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Kedves Olvasó!
Az 2017-es évben másodszor jelenik meg az adonyi Salinárium, másodszor 
köszönünk be az Önök otthonába kiadványunkkal. Mielőtt azonban 
belefognának az ismerkedésbe, a cikkek olvasásába, engedjenek meg nekünk 
egy kis kitérőt. Szeretnénk megköszönni azt a sok-sok pozitív visszajelzést 
és gratulációt, amit nemcsak Adonyból, hanem az ország más részeiből is 
kaptunk a 2016-os Kalendáriummal kapcsolatosan. A lelkes buzdítások, a 
dicsérő biztatások sokban hozzájárultak ahhoz, hogy belekezdjünk az új 
szám elkészítésébe. Köszönjük a néhány kritikai megjegyzést és kiegészítést 
is, igyekeztünk tanulni belőle megfogadva észrevételeiket. Legfőképpen 
azt tartottuk most is szem előtt, hogy minden, ami e könyvben foglaltatik, 
valamilyen szálon kötődjön Adonyhoz, és tartalma, mondanivalója minél 
több olvasó érdeklődését keltse fel az iskolástól egészen a szép korúakig. 
Ezért is olyan színes a választék a tartalom palettáján. A kultúra, a 
riportok és érdekességek mellett a Kalendárium „használati értékét” is 
figyelembe vettük, amikor egészségünk védelméről, konyhai fortélyokról, 
kertészkedésről vagy éppen közérdekű információkról írtunk Önöknek. 
Bizonyára most is akad olyan téma, amiről szívesen olvastak volna, de nem 
találják. Akadhatnak hibák és hiányosságok is, ezért minden észrevételt, 
ami segítheti munkánkat, örömmel fogadunk. Reményeink szerint a 2018-
as szám majd még teljesebb lesz. Kiadványunk elkészítésénél alkotóként, 
szerzőként tevékenyen részt vettek:
Ármai Borbála, Auer Gábor, Bálint Sára, Bálinth Tibor, Bokor Iza, Ecsődiné 
Pletser Edit, Erkényi Ferenc, Fónad József, Fónad Józsefné, Fónadné Králl 
Andrea, Hetyei Csaba, Hetyei Gábor, Hetyei Gina, Hetyei Jánosné, Holfeld 
Gyula, Horváth István, Horváth Mária, Horváth Tibor, Ignácz Ildikó, 
Karsainé Glavinasz Beáta, Kékesi István, Kemény Ferencné, Kerekes Fanni, 
Kovács Dániel, Kozmér Amanda, Krállné Garamszegi Zsuzsa, Králl József, 
Mathisz Vilmos, Molnár Daniella, Morva Ildikó, Nárai István, Németh Ágnes, 
Olszewski Waldemard, Papp Erzsébet, Patakfalvi Csenge, Percsi Tibor 
(keresztrejtvény), Rab Sarolta, Rosenberg Róbert, Rosily Manjaly, Rózsafi 
János, Stéfely Kornélné, Suszter László, Szabó Ferencné, Szemere János, 
Takács Béla, Takács Béláné, Tarjányi Viktória, Terdik Péter, Tischnerné 
Tóth Szilvia, Torma Ákos, Vida Noémi.
Nagyon köszönjük Boldog József, Ecsődi László, Jász Borbála, Kenyér 
János, Klein Lajosné Manyi néni, Kosztya Mária, Köller Teri néni, Kupecz 
Zita, Natkay Béla, Rózsahegyi Jánosné Margit néni, Schmidt Attila, Suszter 
Renáta, Tóth István, Zsuppán István segítségét is.
Külön szeretnénk megköszönni Ronyecz Péter polgármester úrnak és 
Adony Város Önkormányzati Testületének az anyagi és erkölcsi támogatást, 
mellyel lehetővé tették  a  2017-es Salinárium megjelenését.
Mindenkinek jó olvasást, kellemes időtöltést kívánunk!
                                                                                         Takács Béláné, Hetyei Gábor
                                                                                                     szerkesztők                                                                                                                                                                                               
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Programok
jan. 7.

 Újévi templomi hangverseny

jan. 14. 
Sport bál

jan. 20. 
Betyár nap az óvodában és az iskolában

jan. 21. 
Magyar Kultúra Napja 

jan. 29. 
Horgász Egyesület közgyűlés

Jegyzet
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VILÁGNAPOK - GYERMEKSZEMMEL

Kedves Olvasók! Az idei kalendáriumban egy kis ajándékkal szolgálunk 
mindazoknak, akik szeretik a gyerekírásokat. Jómagam odavagyok értük, 
ezért is szeretek fogalmazást tanítani, mert mindig tartogatnak számomra 
egy-két remekbe szabott alkotást. Ezekből osztok meg most Önöknek, hogy 
lássák, olvassák, milyen ügyesek már alsóban az adonyi gyerekek. 
Az előző osztályom fogalmazásai közül válogattam, amit 3. és 4. osztályban 
írtak.. Üzentem a gyerekeknek, hogy mire készülök, s akinek volt kedve, 
bátorsága, behozta – remélem – a féltve őrzött fogalmazás füzeteit. Az 
írásokat úgy válogattam össze, hogy próbáltam világnaphoz kapcsolni, kötni. 
Az év mindegyik hónapjához sikerült találni valami gyöngyszemet. 
A paletta nem teljes, mert ennél sokkal több jó fogalmazás van még elrejtve 
a gyerekek füzeteiben... Biztos vagyok benne, hogy felnőtt korukban szívesen 
fogják a kezükbe venni gyerekkori írásaikat, olvasni, felolvasni azokat. 
Remélem, hogy szívesen fogadják ezeket az írásokat, olvassák olyan örömmel, 
mint amilyennel én is tettem annak idején.
      Tischnerné Tóth Szilvia

Január 18. 
Hóemberek világnapja

Szánkózás a domboldalon

Egyszer a szánkómmal, Rokival, elindultunk, hogy lecsússzunk a parkban 
található Filáról. Mikor felértünk, megszólalt egy hang:

- Juj, de magas ez a hely!
- Ki volt ez? – kérdeztem.
- Senki! – mondta a szánkó.

Azt hittem, hogy bolond lettem. Mikor ráültem a szánkómra, kiáltás 
hallatszott:

- Ne, ne csússz le!
- Te tudsz beszélni, Roki?
- Hát persze! Járt nálam egy tündér, aki hozott nekem tankönyveket, 

amiből tanítani tudott. Most már mehetünk, Bori?
- Hát persze, csak előtte még lecsúszunk. Indulás, Roki!
- Neee!!!
- Most már mindegy! Ugye, nem is volt olyan vészes?
- Nem látod, hogy milyen a fejem? – mondta belilult arccal.

Ezen a napon sok mindent megtanultam Rokiról, például azt is, hogy 
téliszonyos. Ne akarjatok kijavítani, nem tériszonyos, hanem TÉLiszonyos!

Ármai Borbála, 4.a  2014/2015.tanév
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...
Néha előfordul, hogy a kertben, udvarban, ólban vagy éppen a mezőn, 
gyümölcsösben, szőlőben sikerül a szokásosnál jobb terméssel, termékkel 
előrukkolni, azonban a friss árura nem győzünk rá, és mielőtt el tudnánk 
fogyasztani munkánk gyümölcsét, az minőségromláson esik át, uram bocsá’, 
tönkremegy. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani, hogyha már dolgoztunk, 
nem menjen a tárolás során veszendőbe, és egyben emlékezni arra, hogy 
hogyan oldották ezt meg elődeink. E fejezetek között ma is használható, 
praktikus tanácsokat is talál, kedves Olvasó, de a régi hagyományokból is 
merítünk. Ez utóbbiak, valószínűleg, a napi munkavégzésben már nem 
segítenek, de megérdemlik, hogy ne merüljenek feledésbe…

       Hetyei Gábor

Almalé készítése

Az  év első hónapjában kevés olyan terményünk van, melyet 
betakaríthatnánk, így inkább azt vesszük számba, ami már bent van 
a spájzban, az jó-e még, és egyáltalán, hogy került oda. A szűrt, natúr, 
tartósítószer mentes, hozzáadott cukrot tényleg nem tartalmazó almalé 
készítéséről lesz szó.
Az egész úgy kezdődött – avatott be a tuti almalé-elrakási receptbe Ecsődi 
László –, hogy a szentmihályi szőlőjében minden évben annyi alma 
termett, hogy nem győztek rá, és bár a pincében van elég tárkapacitása, de 
az időszakos átválogatások alkalmával több alma került kidobásra, mint 
amennyit a család fogyasztott. Nehezíti az eltárolhatóságot az is, hogy az érés 
előtti hónapban már semmilyen vegyszerrel nem kezeli a gyümölcsfákat, 
és így az almák eltarthatósági ideje rövidül. Az utolsó permetezések 
elhagyásának célja, hogy a termésben minél kevesebb vegyszermaradék 
legyen. Saját bevallása szerint legalább 15 féle almafája van, melyek, 
ha jól teremnek, komoly felesleg képződik. A felesleges almával pedig 
valamit kellett kezdeni tehát. A cél az volt, hogy minél tovább maradjon 
friss és zamatos az alma anélkül, hogy komoly beruházást és többlet 
vegyszerfelhasználást jelentene. Egy élelmiszerkezeléssel foglalkozó 
kiállításon szerezte az ötletet, a technikát és a technológiát ehhez.
Beszerzésre került egy 40 liter befogadóképességű víznyomásos prés, 
mely a hálózati víznyomás segítségével préseli ki a berakott terményt. 
Nagyon hatékony és gyors a préselési technika, úgyhogy újabban a 
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szőlő betakarításkor is inkább ezt használja. Ennél a présnél körben, 
egyenletesen éri a nyomás az almareszeléket, szőlődarálékot; ez biztosítja 
a prés hatékonyságát. A préselési idő tizedére csökkent, és jelentősen nőtt 
a kinyert lé, must mennyisége. A tapasztalat azt mutatja, hogy fúrt kútról is 
működik, ha a szivattyú megfelelő teljesítménnyel működik (3 atmoszféra).
A teljesen érett almát – hisz ez az állapot garantálja a zamatos, vitaminban 
gazdag gyümölcsöt, így az abból készült almalé minőségét is – először 
alaposan megmossák. Majd újra megmossák. Mindennek az alfája és 
omegája a tisztaság. Ezt követően a sérült, hibás, esetleg kukacos részeket 
eltávolítják: hiszen saját részre készül, így nem érdekük a mennyiség 
növelése azáltal, hogy a nem ép részek is belekerüljenek. Fontos, hogy 
a kocsánynál lévő és az elszáradt csészeleveleknél lévő bemélyedést 
is kivágják, ugyanis itt lehet még vegyszermaradék. Aztán az ép, tiszta 
gyümölcshúst, magházzal, héjjal együtt aprítják – az ő esetükben kézzel 
hajtott takarmányrépa reszelővel végzik ezt a műveletet (természetesen 
a reszelőt csak erre használják). A reszelék 5 mm széles, 1-2 mm vastag, 
2-3 cm hosszú. A darálékba – a borászattól ellopott ötlet – aztán egy 
kevés pektinbontó enzim (nem vegyszer, hanem természetes anyag - 
enzim) kerül, mely a reszelék lé leadó képességét növeli. Természetesen 
ez elhagyható, de általa könnyen préselhető a gyümölcs, megnöveli 
a lényereséget, könnyebben tisztíthatók a levek, alkalmazásával az 
aromakarakter erősödik. Néhány tízperc várakozás után (addig, amíg a 
következő adag előkészítése folyik), kezdődhet a préselés a víznyomásos 
présen. 1 kiló almából 5-6 deci lé keletkezik. A kinyert lé mennyisége függ 
az alma fajtájától: van olyan alma, amelyik a 7 decit is tudja produkálni 
(kimondottan lé alma), de vannak olyanok, amelyek az 5 decit is alig. A 
vegyes fajtaösszetétel garanciája a zamatos végterméknek.
A kipréselt levet pasztőrözik, vagy más néven csírátlanítják. Nagyon 
tudományosan hangzik, de sokkal egyszerűbb: ez olyan élelmiszer 
technikai módszer, amely során a folyadék 60-90 °C közötti hirtelen, 
rövid idejű felmelegítésével csökkentik a benne lévő mikroorganizmusok 
számát, lehetőleg olyan mennyiségre, ahol már nem képesek fertőző hatást 
kifejteni. Lényeges, hogy ezen a hőfokon csak a gombák, baktériumok 
pusztulnak el, a vitaminok és egyéb hasznos anyagok nem sérülnek. 
(A rothadt, sérült részek kivágásával már lényegesen csökkentették a 
mikroorganizmusok számát, a gyümölcsben lévő toxinok mennyiségét, de 
ezzel további mikrobiológiai tisztítást is végrehajtanak.) Tehát az almalevet 
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– duplafalu üstben, hogy a közvetlen hőhatásnak minél kevésbé legyen 
kitéve – 75 °C-ra felmelegítik. A közben keletkező habot leszedik, hogy a 
végtermék minél tisztább legyen. Még melegen (a hab és az üledék nélküli 
levet) az előtte elmosott és kénes vízzel kifertőtlenített üvegbe töltik. (A 
kénnel való fertőtlenítést borászati felhasználásából lesték. Ez kiváltható 
azzal is, ha az üvegeket előtte kifőzzük – azt gondolom azonban, hogy a 
kénes vízben való öblítés sokkal egyszerűbb.)
Ami a legfontosabb: a gyümölcslébe nem kerül semmilyen édesítő anyag 
(sem cukor, sem édesítőszer, sem méz, semmi)! Tökéletesen édes és finom 
nélkülük is! Bűn elrontani cukorral…
A palackba töltés után az üvegre celofán kerül, a celofánra tesznek 
tartósítószert (szalicil) (rá és nem bele!), majd újabb celofánnal zárják 
le (vagy csavaros üveg esetén, csavarral). Így a tartósítószer az almalén 
kívül van és bontáskor egy mozdulattal eltávolítható az. Tehát garantált a 
tartósítószer nélküli tárolás. Biztos, ami biztos, egy-két napig az üvegeket a 
palackozást követően szárazdunsztba rakják – mintha befőtt lenne.
Normál körülmények között több évig (!) finom és kristálytiszta marad az 
almalé. Színe aranysárga, zamata a friss almához fogható. A tárolás során 
az első két év tapasztalata alapján a betárolt gyümölcslé 3%-a esett át 
minőségromláson (azaz megforrt), valószínűleg ezekben az esetekben az 
üvegek nem kerültek tökéletesen fertőtlenítésre.
A gyümölcslékészítés kézimunka-igényes – valljuk be. Legutóbbi készítési 
időszakban 3 fő kényelmes (mondhatjuk „nyugdíjas”) munkatempóban 6 
órát dolgozott 120 liter almalé elkészítésével otthoni körülmények között. 
Ketten mosták, tisztították, vágták ki a rossz részeket, míg a „munkairányító” 
darálta és préselte. A pasztörizálást követően aztán mindhárman a 
töltésben vettek részt. Lényegesen gyorsítaná a munkát, ha a palackozást 
ki lehetne hagyni. Ezért azt tervezik, hogy nem 1-2 literes üvegbe töltik 
legközelebb, hanem 20 literes saválló tartályba kerül a késztermék. Ezzel 
talán az a probléma is orvosolható lehetne, hogy a jelen módszerrel készült 
ital, amennyiben felbontásra kerül az üveg, egy napon belül fogyasztandó, 
hiszen – tartósítószer hiányában – semmi nem védi az almalevet a levegőből 
beszűrődő mikroorganizmusoktól, így hamar romlik. A saválló tartály az 
úszó fedéllel és az alsó kifolyó nyílással biztosítaná a csíramentességet a 
folyamatos fogyasztáskor is. Figyelem! Ez csak az elmélet, még nem került 
tesztelésre: lehet, hogy működik, lehet, hogy nem. Az üveg alján keletkezik 
egy kis üledék („seprő”), melyről le kell óvatosan önteni a levet, hogy ne 
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keveredjen az fel (célszerű egyszerre átfejteni egy kancsóba). Ha saválló 
edénybe tesszük, ezzel sem kell külön foglalkoznunk.
Ezt az elrakási módszert az almán kívül már kipróbálták szőlővel, musttal 

is. Működik. Valószínűleg ez 
a technológia alkalmazható 
egyéb, lédús gyümölcsökre 
is, azonban nagyon fontos: 
a víznyomású présbe éles, 
hegyes magok ne kerüljenek, 
mert azt kivághatják (pl. 
barackmag).
Megfigyelhettük a válogatás, 
a többszöri mosás, a nem 
odavaló részek eltávolítása, 
a csírátlanítás, az üveg 
elmosása, fertőtlenítése 

mind egy célt szolgál: a termék tartósítószer- mentes eltarthatóságának 
növelését. Tisztán, vegyszer- és cukormentesen a legfinomabb.

Hetyei Gábor

Fotó: www.egészsegtukor.hu

Ha szárított fűszereket használunk, egyharmaddal többet vegyünk,
mint ha frissel fűszereznénk, mert szárítva szegényebb az aroma és illóolaj-
tartalmuk.

Izgulunk, hogy nem dermed meg a kocsonya leve? 
A húsokkal együtt tegyünk bele 
3-4 db csirkelábat, így nem kell zselatinnal sem kísérletezni.

   KONYHAI FORTÉLYOK
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MI FŐ A SZOMSZÉD FAZEKÁBAN?

Kedves Olvasó! Idei konyhai rovat az előző évitől némileg különböző. Amiben 
hasonló: a konyhai mindennapokat szeretnénk kissé megkönnyíteni, de 
minden másban szeretnénk újdonsággal szolgálni. Hónapról hónapra 
találhat egy-egy receptet, azonban ezek a receptek nem az Adonyban 
szokásos ételeket mutatják be. Így kínálunk most Önöknek, testvérvárosi 
kapcsolataink, révén külföldi, de az adonyi konyhákban is elkészíthető 
étkeket: szilágycsehi, oberweseri, szczekocinyi konyhai remekműveket. Ezek 
mellett az indiai nővérek révén a szubkontinens gasztronómiája is helyet 
követelt és kapott az idei kalendáriumban.
Újdonság, hogy idei kalendáriumunkban egyes konyhai fortélyokat is 
taláhatunk, melyben apró, de megfogadandó ötleteket ajánlunk mindenki 
figyelmébe, aki a tűzhely mellett áll.
       Takács Béláné

SZILÁGYCSEH
Adony egyik testvérvárosa Romániában, a 
Partiumban, Szilágy megyében található: 
Szilágycseh. A Zilahtól 34 km-re található város 
a hozzátartozó négy helységgel - Oláhhorvát, 
Mutos, Szilágynádasd és Völcsök - együtt 
földrajzi szempontból a Szilágysági- medence és 
a Szilágysági-dombvidék, valamint a Goroszlói-
medence találkozásánál, a Szilágy patak 
vízgyűjtő területén helyezkedik el. 8000 fő lakja, 
többségében magyar. A város a szilágysági fennsík 
északi részére épült, amely helyzete és eredete 
alapján a Nyugati-Kárpátok körüli dombsághoz tartozik. A dombok lejtői 
szelídek, melyeket pár jelentős völgy (Berettyó, Kraszna, Szilágy vízfolyás) 
szel át. A település Tövishát központja, története szorosan összefonódott 
a város fölötti magaslaton épült Cseh várával, melyet 1319-ben említettek 
először az oklevelek. A város neve két részből tevődik össze: a cseh utónév 
az itt megtelepedett cseh vagy morva telepesekre utal, a Szilágy előtag a 
Szilágy patak mellékét jelöli, amely a település nyugati szélén folyik.
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Megkértük testvértelepülésünket, hogy ajándékozzanak meg bennünket a 
helyben szokásos, a tájhoz, a városhoz, az ott lakókhoz kapcsolódó ételek 
receptjeivel. Ebben Papp Erzsébet nyugdíjas volt segítségünkre. 
Erzsike aktív korában egy helybeli állami pénzintézmény vezetőjeként 
dolgozott, mindig szeretett főzni, de mióta nyugdíjas, több ideje van 
arra, hogy a konyhában serénykedjen, és besegítsen a magyar közösség 
munkájába, elsősorban a konyhán.
Első receptje – majd kedves Olvasó meglátja, nem könnyű étel – kivételesen 
jónak tűnik: nagyon régi, de bizonyos alkalmakkor ma is készítik a helyi 
háziasszonyok. 

Kukorica kásadarával töltött káposzta
 (vagy ahogy nálunk hívják: málékásás káposzta)

Hozzávalók:
4 vöröshagyma 
800 g füstölt sonka 
200 g füstölt szalonna 
200 g füstölt kolbász 
500 g kásadara 
2 db nyers burgonya 
1 kanál pirospaprika, 
bors, 
csombord (borsikafű) 
40 db savanyított káposztalevél 
1 dl olaj.       
      Fotó: Papp Ferencné, Szilágycseh
Fontos, hogy a sonkát, a szalonnát és a burgonyát ne daráljuk, hanem 
apró kockára vágjuk. A hagymát olajon megdinszteljük. Egy tálban 
összekeverjük az összes hozzávalót, borsozzuk, rászórjuk a paprikát, sózni 
csak akkor sózzuk, ha szükséges, mivel a sonka és a szalonna sós. Megtöltjük 
a leveleket. A cserépfazék aljára csombordot teszünk, megszórjuk 
pirospaprikával, kevés olajat öntünk rá, és erre helyezzük a töltelékeket. A 
töltelékek közé sonkaszeleteket és füstölt kolbászt is teszünk. Három órát 
főzzük lassú tűzön, majd három órát száraz dunsztban tartjuk. Bármilyen 
edényben főzhetjük. Erzsike az alábbiakkal ajánlja: „Nálunk ezt az ételt 
főleg farsang idején készítjük. Az idei farsangi batyus bálba is többen 
jöttek káposztával teli fazékkal, és kínálgatták egymást. Húshagyó kedden 
is számos családban készítik, ilyenkor is adunk belőle a szomszédoknak.” 
Elnézve a végeredményt, szívesen lennék Erzsike néni szomszédja farsang 
idején…
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EGÉSZSÉGÜNKRE
Idei „Egészségünkre!” rovat több elemet is tartalmaz: vannak különleges, vagy 
éppen hétköznapi növények, melyekben a közös, hogy az egészségünkre jó 
hatással vannak. Ezekből nyújtunk át idén egy tizenkét „szálból” álló csokrot 
Karsainé Glavinasz Beáta segítségével. Mivel ő (is) gyakorló háziasszony, 
így nem állta meg, hogy rögtön ne kapcsolt volna ezekhez a jótékony hatású 
növényekhez egy receptet.

De nem elég tenni a betegségeink ellen, jó, ha fel is ismerjük őket. Fónadné 
Králl Andrea szakmai útmutatója segítségével jobban eligazodhatunk a 
tüneteink között. Nagyon sok bajt, szenvedést meg tudunk előzni, ha időben 
felismerjük betegségeinket. A leggyakoribb betegségeink itt leírt tüneteinek 
egyetlen hibája, hogy a hipochondriát engedi eluralkodni magunkon: előbb-
utóbb, ha nem vigyázunk, az összes tünetet megtaláljunk magunkon.

       Takács Béláné

Gluténérzékenység esetén hajdina

Étkezési betegségeink egyik modernkori megjelenése a lisztérzékenység – 
sajnos egyre többen szenvednek manapság ebben a betegségben. A glutén 
a gabonák (búza, rozs, zab és árpa) egyik fehérje összetevője.
A betegség során – amennyiben az erre érzékeny ember huzamosabb ideig 
fogyaszt glutén tartalmú ételeket – a vékonybél nyálkahártyájának súlyos 
sorvadása jön létre. A tünetek is az étel felszívódásának problémáira hívják 
fel a figyelmet: hasmenés, puffadás, lazább, zsírfényű széklet a glutén 
tartalmú élelmiszerek elfogyasztása után.
Ha glutént nem, akkor mit?
Elsőre ijesztőnek tűnhet, hogy a lisztet meg kell vonni magunktól, hiszen 
bárhová nézünk, gluténba botlunk. Némi „szörfözés” után azonban 
megnyugodhatunk, mert számos étel elkészíthető gluténmentes 
változatban, a köretek is lecserélhetők más finomságra.
Rögtön az első, amit a lisztérzékenyek figyelmébe ajánlok, a hajdina.
A hajdina, más néven pohánka, tatárka a keserűfűfélék családjába tartozik, 
a hétköznapi életben mégis a gabonafélékhez sorolják, mert lisztes szilikát 
tartalmú magját a búzához hasonlóan fogyasztják. Magjainak színe fekete 
vagy barnás.
A hajdina zsírmentes, glutént nem tartalmaz, ellenben sok benne a B1-, 
B2-, C-, és E-vitamin, gazdag fehérjeforrás, emellett cinket, rezet, mangánt, 
magnéziumot és kalciumot is tartalmaz. 
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Jótékonyan hat a koleszterin szintre és a vérnyomásra, magas 
rosttartalmának köszönhetően az emésztést is támogatja.  Kezdésre legyen 
egy egyszerűbb recept, a palacsinta.

Hajdinapalacsinta

Hozzávalók: 
1,2 dkg élesztő
2,2 dl tej
2 teáskanál porcukor
10 dkg hajdinaliszt
1 evőkanál olaj
1 tojás
csipet só

Elkészítés: Az élesztőt a porcukorral össze kell dolgozni, majd hozzáadni 
a liszthez, a többi alapanyaggal együtt. A tésztát alaposan kidolgozni, kicsit 
pihentetni, ha nagyon besűrűsödne, akkor még egy kis vizet vagy tejet kell 
adni hozzá, majd forró, zsiradékkal kikent palacsintasütőben kisütni.
Bármilyen gyümölcs feldobja, élvezetesebbé teszi, amennyiben áfonyával 
tálalják, tegyenek félre egyet nekem is!
      Karsainé Glavinasz Beáta

Fotó: falusilibak.cafeblog.hu

Fotó: authoritynutrition.com
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KISKERTEMBEN KERTELTEM
Idén is megkértük Morva Ildikót, hogy néhány, a kertben található 
„útvesztőben” legyen segítségünkre az eligazodásban. Ez évben megtudhatjuk 
a jó komposzt titkát, meg azt is, hogy melyik bogarat ne csapjuk le, ha felénk 
száll a kertben, mert társunk lehet a kártevőirtásban. Reméljük, a sok jó 
tanács meghozza nemcsak a gyümölcsét, de a szebbnél szebb virágát is…

       Takács Béláné

Hagymás, gumós növények

A hagymás és gumós növények nem csak a tavasz növényei, sokféle 
díszítheti kertünket az év más szakaszaiban is. Ültethetjük őket a gyepbe 
(például korai nárciszok, krókuszok), évelőágyásba csoportosan, színfoltot 
képezve.
Mindenképpen több hagymát ültessünk közel, mert így egymás 
megjelenését kiemelik. Az első hagymások a hóvirágok, a téltemetők, majd 
a krókuszok, nőszirmok, nárciszok, tulipánok követik őket.
Nálunk közkedveltek a korán nyíló és a többinél magasabb méretű 
császárkoronák. Ezt a növényt sorba, például az előkertbe a bejárat 
mellé vagy csoportokba, háttér növényként ültessük. Nyár elején 
gyönyörködhetünk a különböző színű és méretű díszhagymákban, majd a 
korbácsliliomban és egyéb fajtáiban.
Nyár közepén a hagymások közül a kardvirágok következnek. Sajnos, 
lassan már mellőzött növény lesz belőlük, pedig nagyanyáink kertjében 
sok színben pompáztak.
Őszi kertünkben a finom színű kikericseket csodálhatjuk meg. A hagymás 
növényeket évelők és félcserjék közé is ültethetjük, így a növények elnyílása 
után sem marad a terület üresen, és elkerülhetjük az esetleges kikapálást.
Ha a gyepbe ültetjük őket, szórt elrendezést alkalmazzunk, így 
természetesebb hatásuk lesz. Nagyon jól mutat a tavaszi friss gyepben 
a tulipánok pompázatos színzuhataga.  Aztán a virágzást követően a 
fűnyírással „rendet” tudunk tenni. De mindenképp meg kell várnunk a fű 
nyírása előtt a növények visszahúzódását. Éven át a hagymák aztán alszanak, 
várják a tavaszi újraébredést. Ha későbbi nyílású hagymást választunk a 
gyepünk közé, akkor csoportba ültessük, így az első fűnyírásoknál könnyen 
kikerülhetjük őket.
A tavasszal nyíló hagymásokat mindig ősszel ültetjük, a nyáron és ősszel 
nyílókat tavasszal. Az év első hónapjaiban már a kész, nyílónövényeket 
tudjuk megvásárolni a boltokban, ezeket előhajtatják.
Kellemes időtöltés a hagymás, gumós növények szaporítása. Ennek egyik 
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módja – nagyobb tövek esetén – a tőosztás.  Az Adonyban közkedvelt hóvirág 
például rendkívül szaporán fejleszti a hagymáit, ezáltal egyre kevesebb 
hely áll rendelkezésükre. Ez aztán a virágzás csökkenéséhez vezet. Ekkor 
szükségessé válik a hagymák egy részének eltávolítása, átültetése más 
helyre.
A hagymások egy része (tulipán, nárcisz) képez sarjhagymákat az 
anyahagyma mellett. Ezeket a sarjhagymákat aztán le tudjuk választani, és 
ezzel új növényegyedet tudunk létrehozni.
A nem télálló hagymások teleltetéséről is gondoskodnunk kell. Azokat a 
hagymás növényeket, melyek fagyérzékenyek és nem képesek áttelelni 
(ilyen például a kardvirág is), ősszel, még az első fagyok előtt fel kell 
szedni. A hagyma fölött 10 cm-re vágjuk le a szárat és a leveleket. Száradás 
után tisztítsuk meg, a sarjhagymákat távolítsuk el, majd szellős, 8-10°C-
os helyen tároljuk tavaszig. A nagy tövek, gumók szétvágását, osztását 
tavasszal, ültetés előtt végezzük.
A cserépbe ültetett hagymás növényekkel kiválóan tudjuk a lakásunkat, 
teraszunkat szépíteni. A hideg hónapok után jókedvet, melegséget hoznak!
Kellemes ültetést és díszítgetést kívánok!
       Morva Ildikó

Fotó: Hetyei Gábor
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ÉV ELEJÉN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN ÖSSZEGYŰLNEK AZ 
ADONYI BOSZORKÁK, HOGY... 

(folytatás a rejtvény fősoraiban)
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SZÁMOS ÉS SZÁMTALAN - KÉPES ÉS KÉPTELEN

A matematika a világ legtisztább és legszebb tudománya. Nem lehet 
félremagyarázni, legfeljebb csak néha meg kell magyarázni. Frederich 
Turner, a University of Texas ókori tudományokkal foglalkozó professzora 
fogalmazta meg a legérthetőbben a matematika helyzetét a tudományok 
között: „A tudomány bizonyos értelemben olyan, mint egy piramis: alapja 
a matematika, nem mintha a matematika elvontabb, vagy elfogadottabb 
lenne a többinél, hanem mert a matematikának nincs szüksége további 
alapokra, megáll önmagában is, nem kell más tudományágakból merítenie. 
A következő szint a fizika, mert az már a matematikára épít, majd a kémia, 
amely a fizikára és persze a matematikára is. A fizika alapvetőbb réteg a 
kémiánál, mert a fizikusoknak a saját munkájukban nem kell ismerniük a 
kémia törvényeit, ezzel szemben a vegyész, aki az atomok kapcsolódásával és 
az atomkapcsolatok révén felépült molekulák tulajdonságaival foglalkozik, 
nem élhet meg az atomközi fizikai erők, elsősorban az elektromos vonzás 
és taszítás erőinek ismerete nélkül. A következő szint a biológia, amelyben a 
stabil tudás nagyrészt a kémia és a fizika törvényeinek megértésén alapul.” 
A matematika alkalmas arra is, hogy az események, tények egymáshoz való 
hasonlíthatóságát egzaktul megteremtse még akkor is, ha ezek az értékek 
nagyon elképesztőek, hihetetlenek, elképzelhetetlenek. Ezekből nyújtok át 
egy csokrot a „Számos és számtalan – képes és képtelen” fejezetekben.
Ahogy szokták mondani: a téma az utcán hever. Az utcán heverő példákra 
mind-mind Adonyban sétálva (futva, biciklizve, gördülve) találtam rá, illetve 
jutott eszembe, vagy csak kerestem rá számos megoldást. 

       Hetyei Gábor 

Tépelődjünk rajta egy kicsit!
Misztikum övezi azt, hogy egy papírlapot – legyen az akármilyen vékony és 
bármilyen nagyságú is – hányszor lehet félbehajtani egymás után.
Gyerekkorunkban nemegyszer megpróbáltuk, és csalódottan kellett 
tapasztalnunk, hogy nem vagyunk elég erősek, ügyesek ahhoz, hogy 
„maradandót” alkossunk – ebben sem. A félbehajtási lehetőség a 
gyakorlatban nagyon is véges: halandó ember egy lapot 7, esetleg 
8 alkalommal tud egymás után félbehajtani. Tessék kipróbálni egy 
selyempapírral: hajtsuk össze, majd újra és újra. A 7. után már nemigen 
nevezhetjük hajtásnak azt, amit teszünk. Állítólag 2002. óta tartja a 
világcsúcsot ebben a tevékenységben Britney Gallivan 12 félbehajtással.
Na de most térjünk át a gyakorlatról a tiszta elméleti matematikára! 
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Tegyük fel, hogy egy (normál, 0,1 mm vastag) papírlapot kettétépünk, 
és a két felet egymásra tesszük (vagy akár félbe hajtunk – a számítás 
végeredménye tekintetében teljesen mindegy), aztán újra kettétépünk, és 
megint egymásra tesszük a két „tépetet” és így tovább, minden alkalommal 
a kettétépett feleket egymásra tesszük, és úgy tépjük újra és újra egészen 
50 tépésig. Az 50. tépés után, amikor a kettétépett részeket egymásra 
tesszük, milyen magas papíroszlopot kapunk?

a) Olyan magasat, mint 10 db 2016-os Salinárium vastagsága?
b) Olyan magasat, mint az adonyi templomtorony?
c) Az így kapott oszlop csaknem a napig érne fel?

Nézzük akkor, hogy milyen módszerrel szaporodik a papírfecnik 
száma! 1 db-ból 2 lesz, 2-ből 4, 4-ből 8 és így tovább. Tehát a harmadik 
tépéskor a kapott darabkák száma 2 a harmadik hatványon, így az 50. 
tépés után 2 az ötvenedik hatványon a darabok száma, azaz 2x2x2…
x2 – ötvenszer megszorozva a 2. Ennek értéke: 1 125 899 906 842 620  
darab. A nyomatáshoz használt papír vastagsága 0,1 mm, tehát ennyi 
papír vastagsága 112 589 991 km. A Föld és a Nap átlagos távolsága 
149 600 000 km. Így a papírhalom magassága a Föld - Nap távolság 
háromnegyede! Gondolta volna?
       Hetyei Gábor

Fotó: pics-about-space.com
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ADONYI ADOMÁK
Az adonyi emberek mindig híresek voltak humorérzékükről, jól tudtak tréfás 
történeteket előadni, egymást megviccelni, beugratni. Ezeken a mókákon 
aztán mindenki jókat nevetett; a viccet kiötlő és az azt „elszenvedő” egyaránt. 
Sohasem volt belőle harag, sértődés, mert ment az adok-veszek egymás 
közt. Legközelebb fordult a kocka, és a megvicceltből egy újabb beugratás 
kifundálója lett.
Ezeket a történeteket aztán kisebb-nagyobb átalakítással adták tovább. A 
Magyar Értelmező Kéziszótár szerint az adoma: „Élőszóban terjedő rövid, 
vidám, csattanós történet.”
Eddig az adonyi adomák is élőszóban terjedtek, most azonban 
összegyűjtöttünk néhányat a kedves Olvasók szórakoztatására, és annak 
bizonyítására, hogy elődeink is „megérték a pénzüket”.
       Takács Béláné

Hamlet, adonyi módra 

Pajzs Miska bácsi hosszú éveken keresztül fontos tisztséget töltött be a falu 
életében. (Akkor még nem ”avanzsált” városi rangra Adony.) Ő volt a sírásó, 
valamint a temető gondnoka.
Ilyen minőségében éppen egy kriptát nyitott meg, újabb lakót szándékoztak 
a már ott nyugvóhoz helyezni.
A munkával már elkészült, de jó érzésű, akkurátus ember lévén fogott egy 
rongyot, és az oda évekkel azelőtt behelyezett koporsóról törölgette le a 
ráhullott földet.
Egyszer csak megszólal egy síri hang:
 - Ölég lesz már! 
Miska bácsi igen meglepődötten tekingetett ki a gödörből erre-arra, de 
sehol egy árva lélek.
Aztán ismét belefogott a koporsó törölgetésébe. A túlvilági hang ismét 
megszólalt:

- Mondtam, hogy ölég lesz már!
No, ez már kicsit sok volt! Amilyen gyorsan csak tudott, rémülten 
kikászálódott a sírból, lapátot, csákányt odahagyva menekülésre fogta a 
dolgot.
Az egyik közeli síremlék mögül azonban előjött nagy nevetésessel egyik 
cimborája, fél pár méretes gumicsizma a lábán, párja a kezében. 
Kiderült, a cimbora a sírkő mögött megbújva, a levett gumicsizmájába 
beszélt bele, az adta az öblös, túlvilági hangot.
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Szegény Miska bácsinak azért kellett még kis idő, mire ezt elhitte és 
megnyugodott, hogy nem egyik „ügyfele” méltatlankodott munkája miatt.
             Gyűjtötte és lejegyezte: Takács Béláné

Gévai Pista bácsi az adonyi Szürke-Gévai család egyik sokat emlegetett tagja 
volt. A „Szürke”előnevet azért kapták, mert a családban mindenki feltűnően 
világosszőke hajjal, szempillával, szemöldökkel rendelkezett. Pista bácsi 
szakmája szerint festő-mázoló mester, de mégsem szakmai érdemeivel 
maradt fenn neve a családi krónikában.  Az ecsetnél és festékeknél jobban 
szeretett három dolgot: a kártyát, az italt és a szép nőket. Volt, hogy az 
éjszakába nyúló kártyapartiról egy szál alsógatyában osont haza, mert még 
a ruháját is elkártyázta, de előfordult az is – nem is egyszer-, hogy a család 
egyik tagjának kellett elmenni, és kiváltani az adósságból, mert haza sem 
engedték azok, akiknek sikerült őt jól megkopasztani.
A kártya és az ital fölött álltak azonban a szép lányok, asszonyok. Pista 
bácsi mindig több vasat tartott a tűzben, volt barátnéja itt is, ott is; többek 
között Budapesten is. 
Ez a barátné többször kijelentette, hogyha Pista bácsi más nőt vesz el, 
akkor agyonlövi a hűtlen szeretőjét. Ezt a cimboráinak is említette, akkor 
még dicsekvésként, hogy őt mennyire szeretik.
Aztán mégiscsak nagy elhatározásra jutott: megnősül. Ideje lenne 
megkomolyodni, családot alapítani, meg aztán a hozomány sem jön rosszul. 
A boldog ara azonban nem a pesti szerető, hanem egy másik leányzó volt. 
Eljött az esküvő napja, a násznép annak rendje-módja szerint vonult a 
templomba. A vőlegény igen nyugtalanul, nyakát behúzva tekingetett 
mindenfele. Már majdnem a templomnál jártak, a Szent Ferenc szobornál, 
amely most a templomkert sarkában látható, de akkor a mostani II. 
Világháborús emlékmű előtt állt.
És akkor: durr, durr!  Elhangzott két lövés a Szent Ferenc szobor mögül. 
Pista bácsi otthagyott menyasszonyt, násznépet, mindent, és fejvesztve 
ugrott bele, majd lapult meg a közeli árokban.
Alig tudták aztán a cimborák a sáros árokból előcsalogatni, mikor 
beismerték, hogy a lövések egy riasztópisztolyból jöttek. Az egészet ők 
eszelték ki barátjuk megviccelésére, aki azt hitte, hogy a cserbenhagyott 
pesti szerető váltja be fenyegetését.
A családi legendárium szerint ezután megtartották a lakodalmat, de Pista 
bácsi sosem vált a megbízhatóság jelképévé.
          Gyűjtötte és lejegyezte: Takács Béláné

Álljon meg a lakodalom….. !
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ADONYI EMBEREK - ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Kedves Olvasó! Reméljük, az első Salináriumban örömmel olvasta azokat 
a riportokat, melyek az érdekes adonyi emberekkel készültek. Ha igen, 
akkor szeretnénk megnyugtatni: idén sem fog hiányozni ez a rovat a mi kis 
Kincses Kalendáriumunkból. Az idei névsor sem kevésbé impozáns, mint 
a tavalyi. Most is vannak olyanok, akik inkább csak Adonyban szereztek 
magunknak hírnevet, aztán mások a szakmájuk, hobbijuk révén régiós, vagy 
éppen országos ismertségre tettek szert a maguk területén. Vannak olyan 
riportalanyaink, akik európai ismertséggel bírnak, mások híre az óceánon is 
áthallik, és van olyan riportalanyunk, akinek a nevét mindenki megismerte, 
megismerhette a világon.
A riportalanyaink tucatszám hozták haza az országos, európai és 
világversenyek érmeit, kiváló helyezéseit, kaptak külföldi és magyar 
kitüntetéseket. Mind-mind szakmájuk, hivatásuk kiválóságai, mindannyiunk 
példaképei lehetnek.
Két esetben el kellett tekintenünk a „riport” műfajától: Bálint Ágnes meseíró, 
dramaturg és Uhlarik János, a Zichy-birtok uradalmi mérnöke sajnos már 
nem állhatott mikrofonunk elé…
Megőriztük azt a hagyományt is, hogy nemcsak a riportalany különleges, 
de a riporter sem megszokott. Így talán egy kicsit másabb, nem szokványos 
látásmódban tükröződik a riportalany személyisége. Az emiatt keletkező kis 
döccenéseket meg remélem, megbocsátják nekünk.
Hetyei Gábor

Európa bajnok: Láng Petra

A most 18 éves lány hatodikos volt, amikor 
tanulmányait Százhalombattán kezdte meg. Itt 
az Adonyban megkezdett tánctanulását Südi 
Iringó táncstúdiójában folytatta.
A táncstúdióból egyenes út vezetett, 
tehetségének és kitartásának köszönhetően 
az Európa-bajnokságokra. Petra négy éven 
keresztül folyamatos résztvevője volt a Tánc 
Európa-bajnokságoknak, ahol latin és modern 
tánc formációban többszörös bajnokká avatták. 
Jelenleg táncot oktat, és az érettségire készül.

Bálinth Tibor: Lág Petra portré. 2016.
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Ecsődiné Pletser Edit (PE) pörgeti, forgatja kérdéseivel Láng Petrát (LP):
PE: Hányszoros Európa-bajnok vagy?
LP: Körülbelül 12.
PE: Na de mégis, pontosan?
2012 EB: latin és modern
2013 EB: 2 latin,1 modern
2014 EB: 2 latin, 1 modern és 1 pop kategória
2015 EB: 1 latin, 1 modern és 1 pop kategória
PE: Fiatal korod ellenére rengeteg versenyen vettél sikeresen részt. Mikor 
kerültél közel a tánchoz és hogyan sikerült bekerülni ilyen formációba?
LP: Már elég fiatalon, gyakorlatilag gyermekkoromban elkezdtem táncolni. 
Adonyban néptáncoltam, és az aerobik csapatnak voltam a tagja, akikkel 
szintén jártunk versenyekre, illetve még tornásztam is. Folyamatosan 
a sport körül forgott az életem. 2008-ban kerültem Százhalombattára, 
ahol szintén szerettem volna folytatni a táncot. Akkor nyílt Südi Iringó 
táncstúdiója Százhalombattán, oda iratkoztam be. Kezdetben kisebb, 
kezdő csoportokban táncoltam, majd később Iringó beválogatott egy olyan 
csoportba, ahol a tehetségesebb lányok voltak. Ez a csoport az eredeti 
felállással elég sokáig együtt volt. 2012-ben vettem részt az első Európa-
bajnokságunkon, Szlovákiában, Léván, amit meg is nyertünk. A következő 
évben volt Magyarországon az EB, majd Romániában, Székelyudvarhelyen. 
Latin táncban és modern táncban indultunk formációban. Az utóbbi időben 
kezdtük el táncolni a hip-hop-osabb girls táncot, de azzal nem értünk el 
sajnos sikereket – habár érthető -, hiszen mi nem arra szakosodtunk, nem 
azt tanultuk.
PE: A formáció hány főt jelent?
LP: Először voltunk 15-en aztán 12-en lettünk, ez változó, de minél több, 
annál szebb és több térformát lehet kialakítani. A „mag” azonban mindig 
maradt, persze voltak változó emberek is. A koreográfia természetesen úgy 
változott, ahányan voltunk.
PE: Mennyire nehéz formációban táncolni? Feltételezem, ez sokkal több 
koncentrációt igényel, mit egy páros tánc. 
LP: A formációban az a nehéz, hogy több emberre kell figyelni, hiszen 
egyformán kell táncolni. Számolásra táncolunk, de mindig az elsőket 
nézzük. Nálunk nem voltak rontások, mindig jól sikerült minden. Hál’ 
Istennek! Jó csapatunk volt, sokat gyakoroltunk. Azt hiszem, a páros 
táncnak is megvannak a maga nehézségei. Nem hiszem, hogy össze lehetne 
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ilyen téren hasonlítani a két táncot. Voltak nekem is próbálkozásim a páros 
tánccal, de valahogyan nem jött össze, nem találtuk meg a hozzám való 
párt. 
PE: Hogyan jut el a formáció az EB-ig?
LP: Van két kvalifikációs versenye, egy budapesti és egy országos 
bajnokság. Volt olyan, hogy nem az első helyről juttattak tovább, de aztán 
addig csiszoltuk a táncot, hogy az EB-n sikerült a dobogó első fokára lépni. 
Mindig az volt a cél, hogy elsők legyünk
PE: Ki koreografálta a formációt, vagy ti állítottátok össze magatoknak?
LP: Az első koreográfiánkat, ami nyertes is lett, a tánctáborban készítettük 
el. A táborban összeraktuk az alapot, és azt finomítottuk, szépítettük a 
versenyre.
Iringó nem volt hagyományos értelembe vett tanár. Hagyta, hogy mi is 
beleszóljunk a koreográfiákba, és gyakorlatilag együtt alkottuk meg őket. 
Ő tudta, hogy régóta táncolunk, és tehetséges csoport vagyunk, úgyhogy 
valószínű ezért is hagyta, hogy mi is beleszóljunk.
A formációban volt, akinek nagyon jó térlátása volt, és nagyon jól össze 
tudta rakni a térformákat. Volt, aki a kezekben volt kreatív, és nagyon jól 
össze tudta hangolni a kézmozgást a lépésekkel. A produkció egy nagyon 
jól összeszokott csapat, összehangolt munkájának végeredménye.
PE: Budapesti középiskolába jársz most, történelem szakra. Hogyan jön 
ehhez a szakhoz a tánc és a sport ennyire erős szeretete, hiszen te már 
aktívan táncoltál általános iskolában is.
LP: Akkor, amikor választanom kellett, hogy merre menjek tovább, több 
helyet jelöltem meg. Az egyik osztálytársam jelentkezett történelem 
szakra egy budapesti iskolába. Én általános iskolába nagyon szerettem a 
történelmet, és arra gondoltam, hogy megpróbálom, hiszen akkor még úgy 
tekintettem a táncra, mint egy hobbira, így beírtam az első helyre, ahová 
fel is vettek. Amikor ott tanultam, már nem éreztem azt, amit az általános 
iskolában a történelemmel kapcsolatban. Akkor már sokkal inkább érdekelt 
a sport, a tánc.
Jelentkeztem a táncművészetire is, de a balett az nem az én világom, a 
néptáncban meg nem voltam olyan szinten, ami oda elég lett volna. Elég 
nagy törést okozott bennem, hogy oda nem sikerült bejutnom, de jobb is 
így, mert amellett nem tudtam volna Iringóhoz járni.
Megpróbáltam még a Madách színház táncos képző iskoláját, ahol balettet, 
modern táncot tanultunk, de ott elég volt egy év, mert lassabb volt az 
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oktatás. Míg Iringónál már forogtunk, addig ott nem szabadott forogni, ott 
úgy éreztem, inkább visszafognak. Ennek ellenére elvégeztem az első évet, 
és megkaptam a bizonyítványt, balettből is kitűnő lett.
Ott lehetőségem nyílt volna a színházban is táncolni, de nekem inkább ez a 
latinos vált be, illetve sokkal többet tanultunk addigra már Iringónál.
PE: Melyik volt a legemlékezetesebb verseny?
LP: Mindegyik emlékezetes volt, de talán az első, mert ott volt a legnagyobb 
sikerélmény. „A” kategóriában indultunk és a stúdióból csak minket 
vitt Iringó, az nagyon nagy élmény volt. Arról nem is beszélve, hogy egy 
verseny után felállhattunk a dobogó felső fokára. A többi is természetesen 
jó élmény, de ott már inkább rutinból ment, hogy megyünk, odatesszük 
magunkat. Ott már változott a csoport összetétele is, és az már nem volt 
olyan, a régi csoporttal sokkal inkább össze voltunk hangolódva.
PE: Véleményed szerint mikor öregszik ki az ember ebből a táncstílusból?
LP: Talán  30 évesen, de változó. Vannak senior versenyek is. Attól függ, hogy 
mikor kezdi az ember. Minél korábban kezdi és tehetséges, valószínűleg, 
korábban kerül a csúcsra.
PE: Mennyi időt emésztett fel a 
tánc az életedből? Sok lemondás 
volt? Lemondásnak érezted 
egyáltalán?
LP: Heti hat órát próbáltunk, 
és ezen felül még a fellépések, 
illetve ha külön verseny 
volt, akkor még plusz órák. 
De szerettem, és mentem. 
Igaz, mostanában, ahogy így 
idősödtem, osztályprogram, 
ilyen program - olyan program. 
Volt, hogy nem mentem el 
osztálykirándulásra, mert versenyre kellett mennem, meg nem mentem el 
gólyatáborba sem. Ezeknél éreztem egy kicsit, hogy lemondás. Korábban, 
míg kisebb voltam, addig a tánc volt az első, persze utána is, de akkor már 
nehezebb volt összehangolni.
PE: Most úgy érzem, hogy nem szomorkodsz, mert az eredmények nyilván 
kárpótolnak, de mégis van benned egy kis keserűség.
LP: Igen, de mégis, most, hogy rengeteg időm felszabadult, hogy nem 
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táncolok, nagyon várom, hogy leérettségizzek és visszamenjek. Miután 
felkerültem Budapestre, még 3 évig jártam Iringóhoz Százhalombattára. 
Most hagytam abba, az érettségi miatt.  A tanulásra kell most koncentrálnom. 
Nagyon sok lett volna együtt.
PE: Jelenleg jársz próbákra, folytatod a táncot a jövőben?
LP: A táncot mindenképpen szeretném folytatni, ha nem is a formációt, 
de a tanítást. Kis csoportjaim voltak, elsős, másodikos gyerekek, illetve 
hozzám közelálló korosztály is. Nagyon megtetszett! A középiskola után 
a Testnevelési Egyetemre jelentkezem, mindenképpen szeretnék a sport 
mellett maradni. 
PE: Milyen fellépéseitek voltak, amelyek nagyobb nyilvánosságot kaptak?
LP: A Tv-ben a Család-barát magazinban is rendszeresen szerepeltünk 
Iringóval, a Duna TV szokta közvetíteni az Európa-bajnokságokat, és 
a Táncvarázsban is szerepeltünk már többször. Meg természetesen a 
meghívásos fellépések, rendezvények, battai-napok, Ausztriába is jártunk, 
Murauban, illetve az országban mindenfelé. Ahová Irongót hívták, oda mi is 
mentünk. Ezek az élmények, nagyon hiányoznának az életemből.

KŐBE VÉSETT EMLÉKEK

Új rovattal jelentkezik a Salinárium ez évben: elindultunk egy úton, és a célunk, 
hogy minél teljesebbé tegyük Adony épített emlékeinek dokumentációját. 
Adony történelme sok évszázados, vannak épületeink, melyek az elmúlt 
viharos évszázadot átvészelték, és mementóként még állják a viharokat. 
Sajnos feladat, funkció nélkül a legtöbbet ezek közül nem tudjuk fenntartani: 
az enyészet lesz a sorsuk. A dokumentáció célja, hogy megőrizzük ezeket 
az emlékeket is a jövő számára. Hadd lássák gyermekeink, unokáink, 
leszármazottaink, hogy milyen épületekben éltek, dolgoztak, tanultak itt 
Adonyban valamikor az őseink.
A dokumentációk elkészítéséhez óriási segítséget kaptunk három elszánt 
egyetemi hallgatótól (művészettörténész, építész hallgatók), akik egy 
hetet nálunk töltve – éjt nappallá téve – dolgoztak azon, hogy az általunk 
megjelölt épületekről minél többet ki tudjanak deríteni. A dokumentációból 
merítve közöljük e rovatban az első adonyi építész felmérő tábor során készül 
leírásuk egy részét.
       Hetyei Gábor
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A Pletser-Lédeczi tanya

Életünk mindennapjaihoz tárgyak, emlékek kötődnek. Vannak olyan 
tárgyaink, mellyel a kapcsolatunk sokkal szorosabb, végigkísérik életünket. 
Aztán vannak olyan tárgyak, melyek nemcsak egy-egy személyhez kötődnek, 
hanem egy családhoz, sőt több generáción keresztül fontos, identitást 
meghatározó szerepet töltenek be. Meghatározzák a család gyökerét, a ma 
élőknek az ősökhöz, a családtörténethez való viszonyát, rajtuk keresztül 
kap értelmet az elődök munkája, küzdelme, élete, kézzelfoghatóvá válik 
a családi história, általuk szövődnek a legendák. Ennek egyik jó példája 
Lédeczi Szilveszter tanyája a Szőlőhegyen, Daján. A tanya múltjáról és 
családi kötődéséről Lédeczi Miklós, Szilveszter édesapja mesélt.
A tanya az adonyi Szőlőhegy dél-keleti végénél található, a Kerékrét és a 
Cigler-tó mellett. Ez a terület Daja része, a posta címe – sok-sok évtized 
óta – Daja 13. A 13 ugyan szerencsétlen szám, azonban azt hiszem, ez most 
nem igazolódik be.
Szilveszter ükapja – bizonyos Pletser Ferenc – Pólában (ma Pula, 
Horvátország), az Isztriai-félszigeten tengerészként szolgált az Osztrák-
Magyar Monarchia idejében az ezernyolcszázas évek utolsó harmadában. 
Szolgálatát kitöltve, megkapván elbocsátó levelét és az ehhez kapcsolódó 
járandóságot tért haza szülőföldjére, Adonyba. A család régről a Rátz (Rác, 
ma Bajcsy-Zsilinszy) utca 145. szám alatt lakott. Hazatérve megházasodott, 
Köller Máriát vette feleségül, és itt, a családi fészekben születtek gyermekei: 
elsőnek 1885-ben Ferenc, azaz Franci, József, aki Szepikén híresült el, 
Jozefa, kit öreg korára Pepi néninek hívtak és Anna, őt csak Náni néniként 
ismerték. A felesége korán elhunyt, így a gyermekeket apjuk nevelte.
A családi legendáriumba tartozik, hogy a kilencvenes években tomboló TBC 
járványban a legnagyobb gyermek is megbetege. Ekkor egy cigányasszony 
azt jósolta a családnak, hogy a beteg gyermek 85 éves koráig él, de nagyon 
közel van a halál a családhoz. Ezt az ükapa kétkedve fogadta, de a jósnő 
a szomszéd utcáig sem ért el, mikor a gazdát a saját lova fejbe rúgta, és a 
helyszínen szörnyethalt… Az árván maradt gyermekek gyámság alá kerültek, 
kivéve Francit, a legidősebbet, aki 14 évesen már elszegődhetett gazdasági 
cselédnek egy sváb gazdához Szigetújfalura. Néhány év cselédeskedés 
után sorkatona lett. Mikor 1905. körül leszerelt a katonaságtól, és már 
felnőttnek minősült, hozzájutott a szülői örökséghez, ami addig letétben 
helyeztetett. Ebből vásárolta meg a mai Cigler-tó melletti, Dajához tartozó 
tanyát Fa Gézától. A birtokon - melyet azóta is egy patak szel ketté - 2 
tanyaház állt: a patak- folyás irányból nézve a jobb partján lévő Francié, a 
bal partján pedig Szepié lett. A tanya felett, a domboldalban jelentős szőlő, 
a dombtetőn 50 hold szántóföld, a Dunaréten pedig 1 hold kaszáló lett 
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az ifjú gazdák tulajdona. Tehát a tanyát Pletser Ferenc, a mai tulajdonos 
dédapja vásárolta és néhány évtizedes hányattatást kivéve azóta is a család 
birtokában van.

Tanyaház az útról (archív) 

A tanyaház – a telekkel szemben állva, annak bal oldalán állt – ugyan nem 
volt túl nagy, azonban az akkori kornál komfortosabb lehetett: szobáját 
padló borította, ami akkoriban nem tartozott a megszokottakhoz. A hosszú 
parasztház első szobája viszonylag nagy, 6-szor 5-ös lehetett. Mögötte 
volt a kemencével fűtött konyha, melyből nyílt a spájz. A kemencének zárt 
kéménye szintén a korszerűséget jelzi: a Pletseréknél tehetősebb szomszéd, 
a Ciglerék dombtetőn lévő házának még nyitott kéményt építettek. A 
konyhában voltak az ágyak is, a szobát életvitelszerűen nem használták. 
A konyha mozaiklap burkolata jelezte, hogy a házra igényes gazda: nem 
elégszik meg a döngölt földdel. A konyhában állt az egy tehén árát érő Ferenc 
József címeres álló óra, mely szintén nem mindennapi konyhatartozék 
volt akkoriban. Mellette találtatott a padlásfeljáró és a kamra. A házhoz 
hozzáépült a tehénistálló, ahova a 2-3 tehén mellé be lehetett kötni két 
lovat is. (A szarvasmarha jól fűti az istállót télen, és a lovak így nem fáznak.) 
A ház terméskő alapra került, falazata vegyes építőanyagból készült: tégla, 
terméskő, vályog. A faszerkezetű ácsolaton nádtető védte a házat az esőtől, 
széltől, napsütéstől. Nem mellesleg, a mangalicából készült füstöltáru 
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e nádtető alatt érett semmihez sem foghatóan finommá. Az épület déli 
oldalán végig fedett házelő húzódott. Ez azért is volt felettébb különleges, 
mert sárga kerámiakocka aljzata dicsérte az igényes gazdát. A ház mögött, 
nem nagy távolságra állt a pince. A pince előtt betonkád segítette a szüretet. 
Az udvar közepén, mint a legfontosabb építmény, a gémeskút adta vizét. A 
kút terméskőből került kiépítésre, a kútkáva fából készült, mint általában 
a gémeskutaknál szokás. Az udvar másik oldalán, a patak partján egy nagy 
góré várta és fogadta a szántó kukoricatermését, mögötte pedig a disznóól 
és tyúkól adott otthont a jószágnak.
A gazdát bár, már leszolgálta a tényleges katonaidejét, a nagy háborúba 
újból behívták, és megjárta az első világháborús frontot. Harcolt az Isonzó 
völgyében, orosz fogságba került, de szerencsésen visszatért. Aztán 
megnősült, két gyermeke született, eltemette első feleségét, majd a második 
házastársától született még három gyermeke. A gazdaság elégséges 
jövedelmet biztosított a család számára, de mint láthatjuk, az életfeltételek 
és igények más szinten álltak: a tanyaház, mely egy szobával rendelkezett 
csupán, otthont adott a gazdának, feleségének és 5 gyermekének. A 
bőséget elsősorban nem a birtokolt tárgyak és négyzetméterek jelentették, 
hanem az egymásra utaltságból adódó családi összetartozás és szeretet. 
De nemcsak a családon belüli összetartozás volt jellemző e korra – a két 
világháború között járunk –, hanem a dajai tanyák egymásrautaltsága is 
közösséget kovácsolt: Pletser-tanya, Cigler-tanya, Hadnagy Viktor bácsi 
tanyája, Ecsődi-tanya, Leicht-tanya.
A tanyasi élet árutermelő gazdaságú volt: nemcsak a termény egy részét 
tudta eladni, hanem tej, tojás, hús is került a piacra. Szintén eladásra került 
a tanya körül megtermelt gyümölcs és természetesen a bor is. A munkát a 
gazda, a felesége és a gyerekek végezték, cselédet, mezőgazdasági munkást 
nem alkalmaztak, munkacsúcsok idején alkalmi munkások segítették őket.
A második világháború az újabb generáció életébe szólt közbe: a harmadik 
lány, Pletser Ágnes, Lédeczi Lajoshoz ment férjhez a vőlegény SAS-
behívójának napján. („Sürgős-Azonnali-Sürgős” katonai behívóra 48 órán 
belül kellett bevonulni) Ez volt Lendvay káplán első esketése Adonyban 
minden formaságot és a szabályt mellőzve. De ez már egy másik történet…
Hol németek, hogy orosz kezébe került Adony és környéke a háborúban, 
így a Pletser-tanya is többször váltott megszállót. Mivel a gazda hosszú 
évekig volt cseléd a szigetújfalui sváb famíliánál, és 4 évet töltött az első 
világháború után orosz fogságban, így mind a németek, mind az oroszok 
tolmácsként használták tudását. Az oroszok nagy fekete cirill betűkkel 
írták a tűzfalra, hogy minden arra járó honfitársuk tudja: „переводчик”, 
azaz tolmács. Ezt a feliratot a sokszori meszelés sem tudta eltüntetni a 
háború után: amíg a ház állt, addig hirdette az oroszok keze nyomát.
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Aztán az ötvenes évek téeszesítése 
a birtok végét jelentette: a földek 
bekerültek a szövetkezetbe, de 
a tanyaház maradt, csaknem 
a gazda haláláig, aki a végén 
megözvegyülten élt ott: 1971-ben, 
86 éves korában hunyt el (csaknem 
úgy, ahogy a cigányasszony jósolta). 
A tanyát az őt gondozó lányára, 
Szilveszter nagyanyjára hagyta. 
Azonban az akkori szabályok 
alapján – minden magyar felnőtt 
korú állampolgár csak egy 
lakóingatlant tulajdonolhatott, és 
az örökösnek már volt egy háza 
– nem örökölhette meg a tanyát, 
arról le kellett mondani a tanács 
javára. Milyen gazdag is volt akkor 
az ország: a tanya gazda nélkül 
rövidesen az enyészetté vált, a 
hetvenes évekre a ház, az ólak,

  Tanyaház 1938. (archív)

istálló összedőlt, a pincesípból is kibontották a téglát és más épületbe 
építették be.
A lelki kapcsolatot tárgyak és családok között mi sem jelzi jobban, hogy 
bár a tanyát Szilveszter sosem látta, sosem járt benne, erős késztetést 
érzett arra, hogy visszaszerezze a „jussát”. A tanya közben egy budapesti 
lakos tulajdonába került, aki semmit nem tett vele, így amikor a mostani 
tulajdonos megvásárolta a területet (2010-ben), ott csak az utcafronton álló 
hársfák emlékeztettek a múlt dicsőségére. A cserjék, bokrok kitakarítását 
követően sikerült a gémeskutat és a pincét az előtte álló betonkáddal 
megtalálni, azokat kitakarítani. A kút terméskő kirakása azóta is jól állja az 
idő múlását. A faragott káva, az új gém a régi képek fotóin lévő képet idézi.
A kút már újra ad vizet, a pince pedig hűsével szolgálja a régi család új 
tagjait… De én biztos vagyok benne, hogy a tanyaház felépítése a még 
fellelhető alap helyén az új gazda, Lédeczi Szilveszter fejében már kezd 
tervvé összeállni.
       Hetyei Gábor
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BORBAN A VIGASZ

Kedves Olvasó! Jelen rovatban néhány, az adonyi szőlőhegyen munkálkodó 
borosgazdát hívtam meg egy személyes beszélgetésre, saját pincéjükbe. 
Elmesélik, hogy miként cseppentek bele a borkészítés világába, 
elárulják kedvenc borfajtájukat, s talán készítésének csínját-bínját is.  
Fontos megjegyeznem, hogy az idei évben is csak 12 hónap van, viszont jó hír, 
hogy a jövő évben is lesz 12! Szóval, aki kimaradt, az nem lemaradt! 
Kozmér Amanda (a továbbiakban: KA)

PAULUSZ BÁLINT
 Bálint gazda és pinot noir szerelme

KA: Hogy kerültél kapcsolatba a szőlőműveléssel?
PB: 1961 óta van a Paulusz család tulajdonában a 
szentmihályi szőlő. Én 9 évvel ezelőtt örököltem 
meg, előtte nagyapámé, azután édesapámé volt, 
jelenleg én foglalkozom vele. Az igazat megvallva, 
nem gondoltam volna 10-15 évvel ezelőtt, hogy én 
valaha szőlővel fogok foglalkozni. De aztán az élet 
így hozta.
KA: Milyen szőlőfajtákkal foglalkozol jelenleg?
PB: Mikor elkezd szőlővel dolgozni az ember, elég 
hamar rájön, hogy a rendelkezésre álló - jelen 
esetben vegyes fehér szőlőültetvény - igen kevés 
ahhoz, ha minőségi bort szeretnénk produkálni. 
Ezért minden évben szoktam vásárolni is szőlőt. 
Két évvel ezelőtt volt egy olyan merész ötletünk, hogy 
bővítenünk kellene. Erre nem volt Szentmihályon 
lehetőség, ezért vettünk egy újabb földterületet. Az 
idei évben tervezzük fajtaszőlővel beültetni. 

KA: Milyen fajta szőlő telepítését tervezed?
PB: Kadarkával kacérkodom. De van egy kedvenc szőlőfajtám is, a pinot 
noir. Ebből a rozét nagyon kedvelem. Feltűnt, hogy az adonyi boros gazdák, 
ha vörösről van szó, leginkább kékfrankost termelnek. Miért ne próbálnék 
ki valami mást? Szóval, mindenképp szeretnénk három sor vörös és három 
sor fehér szőlőt telepíteni. A fehér valószínűleg zalagyöngye lesz, mert a 
család ezt szereti. 
KA: Mitől olyan vonzó a pinot? 
PB: Rozénak intenzíven gyümölcsös. Ezért szeretem annyira. Bár a tavalyi 
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évben nem volt olyan jó színanyag benne, majdnem fehér bort lehetett 
belőle készíteni. 
KA: Tudom, hogy nem szívesen adnak ki a gazdák borkészítési fortélyokat, 
de meg kell kérdeznem:  Ha pinot és rozé, akkor Te, hogyan csinálod?
PB: A titka, hogy minél gyorsabban meg kell próbálni feldolgozni, hogy 
kevés oxigén érje. Aztán egy minimális héjon áztatás. Az elmúlt évben 
pont ez a rész volt furcsa. Hoztam már egy párszor, így nem először volt 
dolgom ezzel a fajtával. A „szokásos” ideig áztattam, mégsem lett színe. 
De pont ez az, ami a borászkodásban, szőlészkedésben különleges, hogy 
nincs két egyforma szüret. Minden technikát ugyanúgy csináltam, mint az 
azt megelőző években. Mégis más lett a végeredmény. Valamiért a tavalyi 
évben nem szedett össze annyi színanyagot ez a szőlőfajta. Először el is 
voltam keseredve, hogy milyen világos rozém lett. Aztán utána olvastam, 
hogy ebből a szőlőfajtából még fehérbort is készítenek, és a pezsgőnek is 
az egyik alapanyaga. 
KA: Milyen ételekhez ajánlják leginkább ezt a borfajtát?
PB: Mint minden rozé, nagyon jól illik a szárnyasokhoz és a halételekhez.
KA: Tagja vagy az adonyi borrendnek, aktívan részt veszel a közösségi 
munkában. Hogyan látod a borrend jövőjét?
PB: Amikor a nagyszüleim, szüleim a szőlővel foglalkoztak, nem igazán 
fűlött ehhez a munkához a fogam. Törekedtem arra, hogy a kötelező 
segítséget megadjam. Kapáltam, metszettem, permeteztem, de ezen 
felül nem érdekelt. Most már jó lenne kérdezni pár dolgot az öregektől, 
amit akkor elmulasztottam. Én azt vettem észre, hogy apáink idejében, 
Adonyban inkább mennyiségi bortermelés folyt. Most már itt van egy új, 
felnövekvő generáció, akik inkább a minőségre törekednek.
Jó példa a borrendbe való becsatlakozás, mert vannak szakmai programok, 
kirándulások, és lehet az idősebb gazdáktól tanulni. Hogy a jövő mi lesz? 
A fiatalokon múlik. Hívjuk és várjuk őket. Jó lenne, ha minél többen 
csatlakoznának. De ez a jövő zenéje.

TUDTAD? Az összes burgundi vörösbor pinot noirból készül. 
Villányi kisburgundi néven már a XX. század elején is kedvelt fajta volt 
Magyarországon. Kiemelkedően sok antioxidánst tartalmaz. Borász 
körökben a „borok hercegnőjének” nevezik.
       Kozmér Amanda
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CÉGÉR, AVAGY MESTERSÉGEM CÍMERE

Adony évszázadokon keresztül meghatározó központja volt a régiónak, 
nemcsak mint közigazgatási központ (sokszor járási székhely), de az 
iparcikkeit, a szolgáltatásait is hozzánk jöttek igénybe venni a környékben 
lakók. Ezt a szerepet mára elvesztette településünk – átvette tőlünk 
Dunaújváros. Múltunk előtti tiszteletünk követeli meg, hogy az élő 
emlékezetből előbányászható szakmákat idézzünk most fel. A szakmák 
azonban nem lennének eléggé Adonyhoz köthetők, ha nem állna rögvest ott 
a szakmát gyakorló ember, a most élők, emlékezők apja, esetleg nagyanyja, 
családja.
Sokszor azt gondolhatjuk, hogy egy boltos, egy cipész vagy egy pék mekkora 
gazdagság felett rendelkezett. Ez igaz is, meg nem is. A legtöbb iparos 
legalább olyan szűkösen élt, mint minden más mezőgazdasági kisgazdálkodó 
Adonyban: a vagyon akkor sem hullott az égből, napi sok-sok óra kemény 
munkával megteremthette a család létfeltételeit, nem vált a mai értelembe 
véve nagyvállalkozóvá. Mégis rendelkezett egy hallatlan gazdagsággal: 
független volt! Ki tudott lépni a cselédsorból, önálló ipart tudott vinni.
A Cégér rovatban tehát ezekről a mesterekről emlékezünk meg. Sokan 
vannak, akik kimaradtak, minden bizonnyal lehet, hogy épp az ön nagyapja 
által vitt ipar nem kapott helyet idén! Ha van kedve, keressen minket, mert a 
legközelebbi Salináriumban ott van a helye…
       Hetyei Gábor

Az iparosok utcája

Adony lakott területe, az utcák elhelyezkedése az elmúlt legalább 
háromnegyed évezreden keresztül sokszor és sokat változott. Megbízható 
térkép alapján bizton állítható, hogy a török hódoltsági idő után – a XVIII. 
századra – a mai Rákóczi út, Bajcsy-Zsilinszky, Zrínyi, Kossuth, Petőfi, 
Bocskai, Hunyadi (a park végéig) és Magyar utcák voltak egybefüggően 
lakottak. Kissé tőlük elkülönülve, a mai Kinizsi utca környékén voltak házak 
a mai bekötő út mellett jobbról is, balról is. A XIX. század első felére a mai 
Ady Endre utca és a Kis utca is beépült, de a József Attila utca egyik felén 
is házakat jelez az akkori térkép. A Rózsa utcában is már 12 ház áll ekkor. 
A XIX. század végére a teljessé vált a József Attila utca és benépesedett 
a Szent István utca. A XX. században aztán a Hunyadi és Kossuth utcától 
északra lévő részek kiépülése történt meg. 
Adony egyik legrégebbi utcája a Bajcsy-Zsilinszky – Zrínyi utca: a központtól 
a temetőig. Ennek az utcának kulcs szerepe van Adony iparosodásában és 
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a mezővárosi jelleg meghonosulásában. Ez az utca – korábban Szent Imre 
utca – volt Adony iparosainak a székhelye. A második világháborút követő 
első évekig, az államosításokig, itt volt – ma úgy mondanánk – Adony 
kereskedelmi és ipari központja. És most nem túlzok! A két világháború 
között a – temető felé menve – a jobb oldalon sorakoztak:
 Kremmer-féle ruha- és iparcikkbolt 
 Hangya iparcikkbolt
 Szegény otthon
 Oláh rövidáru üzlet
 Zöldségbolt
 Községháza
 Karsai lókovács
 Szürke Tera vegyes kereskedése
 Králl János kocsmája
 Lauber János vegyes boltja
 Natkay bőr- és cipész kellékek
 Saár Gyula darálós és olajütő
 Zsákovics- kovács
 Barabás- kocsma
 Pósch- trafik
 Fehér József cipész
 Trautmann Imre asztalos – Imre bácsi ma is itt él
 Kis Hangya vegyeskereskedés – ma is áll a Neichl László („Laca”)  
 háza
 Világos Bandi kocsmája
A másik oldalon
 Raboczky-féle ház (Keresztény Fogyasztási és Értékesítési   
 Szövetkezet, Farkas testvérek áruháza)
 Mihály- pék és szódás,
 Szűcs testvérek férfiszabósága (később Takácsné Ilus néni a   
 fodrászata)
 Horváth- hentes
 Elszeszer-kocsma
 Takács-pékség
 Horváth Pál szíjgyártó
 Pivonka Gyula kádár – a házban Szabó Balázs és családja él ma
 Kölber Ádám kötélgyártó
 Csavajda Terus néni kocsmája - még ez a ház is áll
 Lenk Lajos temetkezési vállalkozó
De ne gondoljuk, hogy csupán itt voltak iparosok, kereskedők, kocsmárosok: 
a település más részeire is jutott iparos.
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 A Fejér Vármegye általános ismeretterjesztője és címtára (1932-33.) 
hosszan sorolja az akkoriban Adonyban működő szakmákat és legfőbb 
gyakorlóit, asztalosokat, autószerelőt (!), ácsot, bádogost, bognárokat, 
borbélyokat, cipészeket (9 cipészt sorol fel a kiadvány!), darálómalmot, 
7 szabóságot, kovácsokat, szíjgyártókat, lakatosokat, órást, számtalan 
kocsmát és kereskedést. 

Aztán a második világháború után a szocialista iparosodás, a nagyipar, a 
tömegcikkgyártás, a vidék – város munkamegosztása, a kisipar degradálása, 
az eldobható cikkek előretörése, a „műanyagforradalom” nagyon sokat 
rontott az adonyi iparosok lehetőségein. Sokan kihaltak, és nem állt új 
mester a régi helyébe, vagy ha igen, azt már nem Adonyban tette, hanem 
valami nagyobb üzemben, alkalmazottként, ahol biztos volt a jövedelem, 
nem volt kockázat és volt nyugdíjjogosultság. (Apai nagyapám, aki szabó 
mester volt, valamiféle járadékot kapott öregségére, nyugdíjat nem. Ez az 
összeg, ahogy mondani szokás, éhenhaláshoz sok volt, de élni kevés.)
Bevallom, gyermekkoromban, valamikor a hetvenes években, mikor 
nagyanyám felbiztatta nagyapámat, hogy fogja a késeket, ollókat és vigye 
el a „cirkoshoz”, én meg voltam győződve arról, hogy a cirkos egy olyan 
szakma, ahol a késeket és ollókat élezik. Nagy sokára eszméltem csak rá, 
hogy a Czirkos nem szakma, hanem a szakmáját gyakorló szakember neve. 
Hát ennyire eggyé tud forrni az ember neve az általa gyakorolt mesterséggel.

       Hetyei Gábor
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ADONYBAN SZÜLETETT

Erkényi Feri bácsi újévi köszöntője. Lehet, hogy január elsején nem volt 
hó, nem volt hideg, mint ahogy elvárná az ember, de minden év első napján 
számíthattunk rá, hogy kedves vendég érkezik hozzánk újesztendőt 
köszönteni: Erkényi Feri bácsi jött nagyszüleimhez, majd később szüleimhez. 
Jött nyikorgós csizmájában, fekete téli posztó kabátjában, belül fehér, 
kívül fekete kucsmájában, nyakig begombolt ingben, magas termetével, 
megfontolt járásával, mosolygós bajuszával. Illendően köszöntötte a 
háziakat, és még a folyosón elmondta a háziaknak jókívánságait. Majd a 
férfiakkal leült és egy-két pohár bor mellett elpolitizált – a politizálás alatt 
értem az eredeti jelentése szerintit: közügyekről beszélgettek, sokszor 
sóhajtoztak, kissé melankolikusan, semmi esetre sem harsányan értettek 
egymással egyet. Hol vannak már ezek a nyugodt, „tél van, ráérünk 
beszélgetni” típusú vendégségek és látogatások, az újévet csak SMS-
ben köszöntő hangulat már feledteti a régi verseket. 2000. január 1-jén 
édesapám nem volt rest, és lejegyezte Feri bácsi köszöntőjét, melyet ő 
gyermekkorában hallott és tanult meg, majd 80 éven keresztül ezzel kívánt 
újesztendőt. Most tehát álljon itt Erkényi Feri bácsi verse úgy, ahogy azt 
Hetyei János lejegyezte az évezred első napján:

Boldog újesztendőt 
kívánni jöttem én, 
ennek a szép téli  
napnak sugárzó reggelén.
Kamrátokba sok jót, 
házatokban békét, 
szívetekben boldogságot, 
áldott csendességet, 
tervetekhez szerencsét, 
munkátokhoz kedvet, 
mindenféle földi jóból 
a legkedvesebbet!
Kérem a jó Isten, 
adjon áldást rátok, 
hogy az újév minden napját 
boldogan járjátok!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Újévi köszöntő

ADONY
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ADONYI SZERVEZETEK

Adonyi hastánc csoport

Adonyban a hastánccal való foglalkozás a Tor(ta)túra játék kapcsán indult 
el. Az akkori Túracsapat egy profi hastáncossal készült a játékra. Sokáig 
együtt táncolt még utána is a lánycsapat, majd időhiány miatt feloszlott.
Ezt követően kerestek meg azok a hölgyek, akikkel a mai napig együtt 
vagyunk, immár közel tíz éve. Nem vagyunk fiatalok, a tánc szeretete miatt 
járunk össze. Ennek ellenére, ha hívnak minket rendezvényekre, mindig 
szívesen állunk rendelkezésre.
Az adonyi táncgálán rendszeres fellépők vagyunk. A helyi boszorkánybálon 
is szerepelünk. Többször voltunk Beloianniszban, ahol nagy sikerrel 
léptünk fel a Görög-magyar barátság napján. Születésnapi meglepetésként 
is szerepeltünk már.
Repertoárunk nagyrészt arab hastáncokból áll. Folyamatosan igyekszünk 
megújulni, és mindig valami új koreográfiát tanulni. Köszönjük 
támogatóinknak, hogy minden héten egy kicsit kikapcsolódhatunk!
                                                                     Trautmann-né Mészáros Melinda
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A SZÁZÉVES KATONALÁDA
A Nagy Háború

A Nagy Háború, az 1914-1918-as évek küzdelmei, mint I. világháború került 
be a történelembe. Pedig olyan kis, és gyors háborúnak indult! Legalábbis 
az osztrák-magyar hadvezetés elképzelése szerint. 
De hogyan is kezdődött? A szarajevói merényletben 1914. június 28-
án meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. Az újságok 
háborút, leszámolást követeltek Szerbiával szemben. Az emberek néhol 
lelkesen, máshol csendesen találgatták a jövőt. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia által Szerbiának küldött jegyzékre adott nem kielégítő válasz 
nyomán 1914. július 28-án hirdették ki a „Részleges mozgósítást”. Az 
„Általános mozgósítást” az uralkodó, mint a Legfelső Hadúr, az Oroszország 
elleni háború megkezdésével, 1914. július 31-én rendelte el, bár a hivatalos 
hadüzenetre csak augusztus 5-én került sor.
Az 1883-ban létrehívott „Hármas szövetségből”, amelynek Németország, 
az Osztrák-Magyar Monarchia és Olaszország volt a tagja, az olaszok 
várakozó álláspontra helyezkedtek. Területi igényeik voltak Ausztriával 
szemben, ezért volt a tartózkodás. 1904-ben Anglia és Franciaország 
szívélyes egyetértési megállapodást kötött (Entente Cordiale, azaz Antant) 
ellenpóluskén. A megindult eseményeket már nem lehetett megállítani, 
rövidesen a „központiak” és „antanthatalmak” feszültek egymásnak, és 
megkezdődött a több mint négy évig tartó öldöklő küzdelem, a világháború.
Az elavult kiképzéssel és fegyverzettel harcba küldött osztrák-magyar 
csapatok 1914 nyarán és őszén súlyos veszteségeket szenvedtek a szerb 
és az orosz fronton. Az orosz hadseregek már 1914 őszén betörtek a 
magyar királyság területére. Az osztrák-magyar csapatok számára csak az 
1916. május 2-án kezdődő „gorlicei áttörés” hozta meg a lehetőséget egy 
nagyobb, sikeres offenzívára.
Az eddig ingadozó Olaszország titkos egyezményt kötött az Antanttal, és 
annak oldalán 1915. május 23-án hadat üzent a Monarchiának, belépett 
a háborúba. Újabb 600 kilométeres hosszú frontszakaszon kezdődtek el a 
harcok. A legsúlyosabb összecsapások a katonák által csak „földi pokolként” 
emlegetett kietlen karsztvidéken, a Doberdó-fennsíkon folytak. Egy évi 
hősies küzdelem után 1916 augusztusától a harcok a Komeni-fennsíkon 
folytatódtak.
Az orosz fronton 1916. június 4-én kezdődött, és Bruszilov tábornok 
nevéhez köthető offenzíva igen súlyos helyzetbe hozta az osztrák-magyar 
csapatokat. Az előnyomulást nagy területek elvesztésével, súlyos harcok 
árán sikerült lefékezni. Soha nem pótolható anyagi és élő erő veszteséget 



43

szenvedett a Monarchia. A helyzetet nehezítette, hogy az addig semleges 
Románia 1916. augusztus 26-án az Antant oldalán belépett a háborúba. 
Újabb frontra kellett erőket átcsoportosítani, kellettek a katonák, 
folyamatosan emelték a behívottak életkorát. Mikor beköszöntött az 1917-
es év, a Monarchia valamennyi frontszakaszában csak újabb súlyos harcok 
vártak a katonák százezreire.
A „100 éves katonaláda” fejezetekben az 1917. évi eseményeket dolgoztuk 
fel hónapról-hónapra – természetesen ebben az adonyi katonák sorsát, 
harcait, mindennapjait elevenítve fel.
       Rózsafi János

1917. január

Egy jelképes, százéves katonaláda rekeszeit kinyitva, minden hónapban 
kiveszünk egy, az adott adott hónapra eső katonai emléket, amely a Nagy 
Háború adonyi katonáinak hadiútját is bemutatja az 1917-es évből. 
Betekintést nyerhetünk a császári és királyi („közös”), valamint honvéd 
gyalogezredek súlyos harcaiba, a fronton töltött csendesebb hónapok 
történéseibe. 
Mivel Adony a székesfehérvári ezredek sorozási körzetébe tartozott, 
ezért a császári és királyi 69. gyalogezred, a magyar királyi 17. honvéd 
gyalogezred, és a magyar királyi 17. népfelkelő gyalogezred hadiútjáról 
ismerünk meg történeteket.
Mielőtt felnyitjuk a ládát, elgondolkodhatunk azon, hogy 1917. január 1-jén 
vajon mit érezhettek a szülőföldjüktől távol harcoló adonyi katonák? Mit 
érezhettek a hozzátartozók, hiszen már a negyedik háborús év kezdődött 
számukra is. Vajon bíztak az új, fiatal királyban, hogy az ő vezetésével véget 
ér a gyilkos küzdelem? Bíztak és reménykedtek abban, hogy végre hazajön 
a több éve a messzi távolban harcoló családtag? Bizony sok család számára 
már nem volt remény, mert szomorú hírt tudatott a megérkezett hivatalos 
értesítés.
Kezdjük el, nyissuk ki a katonaládát, és olvassuk, mi történt a 
székesfehérvári „közösökkel” száz évvel ezelőtt, 1917 januárjában! A 
császári és királyi székesfehérvári 69. gyalogezred katonái 1917. január 
1-jén már a Lembergtől keletre, a ma Ukrajna területén található két kis 
falu közelében voltak állásban: Czepiele (ma: Chepeli) és Pienikai (ma: 
Penyaky) előtt húzódtak védővonalaik. Az ezred századaiban jelentős 
volt az adonyi katonák száma. 1916 novemberében és decemberében 
kissé csökkentek az orosz támadások, ez idő alatt, hogy az ezred századai 
állásaikat műszakilag megerősítsék, gránátbiztos óvóhelyeket, fedezékeket 
építettek. A fővédelmi vonal előtt jól megépített, többsoros drótakadály 
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húzódott, az orosz gyalogsági támadások lassítására.
Hiába folyt a megfeszített munka, a csapadékos téli időjárás folyamatosan 
rombolta a földbe mélyített védelmi műveket. A víz elöntötte az árkokat, 
óvóhelyeket, fedezékeket, és a mögöttes területeket is. Szinte lehetetlen 
volt közlekedni embernek és állatnak. Óriási erőfeszítések árán, de meg 
kellett oldani a századok ellátását, hiszen bármelyik pillanatban várható 
volt egy újabb orosz támadás. Igen jelentős volt a kimerült, megbetegedett 
katonák száma. Egyes állásrészeket a folyamatos vízszivattyúzás ellenére 
sem tudták vízteleníteni, a szolgálatot teljesítők teljesen átáztak, átfagytak 
a rossz és elnyűtt tábori ruhában. Az előretolt állásokban ennek ellenére 
mégis ébernek kellett lenni a szolgálatot teljesítőknek. Több esetben 
előfordult, hogy a szemben húzódó orosz állásokból kijött egy csoport 
orosz katona. Puska nem volt náluk, és egy fehér vásznat lobogtatva, 
mint akik megadják magukat, közeledtek a 69-esek állásai felé. Amikor 
megközelítették a magyar állást, hirtelen kézigránátokat húztak elő a 
ruhájukból, amelyekkel megtámadták az előőrsöket. Mögöttük máris nagy- 
létszámú orosz gyalogos egység ugrott ki a fővédelmi vonalukból, és indult 
támadásra. Ezek a betörési kísérletek nem sikerültek, mert a jól beállított 
magyar géppuskák tüze minden esetben visszaűzte őket állásaikba.
A januári hetekben egyre több hír érkezett arról, hogy az ezredet felváltják, 
és az erdélyi hadszíntérre szállítják. Ezek a hírek 1917. január 29-én 
beigazolódtak, mert az ezred zászlóaljait a 8-as bajor ezred az állásokból 
felváltotta. Megkezdődtek az előkészületek a hadszíntérváltásra.
Amikor a székesfehérvári 69-esekre emlékezünk, nem feledkezhetünk meg 
az ezredtől elkülönített 69/III. zászlóaljról. E zászlóalj már a békeévekben is 
hegyi terepen tartózkodott, a dalmáciai Castelnouvoban (ma: Herceg Novi, 
Montenegro). Sok adonyi katona is ott szolgált a messzi helyőrségben, és 
kapott hegyi kiképzést. A harcok kezdetekor először a szerb fronton harcolt 
a zászlóalj, majd 1915. május végétől az olasz fronton. A görzi (ma: Gorizia, 
olasz – szlovén határváros) hídfőcsaták után 1917 januárjában az Isonzó 
menti Plava magaslaton volt állásban a zászlóalj. Mivel a megadott védelmi 
szakasz nem volt megfelelően kiépítve, ezért a zászlóalj katonáinak kellett 
az állásaikat megépíteniük. A gránit keménységű sziklába a kevés megfelelő 
eszköz híján ez nem volt egyszerű feladat. Közben az olasz tüzérségi tűz 
folyamatosan rombolta a már elkészült szakaszokat, pusztítva embert és 
műszaki létesítményt. Mindkét harcoló fél részéről folyamatosak voltak 
a járőrvállalkozások. A cél az volt, hogy foglyokat ejtsenek, és vallatásuk 
során információhoz jussanak. Nem mindegyik vállalkozás járt sikerrel, 
mert az olaszok ébersége miatt több esetben is súlyos veszteségeket 
szenvedtek a 69-es járőrcsoportok. 
       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - JELKÉPEK AZ ADONYI 
TEMPLOMBAN

A képtisztelet hagyománya a Római Katolikus Egyházban és 
megjelenése a Sarlós Boldogasszony tiszteletére épített adonyi 

római katolikus templomban

Mielőtt bármit is írnánk egy katolikus templom külső-belső díszítéséről, 
elengedhetetlen, hogy három fogalomról szót ne említsünk: képtisztelet, 
attribútum, titulus. Ezen fogalmak tisztázása nélkül nem fogjuk tudni 
megérteni, vagy félre fogjuk érteni azt az emberi művészetben Isten és a 
szentek iránt megnyilvánuló tiszteletet. 
A képtisztelet elsősorban Jézus Krisztus, majd az angyalok és a szentek 
ábrázolásainak kegyelemközvetítő hatását elismerő és befogadó 
magatartás. Bár a kinyilatkoztatás tartalmának képes beszédben, azaz 
elvont képekben és hasonlatokban való hirdetése a Szentírás sajátossága, 
az Ószövetség az első parancsolat alapján szigorúan tiltotta a Szentnek, 
vagyis Istennek minden tárgyi, alakos ábrázolását. Ehhez kezdetben 
ragaszkodott a kereszténység is, mivel azonban a megtestesülés titka által 
Isten Fia, a valóságos Isten és valóságos ember láthatóvá tette magát, ez 
fölbátorította az Egyházat arra, hogy Istentől kapott művészi tehetségét 
kamatoztassa a liturgiában és az imádságos élet képi ábrázolásában.
A képi – és az ehhez társuló egyéb művészi – ábrázolásoknak természetesen 
megvoltak az ellenzői is. Az ellenzők érvelése szerint az Egyház csak 
jelezheti a megfoghatatlant, de kifejezni képtelen. Jézus Krisztus 
ábrázolása lehetetlen, mert istensége nem jeleníthető meg. A szentek 
ábrázolása pedig fölösleges, mert a kép csak a földi arcukat mutatja, nem a 
másvilági dicsőségüket, ami méltó lenne a tiszteletre. Véleményük szerint 
a képtisztelet sérti az Újszövetség szellemiségét is, mert a transzcendens, 
a túlvilági nemcsak lefesthetetlen, hanem a lényegét tekintve felül is múlja 
gondolatainkat, ezért nem fejezhető ki művészileg.
A kezdetben csendes, pozitív hatású vita a VIII. század elejére rendkívül 
erőteljes képrombolássá fajult, amelynek hátterében alapvetően két ok 
állhatott. Az egyik vallási természetű volt, amely egy téves fordításon 
alapult. A képtiszteletről szóló zsinat görög szövege rossz latin fordításban 
vált ismertté, amelyben a tisztelet és imádás szavak közti különbségtétel 
elmosódott. A másik ok politikai indíttatású volt, amelyhez számtalan 
uralkodó is csatlakozott rendeletével. Egyes császárok ezzel akarták 
megnyerni birodalmuknak a szentképek tiszteletét bálványimádásnak 
tartó muszlimokat és zsidókat, valamint a kolostorok gazdasági és 
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politikai hatalmát megtörni, amelyek a kegyképek árusításával jelentős 
befolyással és hatalommal bírtak. A képrombolás később nemcsak 
festményekre, hanem szobrokra, falfestményekre és minden ábrázolásra, 
sőt az ereklyetiszteletre is kiterjedt a Római Birodalom keleti felében. Az 
áldatlan állapotra a II. Niceai zsinat rendelkezése hozott megoldást 787-
ben, amikor kimondta, hogy „a tisztelet és az imádás között mindenkor 
különbséget kell tenni”. Imádás csak Istennek jár, a szenteket pedig 
tisztelet illeti. Jóllehet a változás nem azonnal állt be, de a képrombolás 
jelensége kezdett nyugvópontra jutni a Birodalomban, még ha helyenként 
elszeparáltan fel-fellángolt is. A folyamat teljes ideje 726 és 843 közé 
tehető, amelyet Theodóra császárné képtiszteletet engedélyező rendelete 
zárt le végleg. A képrombolás problémája még kétszer elevenedett fel 
a történelem folyamán. Először a protestantizmus idején, amikor is a 
keresztény művészet óriási értékei pusztultak el az első képromboláskor 
már felmerült okok miatt. Magyarországon ezt a helyzetet tetézte a török 
vallási fanatizmus. A nagyszombati egyházmegyei tartományi zsinaton 
1560-ban kimondták, hogy „mivel a Megfeszített és a szentek képmásai 
követésükre és alázatos imádásra indítanak, ezért elrendeljük, hogy a 
joghatóságunk alá tartozó összes egyházban maradjanak meg Isten és 
a szentek képei és szobrai. Amelyeket eltüntettek, azokat fessék újra és 
restaurálják, és a niceai zsinat határozata szerint illő tisztelettel vegyék 
körül a hívek.” Másodszor a XX. század totalitárius rendszerei alatt újult ki, 
amelyekben szintén vallásos tárgyú képek, szobrok, jelképek, emlékművek 
tömegeit pusztították el.
Szent II. János Pál pápa a Művészekhez szóló levelében írja, hogy „a 
képtisztelet alapja a művészet és a keresztény kinyilatkoztatás közti különleges 
kapcsolat. Maga Isten az, aki alkalmassá teszi a művészt a Természetfölötti 
képekben való megközelítésére. A Teremtő Lélek isteni lehelete találkozik 
az emberi szellemmel, és ösztökéli ennek teremtő adottságait. A jót és a 
szépet összekapcsoló, belső megvilágosítással érinti az emberi szellemet, 
és fölébreszti benne az ész és a szív erőit, s közben képessé teszi, hogy 
elgondolása támadjon és azt műalkotásban meg is jelenítse. Analóg módon, 
de joggal beszélünk kegyelmi pillanatokról, mert az embernek lehetősége 
nyílik arra, hogy élménye támadjon a fölötte álló Abszolútumról.”
Az emberi szellem minden vallásban talált késztetést a művészi ábrázolásra. 
A kereszténység azonban a megtestesülés központi dogmája által olyan 
horizontot nyitott, amely a XVI-XVII. századig meghatározta és egybefogta 
egy földrész, Európa művészetét, és komoly hatással bírt a későbbi korok 
és más földrészek kultúrájára.
Az attribútum az ikonográfiában jelképes, illetve jelvényszerű tárgy, 
esetleg ember- vagy állatalak, amely az ábrázolt személyt vagy allegóriát 
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teszi felismerhetővé. Az attribútum többnyire az ábrázolt személy kezében, 
oldalán vagy lábánál van, és mindig életének egy fontos eseményére, illetve 
vértanúságára utal. A keresztény művészet az antik művészetből a III-IV. 
század óta vett át és fejlesztett tovább alaktípusokat és ismertetőjeleket. 
Az attribútumok alkalmazása a középkorban vált gyakoribbá, és a XIV-
XV. században vált általános eszközzé egyes személyek vagy csoportok, 
főleg szentek felismertetésére. Az attribútumnak két típusát ismerjük. 
Az általános attribútumok a szentek egy-egy csoportjára utalnak, azaz 
fölismerhetővé teszik, hogy az ábrázolt szent apostol volt-e, vértanú, 
egyháztanító vagy szűz…stb. Ilyen attribútum például a pálma, amellyel a 
vértanúkat ábrázolják. A könyv az apostolok és evangélisták sajátja, a korona 
a királyoké, a fegyver a katonáké, az orvosság az orvosoké. A középkorban 
az arcképfestés kialakulása előtt, világi személyek ábrázolásánál rang- 
és hivatás-attribútumot is alkalmaztak: kezében templomot tartó alak 
alapító tevékenységet folytató személyre utal. Ez lehetett rendalapító vagy 
uralkodó, aki templomokat épített, egyházmegyét alapított. A körző vagy 
egyéb építéshez használt eszköz építőmesterre, az üllő kovácsmesterre 
utalt. Pajzsok, ruhák szintén utaltak a személy származására vagy 
rangbeli állapotára. Az attribútumok másik típusát az egyedi attribútumok 
alkotják, amelyek a konkrét személyt teszik felismerhetővé. Ezt már 
az ókeresztény korban alkalmazták, de lényegében csak a XII. századi, 
főleg francia templomépítészetben, illetve a késő középkorban a szentek 
növekvő kultuszával és legendáiknak elterjedésével bontakozott ki. A 
bárány Keresztelő Szent János attribútuma, a kulcsok Szent Péter apostol 
attribútumai, a kard Szent Pál apostol attribútuma.
Előfordul, hogy egy általános attribútumot egyediként is használ az 
ikonográfia. Példa erre a liliom, ami általában véve a lelki tisztaság, 
szüzesség szimbóluma. Szent Antal ábrázolásában azonban kifejezetten 
egyedi attribútumként jelenik meg. Vagyis, ha egy ferences habitusban a 
gyermek Jézust kezében tartó férfi szentet látunk liliommal ábrázolva, az 
csak Pádovai Szent Antal lehet. A liliom természetesen más szűzként tisztelt 
szenteknél is megjelenik, mint általános attribútum, amelyet azonban 
kiegészít az egyedi. Szintén nem ritka jelenség, hogy egy szentet több 
egyedi attribútummal is ábrázolnak, amelyek egyszerre vonatkozhatnak 
természetére, életállapotára és arra, hogyan nyerte el az életszentséget. 
Legjobb példa erre Alexandriai Szent Katalin, aki az őskereszténység 
idején fiatal leánygyermekként lett vértanú. Attribútumai a kard, a pálma 
és a kerék. A kard és a kerék kivégzésének és megkínzatásának módjai, a 
pálma pedig a vértanúság jelképe.
Vértanú esetén attribútum lehet a kínzóeszköz is, amellyel a szent 
elnyerte a vértanúság koszorúját, vagy az a testrész, ahol megkínozták. 
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Szent Lőrinc esetén a rostély, 
amelyen megsütötték. Szent 
Ágota esetében keblei, amelyet 
kínzatása közben levágtak, 
Szent Lúcia esetében a szemei 
tálcán, amelyet kivájtak, Szent 
Bertalan apostol pedig kezében 
tartja a bőrét, amelyet élve 
lenyúztak róla. Nem vértanú 
szentek esetében lehet az 
attribútum egy a szent életének 
egy jelentős eseményére utaló 
tárgy vagy személy. Szűz Mária 

a gyermek Jézussal. Tours-i Szent Márton egy koldussal.
Az attribútumok ábrázolása azt a célt szolgálta, hogy egyrészt a célszemély 
azonnal felismerhetővé váljék, másrészt azok is tanulhassanak életpéldáján, 
akik nem tudnak olvasni.
A titulus a katolikus templom szentelési jogcíme, röviden a templom címe. 
Isteni vagy szentként tisztelt személy, akinek tiszteletére egy templomot 
szentelnek és róla elneveznek. A személy mellett a templom címe lehet a 
hozzá tartozó misztérium is, például a személy életének főbb eseménye. 
Az isteni személy a templom címében lehet a Szentháromság, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek, és Jézus Krisztus. Szentként tisztelt személy lehet a 
Boldogságos Szűz Mária, az angyalok, szentté avatott személyek egyenként 
vagy csoportosan. A szentet, akinek a templomot szentelik, patrónusnak 
is nevezzük. A magyar katolikus templomok között kiemelkedő a Szűz 
Máriának szentelt templomok száma.
              Szemere János 

Fotó: Rosenberg Róbert

FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK

Sokféle módja van, hogy megismerhessük azt, akivel nap, mint nap találkozunk 
akár a munkánk, akár a városban való boldogulásunk, ügyes-bajos dolgaink 
intézése során, akár barátságból. A városunk vezetőiről általában tudjuk, 
hogy kik ők, de valóban ismerjük-e őket? Nem ígérem, hogy minden 
titkukat kikutattuk, de néhány érdekes válasszal talán közelebb juthattunk 
személyiségükhöz. Hónapról hónapra tehát egy városi vezetőnkhöz – 
polgármester, jegyző, képviselő, bizottsági külsős tag – intézünk 5 fejtörő 
kérdést, melyre várjuk az őszinte válaszát. Meglátja, kedves Olvasó, nem 
is biztos, hogy mindig olyan egyszerű a válasz. Bár némely kérdés lehet, 
bohókásnak tűnik, de a válaszok minden esetben komolyak.
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És hogy ki az, aki éppen válaszol? Megtudhatják, ha a feleletek elején közölt 
anagrammát megfejtik (az anagramma tartalmazza a válaszoló nevének 
valamennyi betűjét, de más sorrendben).
Kellemese ismerkedést!         
       Hetyei Gábor

Kezdjük tehát az első hónappal! 
A válaszadó anagrammája: stop, réce nyer.

1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő 
Bizottságba. Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) Szeptember 30. A helyi önkormányzatok napja
b) Február első csütörtöke: Választások világnapja
c) Szeptember 15. A demokrácia nemzetközi napja
Válasz: Nagyon nehéz kérdés. Az első most biztos fekete betűs lenne 
nálam. A választások napja lenne piros betűs.
2. kérdés: Melyik közmondás áll legközelebb hozzád?
a) Ami szívemen, az a számon.
b) Aki mer, az nyer.
c) A türelem rózsát terem.
Válasz: A türelem rózsát terem. Abszolút. Türelmes vagyok.
3. kérdés: Melyik díjnak örülnél legjobban?
a) A Dunaújvárosi Járás legjobban öltöző közszereplőjének járó 
 díjnak.  
b) Fejér megye leghiggadtabb polgármesterének járó díjnak.
c) A legfittebb adonyinak járó díjnak.
Válasz: A középső lenne az, amely a hiúságomat segítené, de azt hiszem, 
egyikre sincs semmi esélyem (hangosan nevet).
4. kérdés: Melyikre lehet téged legnehezebben elrántgatni?
a) Egy meditációs délutánra.
b) Egy kisállat kiállításra.
c) Egy bevásárló délutánra az egyik plázába.
Válasz: Egy meditációs délutánra. Türelmes vagyok, de ennyire azért nem.
5. kérdés: Személyiségi jegyeidet nézve, milyen fegyver vagy leginkább?
a) Gábor Áron elnyűhetetlen rézágyúja, mely ugyan nem túl pontos,  
 de mindent kibír, néha, de akkor nagyot szól.
b) Hattori Hanzo által készített japán szamuráj kard, a katan, mely  
 díszes, penge éles, mindent szétvág.
c) Piszkos Harry 44-es Magnum lőszert használó, 29-es mintájú 
Smith & Wesson revolvere, mely kissé kopottas, de biztosan célba talál.
Válasz: Ez. Smith & Wesson. Kopottas, de igyekszem mindig célba találni.
(E hónapban Ronyecz Péter polgármester tisztelt meg minket őszinte 
válaszaival.)       Hetyei Gábor
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Február
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VILÁGNAPOK - GYERMEKSZEMMEL
Február 17. Macskák nemzetközi napja

Az én Folti macskám

Van nekem egy macskám, úgy hívják, hogy Folti. Velünk él a lakásban. 
Egész nap alszik, eszik, szóval lustálkodik. Folti mindig valami rosszaságon 
töri a fejét. Hol a mécsest löki le az asztalról, vagy a fonalakat gurítja szét 
a kosárból. Olyan is volt, hogy amikor anya félrenézett, belecsipkedett 
az ételbe. De ezt észrevettük, és megbüntettük. Szégyenében Folti 
kilopakodott a házból. Abban a pillanatban észrevett egy madarat a fán. 
Persze, Folti fente a fogát a kismadárra. Könyörgött a madárkának, hogy 
jöjjön le játszani, s megígérte, hogy nem fogja bántani. A madárka hitt 
neki, és leszállt a földre. Folti nem volt becsületes, és rávetette magát a 
madárkára. Én ezt pont láttam, és megzavartam őt. A macska ijedtében 
elengedte a madarat, az pedig gyorsan felröppent. Folti ismét pórul járt. 
Ehhez hasonló dolgok sokszor történnek Foltival, de egy macska élete már 
csak ilyen.
    Ármai Borbála, 2013/2014. tanév (3.a)

A rosszaságok

Egy szép napsütéses napon a cicák nyugodtan szunyókáltak az udvaron. 
Ezek a macskák napközben egyébként játékosak, elevenek, virgoncak.
Ezen a napon a kiscicák elkezdtek fogócskázni az udvaron. Felszaladtak 
a farakásra, utána leugrottak, felfutottak a cseresznyefára. Innen is 
lemásztak. Aztán a következő pillanatban a farakás tövében heverő kormos 
kályhacsövet nézték ki maguknak. Ki-be futkároztak a kályhacsövön 
keresztül. Egy szempillantás alatt a cicák kormosak lettek. 
Kati messziről figyelte a macskák játékát. Amikor jobban megnézte őket, 
földbe gyökerezett a lába a látványtól. A lány nem hitt a szemének. Csupa 
feketék lettek a cicái. Kata kétségbeesett, és arra gondolt, hogy ezeket a 
macskákat meg kell fürdetni. Készített vizet a teraszra, és jó alaposan, 
habos vízben, egyenként megfürdette őket. A végén tiszta vízzel nyakon 
öntötte a kis jószágokat. Mióta Katáéknak cicáik vannak, azóta minden 
napjuk ilyen izgalmas, amit természetesen nem bánnak, mert vidámság 
költözött a házukba és az udvarukba. 
    Ármai Borbála, 2013/2014.tanév (3.a)
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Február
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 1817 19

20 21 22

16

23 24 25 26

27 28

Ignác,
Virgínia

Karolina,
Aida, Kata

Gyertyaszentelő
boldogasszony

Elvíra

Donát

Edina

Elemér
Húshagyó kedd

Bernadett Zsuzsanna

Balázs Ráhel,
Csenge

Ágota,
Ingrid

Dóra, 
Dorottya,
Amanda

Kolos,
Georgina,

Gina

Aranka,
Jutocsa

Abigél,
Alex

Bertold,
Marietta

Lídia,
Lívia

Ella,
Linda

Aladár,
Álmos

Ákos,
Bátor

Eleonóra,
Norina

Gerzson,
Zétény

Alfréd,
Mirtill

Mátyás,
Jázmin

Géza,
Alexander

Bálint,
Valentin

Júlianna,
Lilla

Tódor,
Rómeó
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Programok
febr.4.
Óvodabál

febr. 10. 
Óvodai farsang

febr. 18. 
Gazdanap

Jegyzet
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Feszületek Adonyban

Fotó: Rosenberg Róbert

Dajapusztai kereszt
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...
Disznóvágás utáni teendők

Sózás, füstölés, zsírban tartósítás

A húsféleségek tartósítása nemcsak településünkön, de az egész országban 
nagy jelentőséggel bírt, különösen az 1950-es években. A Rákosi-féle 
voluntarista gazdaságpolitika, és az úgynevezett beszolgáltatási rendszer 
ugyanis rendkívüli módon megnehezítette a család ellátását. A mai 
generáció számára talán hihetetlennek tűnik az, hogy minden háziállatot 
szám szerint összeírtak, és ez alapján állapították meg a beszolgáltatási 
kötelezettséget, melynek elmulasztása komoly büntetéssel járt. Több 
olyan eset is előfordult, amikor az engedély nélküli, úgynevezett fekete 
disznóvágásért több hónapi börtönbüntetést kellett a gazdának letöltenie 
a megyei bíróság székesfehérvári börtönében a mai Zichy-ligetnél lévő 
épületben.
A hiánygazdálkodás például a húsellátásban olyan mértékű volt, hogy aki 
nem tudott a kötelező beszolgáltatással megnyomorított háztartásából 
legalább egy-egy alkalomra disznóhúshoz jutni, az kénytelen volt az 
egyetlen hentesüzletnél kivárni a szállítást. Volt olyan háziasszony, aki 
már kora hajnalban sorban állt, mivel a később jövőknek néha bizony már 
semmi sem jutott. Ezért is kapott különösen nagy jelentőséget a húsfélék 
tartósításának megoldása, a sózás, füstölés és zsírban tartósítás.
A sertéshús tartósítása sózással, füstöléssel, zsírban tartósítva nagyon 
régen elterjedt, de jelenleg is széles körben alkalmazott tartósítási mód, 
ma is élő gyakorlat.

Hústartósítás
A sertésből sózásra általában a szalonna, a sonka, a lapocka, a tarja, a 
körmök, a farok, a fejrészek, és a bőrke kerülnek.
A sonka készítése
Mikor disznóvágáskor eldöntötték, hogy hány sonkát hagynak, 
hozzáláthattak a formázáshoz. A sonkát bőrével az asztalra fektetik, majd a 
csülök felső részétől kiindulva szépen, lehetőleg egy vágással körülvágják. 
A szalonnás rész ne legyen szélesebb, mint a comb húsa, és a bőrös rész 
felől nézve szép kerek legyen. A sonkáról éles késsel minden lógó, bevágott 
részt levágnak, hogy mindenütt lehetőleg sima felületet kapjanak.
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Az első sonkánál (lapockánál) is hasonló, kerek vágást kell végezni. Itt 
viszont meg lehet hagyni lapockával vagy lapocka nélkül az egészet. Ha a 
lapockát, illetve a lapockacsontot kiveszik, csak vékonyabb, kisebb sonka 
marad. Ennél is minden lógó hús-, illetve zsírdarabot le kell vágni.
A sonka sózása
A sonka sózásához kilogrammonként 12–15 dkg só kell. A sózást általában 
fakádban (medence, teknő stb.) végezik. A sonkacsont köré külön is egy 
marék sót kell bedörzsölni. Hús eresztett levével naponta megöntözik őket. 
A sonkák lerakási sorrendjét 2-3 naponta változtatják. A sonka sózása a 
húsok méretétől függően több hétig tarthat.
A sonka pácolása, a páclé készítése és a pácolás folyamata:
A sózást követi a pácolás művelete. A pácolásnál mindig ügyelni kell arra, 
hogy a páclé állandóan ellepje a húst. A sonka a bőrös részével legyen a 
pácoló kád alja felé. Általában 3-4 hétig pácolják a húsféléket, pár naponta 
forgatva a húst.
Négy hét után a sonkát a sóból kiszedik, langyos vízzel lemossák, húshorogra 
akasztva leszárítják. Ezt követi a füstölés. A megfüstölt sonkákat száraz, 
hűvös helyre akasztják, ügyelve arra, hogy ne érintsék egymást.
10 liter vízbe tegyünk kb. 1,5 kg sót, (Ma ehelyett kapható direkt pác só 
és így nincs szükség a már gyógyszertárban sem kapható káros élettani 
hatású salétrom sóra) 10 dkg cukrot, 1 evőkanál salétrom sót. Ízlés szerint 
tehetünk bele fűszereket, fokhagymát, vöröshagymát, feketeborsot, 
babérlevelet, koriandert. A páclevet a fűszerekkel forraljuk fel, hűtsük le 
és szűrjük a sós léhez, és így öntsük a hús alatt már ez idő alatt összegyűlt 
húsléhez. Keverjük össze, és ebben a lében a húsokat alaposan mossuk 
meg, forgassuk meg és hagyjuk benne. A húsokat a páclében 2 naponként 
forgassuk meg. A nagyobb darab húsokat 4-5 hétig hagyjuk a páclében. A 
kisebb húsoknak elég 2-3 hét is.
A pácléhez a fűszereket csak újabban használják, régen csak sólével készült 
a pác, vagyis felforralt és lehűtött sós vízzel öntötték fel a lesózott húsokat.
A szalonna készítése:
A disznóvágás egyik legtartósabb terméke a szalonna. Régen olcsó volt, 
ma már azonban ára egyre jobban közelít a „nemesebb” húsokéhoz. A 
zsírszalonna egy részét (egyre kevesebb részét) kiolvasztják zsírnak, 
tepertőnek (adonyiasan szólva töpörtyűnek), a másik részét pedig 
szalonnának dolgozzák fel. A feldolgozás során 40-50 cm hosszú, 12-15 cm 
széles, 2-3 ujjnyi vastag csíkokban vágják ki. Étkezési szalonnának a sertés 
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hasaalja és az oldalszalonna húsos részeit használják fel. Hasításkor ügyelnek 
arra, hogy a vágási felületek minél simábbak legyenek. A szalonnának szánt 
darabokról eltávolítják a véres részeket, és a táblákat szabályos formájúra 
alakítják, majd nyílást vágnak a madzag számára, hiszen ezzel lehet majd 
felakasztani. Sózáshoz csak jódozatlan konyhasót használtak, ügyelve arra, 
hogy minden része egyenletesen sózásra kerüljön. 1 kg szalonnához kb. 
20 dkg sóra van szükségünk. A megsózott szalonnát sózó teknőbe, vagy 
sózó kádba rakják egymás mellé és egymásra rakva. (Újabban páclevet is 
adnak hozzá) A szalonnát 4 hétig tartják száraz sóban, közben kétszer-
háromszor átforgatják, és újra száraz sóval dörzsölik be. Négy hét után a 
szalonnát a sóból kiszedik, langyos vízzel lemossák, húshorogra akasztva 
leszárítják. Ezt követi a füstölés. A megfüstölt szalonnákat száraz, hűvös 
helyre akasztják, ügyelve arra, hogy ne érintsék egymást.

Füstölés
A hús füstölését régebben a szabadtüzű konyhák elszálló füstje, a 
„szabadkémény” lehetővé tette. Ma a füstölést erre a célra épített 
füstölőben végzik. Mielőtt a húsokat a füstölőbe akasztják, tüzet raknak 
benne, megvárva, míg kellő mennyiségű parázs keletkezik. A húsokat a 
húshoroggal a füstölőben lévő 
„füstölőbotokra” akasztják. 
Ügyelnek arra, hogy a parázsra 
szórt fűrészpor ne kapjon 
lángot. Füstölni legjobb a 
bükkfa, a bükk fűrészpor, ha 
ez nem áll rendelkezésre, 
gyümölcsfát vagy keményfát, 
vagy ezek fűrészporát 
használják. 

Fenyőfát ne használjunk, 
mert annak füstje rontja a hús 
minőségét.
(Előfordult olyan helyzet, amikor keményfa és fűrészpor hiányában a Duna-
partról beszerzett, kissé már pudvás uszadékfa került felhasználásra.)
A szalonnát, apróbb húsokat 1-2 nap füstöljük, míg a nagyobb húsok 
füstölésére 2-3 nap szükséges. Akkor elég a füst a húsoknak, ha a húsok 
színe barnáspiros lesz. Füstölés után a húsokat tegyük szellős helyre, jó, ha 
télen kifagynak.

Házi füstölő. Fotó: Kékesi István



58

Újabban kétaknás füstölőt is használnak, melyet a képen ábrán láthatunk. 
Ennek lényege az, hogy a külön megépített tűztérből a füstgáz egy kb. 1 
m hosszú csövön át lehűlve jut a füstölőtérbe. A füstölőtérben is van egy 
rostély beépítve arra az esetre, ha meleg-füstölést akarunk végezni, például 
halfüstölés esetében.
Sózott fehér szalonnaA disznóvágás után a szalonnát hagyják lehűlni. 
Kilogrammonként 10 dkg sót 
számítva egyenletesen kenik be 
a nagyobb darabokban hagyott 
szalonnát, 4-5 naponta átforgatják, 
kb. egy hónapig tartják a sóban, 
majd hűvös, szellős helyre akasztják. 
(Akár 6–8 hónapig is eláll.) Fotó: 

            aprosef.hu/szalonna recept

Hájtartósítás
A sertés hájának kivételénél ügyelni kell arra, hogy a hártya meg ne sérüljön. 
A hájat melegen kiterítik, széleit levágják. Belső feléről a hártyát lehúzzák, 
és alaposan bedörzsölik az elkészített fűszerekkel. 4-5 gerezd zúzott 
fokhagyma, 1 kávéskanál őrölt bors, 1 evőkanál színes paprika, 2 evőkanál 
só. (Aki szereti, tehet bele csípős paprikát is.) így hagyják, míg teljesen ki 
nem hűl. Ha kihűlt, szorosan összecsavarják, erős cérnával összevarrják, 
vagy zsineggel átkötik és megfüstölik. Füstölés után szellős helyen tárolják. 
Felhasználni kenyérre kenve, vagy héjában sült burgonyához lehet.
Zsírban tartósítás
Disznóvágáskor az üstben, bő zsírban, lassú tűzön puhára sütötték az 
enyhén sózott oldalas szeleteket, illetve a család ízlésének megfelelő 
húsokat. Kb. 1,5-2 óra alatt sül meg. Ha a húsok megsültek, kiszedik, majd 
a kiemelhető csontokat eltávolítják, és abba az edénybe (vindőbe) rakják, 
melyben tartósítani fogják. Ezután annyi zsírt öntenek a húsra, ami teljesen 
ellepi. Legalább 2-3 ujjnyi zsír legyen a húsok felett. Az edényeket csak egy-
két nap után zárják le, és ha a zsíron kis rést tapasztalnak, azt meleg zsírral 
öntik le, hogy a húshoz levegő ne jusson. Az edényeket lezárják, és száraz 
hűvös helyen tárolják.
A húst bármilyen célra felhasználhatják. Készíthetnek belőle ragulevest, 
adhatják főzelékhez, vagy pecsenyeként körettel, salátával. Ha a lesütött 
húsból kivesznek, akkor a zsírt visszaigazítják, vagy meleg zsírt öntenek 
a hús helyére, hogy levegőt ne kapjon a maradék, mert akkor könnyen 
megromlik.
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Manapság a hűtőszekrények és hűtőládák korában egyre ritkábban 
készítenek lesütött húst disznóvágáskor. Aki viszont ki szeretné próbálni 
ezt az egyszerű, páratlanul finom húst, kisebb mennyiségből otthon is 
elkészítheti. A lesütött húst tehetjük kisebb lábosokba, cserépedényekbe, 
kisebb vindőbe vagy befőttes üvegekbe is.
Természetesen, az otthon készült lesütött húst mindenki ízlése szerint 
fűszerezheti.
Töpörtyű készítés és tartósítás
Étkezési töpörtyűnek a legalkalmasabb a lebőrözött, 3x3cm-es darabokra 
vágott háta és a kövér hasaalja szalonna, illetve a tokaszalonna. (Ez utóbbit 
gyakrabban abálják, sóval, tört fokhagymával bedörzsölik, pirospaprikával 
behintik, és frissen fogyasztják.)
 Az üstbe 6-8 kg zsírszalonna alá 1,5-2 dl vizet öntenek, mely megakadályozza 
a leégést addig, míg nem válik ki elegendő mennyiségben zsír. Állandó 
keverés mellett addig sütik, amíg a zsír teljesen átlátszó nem lesz. Ekkor 
kell kb. 1dl tejet az erőteljes 
habzás miatt óvatosan 
beleönteni, és ettől a töpörtyű 
szép aranybarna színűvé válik.  
Úgy állapíthatjuk meg, kisült-e 
a zsír, hogy a töpörtyűt az 
edény oldalához nyomjuk, és 
ha sistereg, akkor még van 
benne zsír, ha nem, készen 
van. A színe kevésbé mérvadó, 
mert a kövérebb szalonnának 
mindig világos töpörtyűje van, 
a sovány pedig hamar piros 
lesz.
Sokáig eltarthatjuk a töpörtyűt oly módon, hogy a zsírolvasztás után 
azonnal üvegbe tesszük, és leöntjük a kissé lehűlt zsírral úgy, hogy az 
teljesen befedje. Az üveg száját lekötjük, hogy a levegő ne érje. Úgy is 
ehetjük, hogy megdaráljuk, zsírral elkeverjük, üvegbe tesszük, a tetejére 
zsírt öntünk és lekötjük. Sötét, de szellős kamrában sokáig eláll, ráadásul ezt 
még tepertős pogácsához, tepertőkrémhez is felhasználhatjuk. A töpörtyűt 
és a töpörtyűmorzsás zsírt ételkészítéshez használhatjuk például:

Fotó:www.mindmegette.hu/a toportyusutes titka
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 Töpörtyű krém
Hozzávalók: 30 dkg töpörtyű, 3 db főtt tojás, 1 nagyobb lilahagyma vagy 
vöröshagyma, kb. 3 gerezd fokhagyma fokhagymanyomón átnyomva, 
2 teáskanálnyi pirospaprika, 1 teáskanál csemege Pirosarany, só, bors, 
szerecsendió, kb. 2-3 evőkanál tejföl, 2 evőkanál mustár.
Elkészítés: A töpörtyűt megdaráljuk. A tojást megfőzzük, megtisztítjuk,  
apró kockákra vágjuk, és hozzákeverjük a ledarált töpörtyűt. A tepertőhöz 
adjuk a fűszereket. Jól összekeverjük, és kanalanként hozzáadjuk a tejfölt. 
Ha nagyon masszív a krém, több tejfölt használjunk.

Tepertős pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 40 dkg darált tepertő, 3 tojás sárgája, 1 evőkanál 

rum, mogyorónyi zsír, 3 csapott 
kávéskanál só, kevés bors kb. 2 dl tejföl, 
(3 dkg élesztő + 1 csipet cukor + 0,5 dl 
tej), tojás a megkenéshez.
Elkészítés:
Előveszünk egy nyújtódeszkát, rászórjuk 
a sóval összekevert, kimért lisztet. A 
közepébe mélyedést formázunk, és 
beleütjük a 3 tojás sárgáját, a zsírt, a 
tejben felfuttatott élesztőt és tejfölt. 
Keményre gyúrjuk a tésztát. A tésztát 

letakarjuk egy konyharuhával, és 1 órát pihentetjük. Ezalatt előkészítjük, 
azaz sütőpapírral kibéleljük a tepsit, és megdaráljuk a tepertőt. A megkelt 
tésztát téglalap alakúra nyújtjuk (kb. 35 x 25 cm nagyságúra), és megkenjük 
a darált töpörtyűvel. Enyhén megborsozzuk. A tésztát a hosszabb oldala 
mentén harmadokra osztjuk, és először a bal, majd a jobb oldalt hajtjuk 
a középsőre. Ezután alulról fölfelé haladva a tésztát félbe hajtjuk. 
Vigyázzunk, hogy a tészta hajtogatása mindig egy irányba történjen! A 
tésztát sodrófával picit megnyomjuk, majd konyharuhával letakarjuk, és 15 
percig pihentetjük. Ezután még kétszer ismét a kezdő méretre nyújtjuk a 
tésztát, ugyanígy meghajtogatjuk, megint megnyomjuk, és ismét 15 percig 
pihentetjük letakarva. (Így 3x nyújtottuk, hajtogattuk és pihentettük a 
tésztát). A harmadik pihentetés után kb. másfél ujjnyi vastagra nyújtjuk a 
tésztát, késsel kockásra rácsozzuk, és közepes méretű (kb. 4 cm átmérőjű) 
lisztbe mártott pogácsaszaggatóval kiszúrjuk a pogácsákat. A pogácsákat 
a tepsibe tesszük (ritkásan!), és tojásfehérjével megkenjük. A tepsiben 
további 30 percig kelesztjük. Előmelegített sütőben 15-20 perc alatt szép 
sárgára megsütjük. 
       Kékesi István

Fotó: nlcafe.hu/limarapékség
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KONYHAI FORTÉLYOK

Ha a rozsdamentes edény aljára ráég az étel, öntsünk bele egy kis ecetet és néhány 
percig forraljuk. Ezután súrolás nélkül eltávolíthatjuk a makacs foltot.

Ha sajtos pogácsát sütünk, a sajtot úgy a legegyszerűbb „lereszelni”, 
ha a turmixkeverőbe néhány kanál réteslisztet teszünk, és rá a sajtot darabokban. 
A gép pillanatok alatt elkészíti a reszeléket, ami a liszttől nem áll össze.

Szilágycseh
Párolt (fojtott) szelet

Folytatjuk szilágycsehi gasztro-kalandtúránkat Papp Erzsébet, Erzsike néni 
szakavatott kalauzolásával. Azt gondoltam, hogy az előző havi ajánlatot – a 
málékásás káposztát – nem lehet überelni, de tévedtem. Nahát, ez legyen a 
legnagyobb tévedésem… Akik 2015 nyarán Adonyból jelen voltak a Tövishát 
Kulturális Társaság rendezvényein, már megkóstolták ezt az ételt. Ez volt 
a vasárnapi főfogás a Tövisháti Napokon, akkor is Erzsike néni készítette.
Borjú hátszínből vagy sertés tarjából lehet készíteni. Most a tarjából 
készülő fojtott szelet receptje kerül bemutatásra itt. Szilágycsehben ma is 
minden lakodalom vagy összejövetel elmaradhatatlan fogása ez az étel.

Hozzávalók 5 személyre:
1 kg sertés tarja 
4 sárgarépa 
2 fehérrépa 
1 zeller 
2 hagyma 
2 paprika 
2 babérlevél 
4 csík füstölt szalonna 
10 cikk fokhagyma

MI FŐ A SZOMSZÉD FAZEKÁBAN?

A tarját egyben sóval, borssal jól beszórjuk, 
1-2 órát állni hagyjuk. Utána forró olajban 
megkérgesítjük minden oldalát. Ezután a 
zöldségeket, a babérlevelet, a szalonnát és 
a fokhagymát a lábosba a hús mellé tesszük, 
s felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és fedő 
alatt puhára pároljuk. A húst kivesszük a 
léből, hagyjuk kihűlni, fóliába csomagoljuk, és 
másnapig hűtőszekrénybe tesszük. Ez azért is 
fontos, mert így másnap jól lehet szeletelni. 
A húst 1,5-2 cm vastagságúra szeleteljük. A 
léből kivesszük a zöldségeket, botmixerrel 
pépesítjük. A levet leszűrjük, ha szükséges, 
tovább ízesítjük, ezután a hússzeleteket élükre 
állítva egy kisebb edénybe rakjuk, ráöntjük a 
leszűrt levet a turmixolt zöldséggel, és ebben 
felmelegítjük. Köretnek burgonyát, tarhonyát, 
rizst szolgálhatunk fel savanyúsággal.
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EGÉSZSÉGÜNKRE!
Cukorbetegség

A cukorbetegség (latin nevén Diabetes Mellitus) olyan alattomos, 
egész szervezetünket érintő betegség, amely a vércukorszint tartós 
megemelkedésével jár. 
A Diabétesz Mellitusz a szénhidrát anyagcsere zavara, amelyet az inzulin 
elégtelen termelése vagy a szövetek csökkent inzulin érzékenysége idéz 
elő. Az inzulin polypeptid hormon, amelyet a pancreas (hasnyálmirigy) 
Langerhans szigeteiben lévő béta sejtek termelnek, és a szervezet 
legtöbb sejtjének normális glükóz felhasználásához szükséges. Azoknak 
a szervezetében, akik Diabétesz Mellituszban szenvednek, a sejteknek 
gátolt a glükózt felhasználó normális képessége, és ennek következtében 
megemelkedik a vércukorszintjük.
A cukorbetegség az anyagcsere- folyamatokat rendkívül kedvezőtlen 
módon befolyásolja, szervezetünket erősen igénybe veszi és számos súlyos 
szövődmény kialakulásáért felelős. (Érelmeszesedés, vesekárosodás, 
szemkárosodás…) A cukorbetegségnek alapvetően két fajtája ismeretes: az 
1-es és a 2-es típusú Diabetes Mellitusz.
Az 1-es típusú cukorbetegség általában gyorsan, jellegzetes tünetek 
kíséretében lép fel, mégpedig annál gyorsabban, minél fiatalabb az 
egyén. Gyermekkorban napok-hetek, fiatal felnőtt korban hónapok 
alatt fejlődhetnek ki a klinikai tünetek. Jellegzetes tünetek: sok vizelet, 
fogyás, szomjúság. Ezzel szemben a 2-es típusú cukorbetegség általában 
tünetszegényen zajlik. Éveken keresztül is fennállhat anélkül, hogy 
diagnosztizálnák. Előfordulhat, hogy a cukorbetegséget a kezdetét 
követően 15-20 évvel fedezik csak fel, nemegyszer súlyos szövődményei 
révén.
Az ember normális éhgyomri vércukorszintje 3,5-5,5 mmol/l között van, 
de 6,0 mmol/l-ig elfogadható.
Cukorbetegségről akkor beszélünk, ha az éhgyomri vércukorszint 
meghaladja a 6,1 mmol/l értéket, étkezés után 7,8 mmol/l fölé emelkedik, 
és 2 óra múlva sem tér vissza a kiindulási értékre. 

Kórosan emelkedett vércukorszint tünetei
	Szájszárazság
	Fokozott szomjúságérzés
	Gyakori, nagy mennyiségű vizelet
	Indokolatlan fogyás
	Fáradékonyság, a koncentráció képesség, ill. teljesítőképesség 
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csökkenése
	Szeméremtáji viszketés, bőrviszketés
	Csípős vizelet
	Elhúzódó sebgyógyulás

A 2-es típusú diabétesz előretörése, népbetegséggé válása elsősorban 
a megváltozott életmódunkból fakad. Egyre kevesebbet mozgunk, 
mindenhová autóval járunk, az épületekben liftek, mozgólépcsők 
üzemelnek, egyre több időt töltünk a tv és a számítógép előtt, számos 
technikai berendezés teszi könnyebbé életünket. A gyermekek mozgása 
is jelentősen csökkent, sportolás, szabadtéri játék helyett televíziózás, 
videózás, számítógépezés köti le érdeklődésüket. Nem csoda, hogy ez a 
betegség egyre fiatalabb korban jelenik meg.

Mit tehet az érintett?
Ha megértjük, és elfogadjuk, hogy a 2-es típusú cukorbetegség kialakulása 
helytelen életmódunkból fakad, akkor nyilvánvaló, hogy a megelőzés 
legfontosabb eszköze az egészséges életmód helyreállítása. A testsúly 
normalizálása alapvető feladat, ennek eszköze a fizikai aktivitás fokozása, 
illetve a kalóriaszegény étrend.
A fogyás érdekében a túlsúlyos egyén heti 2-3 alkalommal sétáljon, 
kocogjon, biciklizzen, ússzon (ki mit szeret) 15–20 percet, ha az erőnlét 
javul, akkor a testmozgás időtartama 30–40 percre kitolható. Fontos, hogy a 
mozgás rendszeres legyen, egy-két hetes felbuzdulásnak nincs eredménye.
Célszerű, ha a kijelölünk minden nap olyan időszakot, amelyet a 
mozgásra szánunk. A mozgásra Adonyban számtalan lehetőség adódik. 
Jó megoldásnak tűnik, ha egyik nap elsétálunk a Duna-partra, a szigetre, 
másnap a Révhez biciklizünk, vagy a Szőlőhegyre. Esetleg a bátrabbak 
felkereshetik a szomszéd falvakat, városokat (Iváncsát, Pusztaszabolcsot, 
Perkátát), vagy célba veszik az Adony környéki emlékhelyeket, volt 
pusztákat (Daja, Szentmihály, Sáncpuszta, Alsócikola, Lívia stb.). Mióta 
Iváncsán megépült az uszoda, remek lehetőség ennek használata is: 
könnyen és gyorsan elérhető – akár kerékpárral is! Próbálják ki, nem nehéz 
napi fél, egy órát a mozgásra szánni – és nem áldozni!!!
Az elhízás elleni küzdelem másik fontos eszköze a diéta, amelynek 
összeállításában kérjük szakember segítségét. Ha az elfogyasztott napi 
kalóriamennyiség kevesebb, mint a szervezet igénye, akkor hosszabb távon 
a fogyás garantálható. Heti 0,5–1 kg testsúlycsökkenés elegendő.

      Fónadné Králl Andrea
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KISKERTEMBEN KERTELTEM
Komposztálás 

A komposztálással védjük a környezetünket, és a növényeink hálásak 
lesznek a tápanyagokért!
Különböző szerves anyagokból, fűnyesedék, lehullott levelek, vékony, 
összevágott ágak, konyhai zöldhulladék, összegyűrt újságpapír, kávé zacc 
felhasználásával készülhet a komposzt. Egy-két év alatt összeérik, de az idő 
a mennyiségtől és a komposztálandó anyag minőségétől is függ.
A kert félreeső, árnyékos részét jelöljük ki a komposztáló számára.
Készíthetünk 1 m2 alapterületű, 1 m x 1 m oldalú tárolót téglából, az oldalát 
hézagosan rakva. Vásárolhatunk kész komposztálót műanyagból, de a 
manapság olyan sokoldalúan hasznosított raklapokból is összeállíthatjuk. 
Célszerű 2-3 tárolót is készítenünk, mert gyorsan megtelnek, és így 
fokozatosan érnek meg. A tárolót semmiképpen ne a föld alá tervezzük, 
mert akkor csak rothadó szemetet kapunk. A jó komposzttároló egy 
deszkákból építet ketrec, aminek az alja és az oldala átjárható, hogy a 
hasznos rovarok, giliszták bejussanak a hulladék közé.
A felhasznált szerves alapanyagokat, hulladékokat kis darabokra aprítsuk 
és kb. 15-20 cm vastag rétegekben helyezzük a tárolóba. Gyógynövények 
magjait és mérgező növényeket vagy annak leveleit ne használjuk. A 
gyommaggal egy év múlva újra találkozhatunk kifejlett növény formájában. 
Kerüljük az állati eredetű hulladékok (például csontok), ételmaradékok 
bekeverését. A réteget locsoljuk meg, és tegyünk rá 20 cm vastag földet. 
Időnként nedvesítsük meg, így gyorsíthatjuk a komposztálódás folyamatát. 
A komposzt akkor jó, ha az alkotóelemeit már nem tudjuk megkülönböztetni, 
morzsás tapintású és sötétbarna színű.
Ha műtrágyát és növényvédő szereket alkalmazunk, hosszú időre 

tönkretehetjük a talajt és 
környezetünket. A szerves 
anyagok használatával viszont 
helyreállíthatjuk a biológiai 
egyensúlyt a kertünkben.
Saját komposztteleppel 
hasznosíthatjuk a növények 
lebomlásából származó 
anyagokat, zöldséges kertünk 
és a virágágyásaink növényei 
meghálálják.

        Sikeres barkácsolást kívánok!
       Morva Ildikó

Fotó internet: https://pixabay.com/hu
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HA NINCS DOLOG, CSINÁLJUNK! ÉV ELEJÉN MÉG BIZONY 
NEM SOK DOLGUK AKAD A BORÁSZOKNAK A 

SZŐLŐTŐKÉK KÖRÜL, EZÉRT IS TALÁLTÁK KI, HOGY...
 (folytatás a rejtvény fősoraiban)
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SZÁMOS ÉS SZÁMTALAN - KÉPES ÉS KÉPTELEN
Napos számtan

Adonyt járva egyre több helyen tapasztaljuk, hogy lakótársaink napcellákat 
helyeznek fel a tetőre, hogy így villamos energiát állítsanak elő. Ezzel 
egyelőre nem tudnak függetlenné válni a hálózattól, de legalább a saját 
energiaigényüket részben, vagy egészben otthoni előállításból fedezni 
tudják. Jó látni, hogy az önkormányzat is az áramtermelők közé lépett.
Tudjuk jól, hogy a közvetlen napenergiából származó villamos energia 
– ma még – nem tudja kiváltani teljesen a fosszilis- (gáz, olaj, szén) és 
atomenergia forrásút, hiszen a napközbeni áramigény nem igazodik a 
termeléshez (azaz a fogyasztásunk nem a napsütéstől függ, sőt), és a 
villamos energia tárolása sem megoldott hatékonyan.
Csak a játék kedvéért, nézzük meg, hogy mekkora területre lenne szükség, 
hogy a magyar villamos energia igényt – a jelenlegi teljesítményeket 
figyelembe véve – kielégítsük tisztán napcella által termelt energiával. 
(Nem győzöm hangoztatni, hogy a rendszer a mai tudásunk szerint még 
működésképtelen a termelés – felhasználás – tárolás összehangoltságának 
hiánya miatt.)
Kezdjük az alapokkal! Ön szerint a hazánk területére érkező napsütés 
hányszor több, mint az ország villamos energia fogyasztása?
 a) 26-szoros
 b) 266-szoros
 c) 2.660-szoros
Magyarország 2015-ben 43,75 TWh villamos energiát használt fel. (A 
felhasznált villamos energiánk megbontása forrás szerint: nukleáris 
energia hazai előállításból 31,6%, széntüzeléssel: 12,4%, gáz fűtőanyaggal: 
19,2%, megújuló forrásból 5,5%, importból: 31,3%.) Ezek az adatok 
nyilvánosak a MAVIR honlapján.
Magyarország a napsütéses órák száma alapján közepesen kedvező 
adottságúnak tekinthető – évi 1.900-2.100 óra között várható. Átlagos 
értékben az évi besugárzás 1.250 kWh/m2, mely az ország egész területét 
tekintve 116.375 TWh energia mennyiséget jelent. Így a Magyarországra 
jutó napsugárzás hozzávetőlegesen 2.660-szorosa az ország villamos 
energia éves igényének – vagy másik oldalról megközelítve: villamos 
energia előállítás tekintetében 2.660 évre elegendő energia éri a földet 
Magyarországon.
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Fordítsunk egyet a gondolaton! Az országot érő napsugárzásból a mai 
napcella jellemző hatékonyságával (160-170 kWh/m2 évente) számolva 
ki tudnánk-e szolgálni az ország villamos energia igényét? Becsülje meg, 
mekkora területigénye van az ország villamos energia igényét kiszolgáló 
napcella parknak?
 a) 1 km sugarú kör
 b) 10 km sugarú kör
 c) 100 km sugarú kör
Manapság a kereskedelmi forgalomba kerülő napcellától elvárható, hogy 
1m2 felület termeljen átlagosan 160-170 kWh villamos energiát évente. (A 
cella nagysága 990 mm x 1670 mm, azaz 1,653 m2 panel kapacitása 250 W 
és évente 1.100 óra a várható termelési idő – amikor a nap úgy süt, hogy 
tud a rendszer termelni – azaz 166 kWh/m2). Tehát, ha az ország éves 
villamos energia igénye 43,75 TWh, akkor a számítás egyszerű: 43,75 x 
100.000.000 / 166 = 263.024.339 m2, ami – a kör területére vonatkozó 
számítás elvégezve – megfelel egy 9.152 m sugarú körnek (a 100 millióval 
való szorzás a terrawattóra és a kilowattóra közötti átváltás miatt 
szükséges). Tehát valamivel kisebb, mint 10 km sugarú körben telepített 
napcella park a mai hatékonyság mellett elméletileg el tudná látni a teljes 
magyar áramigényt, beleértve az importból beszerzett áramot is. Például 
ha Adonyt a kör központjának tekintenénk, akkor Pusztaszabolcs, Perkáta, 
Kulcs, Ráckeve települések határáig lefedett terület elegendő lenne e 
célra. (A napi és éven belüli ciklikusságot és fogyasztási rugalmasságot 
természetesen ma még nem tudná biztosítani…) Elképesztő, ugye?
                Hetyei Gábor

Fotó: www.zoldhazszolar.hu
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ADONYI ADOMÁK
Éjszakai halászat 

Szentner Feri bácsi az adonyi „vízügyek” nagy tudója volt. A Dunával, 
horgászással kapcsolatosan minden rá tartozott az ötvenes- hatvanas 
években. Ő volt a halőr, nyáron az úszómester (Bizony nem is olyan 
régen, még azt is alkalmaztak a Kis- Dunán!), ő vezette a Nagy-Budapesti 
Horgászegyesület Horgásztanyáját, ami mostanra átlényegült Kanyar 
kocsmává. Ő fogadta és kalauzolta a szép számmal ideérkező horgászokat, 
akik között a kor jelentős személyiségei, ma úgy mondanánk, celebjei is 
megtalálhatóak voltak, többek között Páger Antal, a híres színész is. 
A horgászáshoz szükséges nedű nagyapám pincéjéből származott, ízlett a 
kuncsaftoknak az adonyi bor, amit szintén Feri bácsi szállított a megrendelt 
mennyiségben sokszor bartel formájában: adtuk a bort, kaptunk érte halat.
Az őszi idő beálltával azonban csökkent a horgászkedv, így a konyhára 
kerülő halmennyiség is. Ezt pótlandó apám és Feri bácsi nem éppen 
törvényes módját választotta a hal beszerzésének. Halászni mentek éjszaka 
a Kis-Dunára. A víz közepén lehettek, már behúzták a hálót, a ladikban 
volt a zsákmány, amikor a partról elemlámpa fénye villant, és hangos, 
határozott szavakkal utasították őket, hogy azonnal evezzenek ki a partra. 
A helyi rendőrök voltak, akik észrevették őket.
Több sem kellett nekik, lebuktak a ladik aljába, és eszük ágában sem volt 
kijönni a rendőrökhöz, hogy feladják magukat. Azok egy darabig vártak, 
kiabáltak még, de aztán csak elunták és elmentek.
Mikor erről a csónakban rekedt két orvhalász megbizonyosodott, szépen 
kieveztek a partra.

Másnap aztán apám összefutott az egyik rendőrrel.

- Tudjuk, hogy ti voltatok az éjszakai halászok a Dunán. Miért 
nem jöttetek ki, mikor szólongattuk titeket?

- Majd bolondok lettünk volna elkapatni magunkat!
- Kapott volna benneteket a fene! Mi nem elkapni akartunk 

titeket, hanem egy kis halhoz jutni!- volt a válasz.

    Gyűjtötte és lejegyezte Takács Béláné
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Szól a rádió……

A negyvenes évek elején már egyre többen megengedhették maguknak, 
hogy rádiót vásároljanak. Így apósom, aki akkor még legényemberként 
idős édesanyjával élt együtt, szintén beszerzett egy készüléket. Nagy volt 
az öröm és a készülődés, hogy az esti program rádióhallgatás lesz.
Este aztán a büszke tulajdonos ünnepélyesen bekapcsolta a masinát, és 
mindketten áhítattal hallgatták az abból szűrődő zenét. Egyszer aztán 
a zenének vége szakadt, és valami prózai szöveg következett. Apósomat 
nagyon bántotta az ebédre elfogyasztott babfőzelék „utóhatása”, és szép 
csendben elszellentette magát. 
Ekkor megszólalt a mama:
 - Jaj, fiam, hogy ennek az embernek, aki most beszél, milyen büdös  
szájszaga van!
            Gyűjtötte és lejegyezte Takács Béláné

Ercsi búcsú és a dinnye 

 A cím elolvasásakor mindenki azt gondolhatja, hogy mi köze van a kettőnek 
egymáshoz. Az itt leírt anekdotából –ígérem - ki fog derülni az összefüggés.
Az ercsi kegykápolna búcsúja Nagyboldogasszonykor, illetve a hozzá 
közelebb álló vasárnapon van. A régi időkben gyalogos zarándoklattal 
tették meg az utat erre az eseményre a jó adonyiak. Érdekes volt, hogy 
az asszonyok és férfiak külön helyet foglaltak el a menetben, és az ottani 
szertartásokon is külön vettek részt. 
Már hazafele készülődött az asszonynép, mikor felmerült a probléma, hogy 
mit vigyenek az otthonmaradt családtagoknak, mi legyen a búcsúfia? Mert 
bizony búcsúból búcsúfia nélkül hazatérni nem lehetett.
Egyiküknek az a gondolata támadt, hogy nem vesz ő mindenféle 
haszontalanságot, kacatot, hanem visz közös ajándékként egy jó nagy 
görögdinnyét. Az ötlet olyan népszerű lett, hogy majdnem mindenki 
görögdinnyével indult haza.
Cipelték egy darabig a dinnyét, de aztán az kezdett nehézzé válni, akárhogy 
is fogták.
Volt, aki úgy szabadult meg tőle, hogy az árokba gurította, de akadt olyan is, 
aki egyszerűen elejtette, mert nem bírta tovább a karja a súlyt.
Nagyrészük azonban nem adta fel, és ha kínok kínjával is, de vitte 
szeretteinek a nyári csemegét. 
Adonyba érve a piactéren aztán igen meglepő látvány fogadta őket. Ott állt 
lovas kocsijával az a dinnyeárus, akitől ők Ercsiben vásárolták a dinnyét, és 
jóval olcsóbban kínálta itt a portékáját.
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(Persze, ő kocsival előbb ideért Adonyba, mint a gyalogos zarándoklat.)
Volt aztán nagy, nem éppen zarándoklathoz illő szitkozódás, hogy hogyan 
megjárták. Megkapta a magáét az árus is, hogy miért nem mondta, hogy 
Adonyba jön, akkor nem cipelték volna gyalogosan a dinnyét hosszú 
kilométereken át.  Arról már nem szól a szájhagyomány, hogy milyen volt 
az ercsi dinnye. Reméljük, finom, édes, és nem „tököt” hoztak Ercsitől 
Adonyig.
    Gyűjtötte és lejegyezte Takács Béláné

A Fránci 

Néhány évvel ezelőtt, ha Adonyban „a Fránci” került szóba, mindenki tudta, 
kit takar a név, mindenkinek ismerős volt, nem kellett bemutatni senkinek 
a tulajdonosát.
Kalapos, napszemüveges, kitüntetéseket, érmeket viselő botos alakja ott 
kopogott templomban, kocsmában vagy éppen a meccsen. Az ismerősöknek 
és a szép lányoknak tisztelettudóan köszönt, és iskolatársait külön számon 
tartotta, mivel néhány osztályt azért elvégzett.
Fiatalabb korában történt egyszer, hogy Fránci valami rossz fát tett a tűzre, 
és édesapja a ma már igen tiltott testi fenyítést kívánta nevelő szándékkal 
Fráncin alkalmazni. Azaz jól el akarta verni. Fránci ezt nem várta meg, 
hanem futásnak eredt, de édesapja üldözőbe vette.

 - Állj meg, Fránci, állj meg! – kiabált utána.
- Álljon meg maga, magát nem üldözik! – kiabált vissza Fránci, nagy 
bölcsességről téve tanúságot.

    Gyűjtötte és lejegyezte Takács Béláné
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ADONYI EMBEREK - ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Prof. Dr. Tuboly Sándor 
DVM, CSc, MTA doktora DHc. Professor emeritus

Dr. Tuboly Sándor (1932.) Hercegfalván 
(ma Mezőfalva) született pedagógus 
családban. A 4 elemi iskolát 
szülőfalujában végezte, majd a 
székesfehérvári Ciszterci Gimnáziumban 
érettségizett. Az állatorvosi egyetemre 
jelentkezett és nyert felvételt 1950-ben. 
Az egyetemi végzettség után 1956-ban 
körállatorvos lett Adonyban. Itt rövid 
idő alatt megtalálta élete párját: Bartos 
Katalint, akivel azóta is – több, mint 50 
éve – élnek szeretetben, hűségben. Két 
gyermekük született: Katalin és Tamás.
A hat és fél év praxis után Budapestre, 
az Országos Állategészségügyi Intézetbe 

került szakállatorvosnak. 1976-ban meghívást kapott az Állatorvos-
tudományi Egyetemre. Kezdetben tudományos főmunkatárs majd docens, 
egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi tanár lett. Bár 2000-ben nyugdíjas 
állományba került, de cseppet sem pihen azóta sem: egyetemén oktat, ír, 
előad, utazik, szervez. 11 könyvet, 9 egyetemi jegyzetet publikált, és 130 
tudományos közleményt is jegyez.
A Magyar Mikrobiológiai Társaság vezetőségi tagja, titkára, az Állatorvosi 
Immunológiai Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-
tudományi Bizottságának tagja, az Acta Vet. Hung. Szerkesztőbizottsági 
tagja, a Magyar Zoonosis Társaság elnöke, a Kubai Mikrobiológiai Társaság 
tiszteletbeli elnöke. A „Manninger Rezső” Emlékérem, a „Marek József” 
Emlékérem, a spanyol Extremadurai Egyetem UNEX Oktatási Emlékérem, 
az Állatorvos-tudományi Egyetem Díszpolgára cím, a „Hőgyes-Aujeszky” 
Emlékérem, a Népegészségügyért Érdemérem birtokosa. A megszerzett címei 
közül azonban leginkább arra büszke, hogy tízszer érdemelte ki a hallgatók 
szavazatai alapján „Az év legjobb előadója” kitüntető címet nyugdíjba 
vonulásáig. Fiúkat, Tamást, a család, az egyetem és Adony társadalma 2016-
ban elveszítette. Lányával, Katival és unokáival vigasztalódik: Ádám borász 

Bálinth Tibor: Dr. Tuboly Sándor portré. 2016



72

mérnök, Levente az érettségire készül. A professzor hobbija a tanítás, a 
kutatás. Korábban, ha tehette, Adonyban horgászott. Mostanában a kertben 
munkálkodik.
A címben jelzett titulusok „megfejtése”: DVM – Doctor of Veterinary Medicine 
– állatorvos- doktor; CSc - Candidatus Scientiarum – kandidátus; MTA 
doktora –tudományok doktra; Professor emeritus –„kiváltságos” professzor 
(a nyugdíjas professzor, akit erre a címre az egyeteme méltónak talál); DHc 
- Doctor Honoris causa – tiszteletbeli doktor (az egyetemek legmagasabb 
kitüntetése).
Dr. Tuboly Sándor tanár urat (TS) Hetyei Gábor (HG) kérdezi:
HG: A családban nem volt hagyománya az állatorvosi szakmának. Hogy 
lett mégis állatorvos?
TS:Már gyerekkoromban kialakult az állatvilág iránti érdeklődésem. Az 
egyetemen a hallgatóimnak azt szoktam mondani, hogy az orvosoknak 
talán könnyebb a dolguk, mert a betegnek feltehetik azt a kérdést, hogy 
„mi a panasza?”. Ezt egy állattól nem kérdezheti meg az állatorvos. De a 
hallgatóknak azt is mondom: „Nyugalom. Ha a ló például beteg, ő el tudja 
„mondani” neked, hogy mi a baja, csak figyelni kell a tekintetét, a mozgását, 
az állását, a fülét, farkát. És rájössz, hogy hol kell keresni a bajt.” Egy beteg 
állatot meggyógyítani csodálatos érzés. Az egyetemen nagyon fontos tárgy 
az etológia, az állatok viselkedésének tudománya.
HG: Praxis, egyetemi oktatás, kutatás, különböző szervezetek (egyetem 
tanszék, bizottságok, társaságok) vezetése, folyóirat szerkesztése, 
könyvek, jegyzetek írása: melyik áll leginkább közel önhöz, melyiket szereti 
leginkább?
TS: A könyvírás nagyon nehéz dolog, sokat kell utána olvasni. A kutatómunka 
nekem nagyon imponált, nagyon megszerettem. Nem egy nemzetközi 
elismerésben is volt részem, ez pedig hozta a külföldi meghívásokat. Például 
néhány éve az Egyesült Államokba, Arizonába hívtak meg egy csecsemő 
immunológiai világkongresszusra előadni. Ez abból fakadt, hogy akkoriban 
közöltem egy cikket arról, hogy az újszülött állatnak immunológiailag mit 
jelent a saját anyja teje. Az anyatejből ugye nemcsak az ellenanyagok, de 
a sejtek egy része is felszívódik. Ez a felismerés új megközelítése volt a 
témának. Egy könyv is megjelent erről Amerikában, melynek társszerzője 
vagyok. Az oktatás nagyon közel áll a szívemhez és a hallgatókat nagyon 
tisztelem!
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HG: Menjünk akkor sorban. Kezdjük a praxissal? Adonyban volt gyakorló 
állatorvos. Mit kapott Adonytól?
TS: A feleségemet! 1956. január másodikán kezdtem dolgozni Adonyban. 
Január huszadikán a postán megláttam egy nagyon szép leányt. 
Megkérdeztem a postamestert, hogy ő még lány vagy már asszony. Amikor 
megtudtam, hogy lány, akkor rögtön éreztem, hogy ő lesz a feleségem: 
Bartos Katalin, aki a könyvtáros volt az adonyi járási könyvtárban. Ezt 
követően beiratkoztam a könyvtárba és egyik könyvet olvastam a másik 
után csak azért, hogy találkozhassak vele. 1957-ben össze is házasodtunk.
HG: Melyik nehezebb az állatokat gyógyítani, vagy a katedrán állni?
TS: A kettő szorosan összefügg. Amikor fertőző betegségekről beszélsz 
az ötödéveseknek, rögtön megérzik, hogy álltál-e a tehén fara mögött, 
vagy csak könyvből tanultad az adott betegséget. A gyakorlatból felhozott 
példák szükségesek a tananyag megértéséhez. Adonyi példákat is szoktam 
hozni az előadásaimon. 
HG: Van kedvenc állatfaja?
TS: A ló és a kutya. Gimnazista voltam, amikor egy huszár őrmester lovagolni 
tanított. A kötődésem a lovakhoz akkor kezdődött. Mostanra oda fejlődött 
az egyetemi oktatás, hogy az állatorvosin külön tárgy a lovak etológiája és 
külön tantárgy a ló, mint a gyermeknevelés egyik eszköze.
HG: Az egyetemen elődei, tanárai világszintre emelték a magyar 
állatorvoslást. A tudomány azonban halad tovább. Tudja-e őket kritikusan 
szemlélni?
TS: Kezdem a Manninger professzorral: írt egy járványtan tankönyvet. 
Ezt a világ összes használható nyelvére lefordították. A világ állatorvos 
generációi ezen a tankönyvön nőttek fel. Nekem óriási élmény volt, hogy 
bármerre jártam a világban egyetemeken, intézetekben, Manninger könyve 
mindenhol ott volt a polcokon. Amit mondott, az szent volt és sérthetetlen. 
A másik nagy név a tanszékünkről Aujeszky Aladár. Az ő nevét, ha másért 
nem, a róla elnevezett betegség miatt minden állattal foglalkozó szakember 
ismeri.
HG: Oktatóként az egyik diákja azt jegyezte fel az egyetem hallgatói 
honlapján, hogy „Az egész egyetem legjobb tanára, és nagyon szellemes.” 
Az oktatás lehet-e könnyed, a kollokvium lehet-e megengedő, vagy a szigor 
az orvoslás, a kutatás lételeme?
TS: Nekem az volt az elvem, és ezt a hallgatók is nagyon jól tudták, hogy 
nálam szigorlaton, államvizsgán megalázni senkit sem lehet. Vannak 
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alapvető kérdések, amikben tévedni nem szabad. Én a vizsgáról soha 
senkit nem úgy küldtem el, hogy azt mondtam volna, „elégtelen”. Azt 
mondtam: „A felkészültségedet pro pillanat nem tudom elfogadni. Menjél 
haza, nézd át, tanuld meg, és gyere vissza!” Kivételt soha nem tettem. 
Nem is szabad kivételezni, mert azt a hallgatók rögtön észreveszik. Éppen 
ezért a hallgatósággal nagyon jó a kapcsolatom, szinte én vagyok az 
„apjuk”. A spanyolországi hallgatóim még a mai napig is írnak nekem. A 
szakmai anyag átadása közben, mint ember az emberhez, közel kerülünk 
egymáshoz a hallgatókkal. Nemcsak tudást akarok adni a hallgatóknak, 
hanem szeretném őket megtanítani „látni a világot”.
HG: Kutatás. A mikrobiológia naponta változik, fejlődik, online 
kommunikáció nélkül ma már nem is működik: amit ma reggel felfedeznek 
Ausztráliában, azt holnap Magyarországon felhasználják és holnapután 
Kanadában már lesz belőle gyógyszer, vagy valamilyen eljárás, kezelés. A 
mikrobiológiai egyéni kutatói feladat, team munka, vagy egy hálózatban 
működő kutatók küzdelme?
TS: A mikrobiológia naponta megújul, változik. Vannak klasszikus 
kórokozók, vannak újonnan felismertek, és vannak olyanok is, amelyek 
változnak, mutálódnak. Ma a kutatás ott tart, hogy egyénileg nagyon nehéz 
eredményt elérni. A kutatáshoz pénz kell, rengeteg pénz. Ma projektek 
vannak, ezekhez rendelik a finanszírozást. Meg kell pályázni egy projektet 
hazai vagy külföldi társintézetekkel. Számtalan ilyen projektünk van. Most 
ezek a célra vezetőek, mert akkor a kutatómunka egy részét elvégzed te, 
a te munkacsoportod, a munka másik részét, pedig például Berlinben, a 
harmadik részét meg mondjuk Svédországban. És ez jól is van így.
HG: Akkor nem is lesznek olyan felfedezések, amik egy személyhez 
kötődnek? A magányos felfedezők kora lejárt?
TS: Előfordulhatnak, de ezek nagyon ritkák. Lesznek feltalálók, akik 
véletlenül felfedeznek valamit. Ma már a tudományágak is összemosódnak, 
eltűnik a határ például az informatika, a mikrobiológia és egyéb tudományok 
között. Ezt egy ember nehezen tudja követni. Ma célszerűbb a projektben 
dolgozni.
HG: Mi ma az állategészségügyi mikrobiológiai kutatás célja? Az, hogy 
egy betegséget, kórokozót minél jobban megismerjünk, vagy inkább a 
gazdasági haszon elérése, a betegségek által okozott károk csökkentése?
TS: A gazdasági haszonállatok betegségeinek, kórokozóinak kutatása 
azért célszerű, mert az eleddig jól ismert kórokozók genetikai anyaga 
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folyamatosan módosul és a korábban kifejlesztett vakcina rövid idő alatt 
a kórokozó mutációja miatt veszít hatékonyságából. Fel kell tárni ennek 
a módosult kórokozónak a változását, és erre kell készíteni egy másik, 
hatásos vakcinát. A mikrobiológia legfontosabb feladata a haszonállatok 
változékony kórokozói ellen való védekezés újra és újra: ugyanannak a 
területnek a folyamatos kutatása. Ez egy folyamat.
HG: Melyek az ön legfontosabb kutatási területei?
TS: Immunológia, immunprophylaxis (a vakcinák hatékonysága) és 
laboratóriumi diagnosztika. Három eljárási szabadalom kötődik hozzám: 
a fajspecifikus gümőkór diagnosztikum előállítása, az új pirimidin 
származékok előállítása, és a tiazolo származékok előállítása.
HG: Köszönöm szépen, bár hazudnék, ha azt mondanám, hogy valamit is 
értettem az előbbi felsorolásból. Térjünk át a szervezeti vezetőként végzett 
munkásságára! Csaknem tíz évig, nyugállományba vonulásáig vezette az 
Állatorvos-tudományi Egyetem Járványtani és Mikrobiológiai Tanszékét, 
szintén hosszú évekig volt az egyetem Vezetői, Oktatói Fórumának az 
elnöke, 12 évig volt a Professzori Kollégium elnöke. Ez utóbbinál a kollégái 
több alkalommal újraválasztották, mely azt igazolja, hogy ön jó vezető. 
Mennyire megterhelő egy kreatív elme számára egy szervezet sokszor 
bürokráciától sem mentes vezetése?
TS: Ezekben a szervezetekben a tanszék és az egyetem sorsát meghatározó 
kérdésekben kellett dönteni. Felelősségteljes munka volt. 15 évvel ezelőtt 
a Szent István Egyetembe integrálták az Állatorvos-tudományi Egyetemet, 
mely okozott némi súrlódást. A nyáron újra önálló lett az egyetemünk, 
melyben nekem is van némi részem, de Tamás fiam dolgozott ebben 
rengeteget. Sajnos nem élte meg az egyetem újbóli önállóságának a napját…
HG: A Magyar Zoonózis Társaság elnökeként olyan témával is foglalkozik, 
amely gyakran kap jelentős médianyilvánosságot. Az állati betegségek 
emberre való továbbterjedése sokszor kerül a figyelem központjába: 
madárinfluenza, szivacsos agyvelőgyulladás, ebola, és még sorolhatnánk 
a betegségeket. Ezek a betegségek a médiahecc része, bulvárhírek, vagy 
komoly veszély jelentenek az emberek számára?
TS: Mi itt Európában beleszülettünk egy helyi ökoszisztémába, ennek 
részesei a haszonállatok, a vadon élő állatok, a társállatok, de a kórokozók 
is. Ez az ökoszisztéma azonban ma egyre fokozódó ütemben változik. 
Gondoljunk csak a globális felmelegedésre: új és új vektorok (szúnyogok, 
patkányok, stb.), kártevők jelennek meg hazánkban is, melyek néhány éve 
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csak tőlünk délre, melegebb éghajlaton éltek meg. De gondoljunk arra is, 
hogy például élelmiszereink olyan tartósítószereket és adalékanyagokat 
tartalmazhatnak, melyek az ember immunrendszerét és genetikai 
anyagát módosíthatják. Az állatról emberre terjedő fertőződés elleni 
védekezés nagyon komoly megelőző és védekező munka, melyet a humán 
orvosok és az állatorvosok közösen végeznek. Ebben csak jól felkészült 
szakemberek tudnak eredményesen részt venni. Nagyon büszke vagyok 
rá, hogy a zoonózissal kapcsolatos munkám, kutatásom alapján 2014-
ben az állatorvosok között először érdemeltem ki a Népegészségügyért 
Érdemérmet.
HG: Kötelező irodalommá lettek az ön által írt könyvek, jegyzetek. 
A mai járványtan oktatásában megkerülhetetlenek. Említette, hogy 
a mikrobiológia tárgya, a kórokozók folyamatosan változnak. Ezt a 

szakirodalomnak is követnie kell. Önnek 
is át kell dolgoznia időnként a könyveit?
TS: Kell, feltétlenül. A Járványtan I. és 
II-ből most készül az újabb kiadás. De 
mint sok mindennél, itt is a szerződések, 
elszámolások útvesztőjében bolyongunk. 
Pedig most már sokkal egyszerűbb a 
korszerűsítése az anyagoknak: ha a 
kiadó kéri, hogy digitalizáljuk, felrakjuk 
az internetre olyan ütemben, ahogy 
készen vagyunk vele, és a hallgató már 
azonnal tud belőle készülni, és nem kell 
várni két évet, amíg a könyv megjelenik. 
Ez a munka nagyon sziszifuszi, de muszáj 
kiegészíteni a jegyzeteket az újabb 
ismeretekkel. Meg hát az előadások az 

egyetemen arra valók, hogy ott felhívjuk a figyelmet a változásokra!
HG: Jelenleg is oktat: járványtan I., II., vakcinológia, zoonózis, állatorvosi 
bakteriológia a következő félévben a tárgyai. Hogy bírja ezt erővel?
TS: Nekem – bár már negyven éve tartok előadásokat – a két órás előadásra 
még ma is három, négy órát kell készülnöm. Át kell nézni a világirodalomnak 
az összes odavonatkozó friss cikkét. Ezt következetesen mindig meg kell 
tenni. Hogy is mondjam…, hát, szeretem ezt a feladatot. Szerencsés ember 
vagyok, azt csinálom, amit nagyon szeretek.

Fotó: Hetyei Gábor
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HG: Láttuk, hogy szakmailag, emberileg hova jutott el, de merre jutott el 
élete során földrajzilag a kutatás, a tudomány, az oktatás segítségével?
TS: 1969-től kétszer másfél évet töltöttünk meghívásra a családdal 
Kubában: a fertőző betegségek diagnosztikai módszerei fejlesztésével, 
a diagnosztikai és kutatómunka koordinálásával, az aspiránsképzés 
irányításával foglalkoztam. Annyira jól sikerült, hogy utána még évekig 
egy-egy hónapra visszahívtak kurzusok tartására. Kuba egy csodálatos 
ország, több barátunk még most is megvan, tartjuk a kapcsolatot. Kubában 
a spanyol nyelvet elsajátítottam és egy konferencia alkalmával meghívást 
kaptam a madridi egyetemre. Ezt követően minden évben egy félévet 
oktattam Madridban. Csodálatos évek voltak. 4 évig tartott. Sokfelé jártam 
a világban. Vietnámtól, Mexikóig, európai országokban - Franciaország, 
Anglia, Németország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szovjetunió, 
Szlovákia, Bulgária, Románia, Svédország, Görögország - megfordultam, 
USA-ban, Afrikában - Angola, Mozambik. Ezek az utazások általában 
meghívások voltak: előadásokat tartottam spanyolul, németül, angolul. 
HG: A világon a tudása, a nyelvismerete révén bárhol élhetne: akár 
Spanyolországban, akár az Egyesült Államokban. Mégis visszatér mindig 
Adonyba. Mi hozza vissza?
TS: Először is itt érzem, hogy otthon vagyok, másrészt az adonyi emberek 
számomra mindig is nagyon kedvesek, előzékenyek voltak. Soha senkivel 
nem volt itt konfrontációm. Aztán a másik: Tamás fiam is ide köt. Ők először 
Budapesten, majd Gödöllőn laktak, ott eladták a lakásukat és itt vettek egy 
házat. Ő azt monda: „Nézd apám, nekem Adony mindent jelent.” Nagyon 
imádta a Dunát, a falut, a barátait. Engem a falu valahogy nagyon magához 
kötött. Lelkileg, szellemileg. Én ezért csak hálás vagyok. Mindig örömmel 
jövök Adonyba.
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KŐBE VÉSETT EMLÉKEK
Az adonyi szerb templom 

Mint ahogy az köztudott, városunk a 20. századig jelentős számú szerb 
közösség otthona volt. Magyarország már a középkorban, a vegyes házi 
királyok uralkodása alatt is otthont adó menedéke volt az iszlám hódítás 
elől menekülő balkáni népeknek. Ekkor épültek a mai Magyarország első 
szerb templomai is. Legidősebb közülük pont a szomszédos Ráckevén 
található gótikus istenháza, a környék messze legöregebb folyamatosan 
használt temploma. Bizonytalan, hogy ebben az időben volt-e Adonyban 
is szerb egyházközség, ennek írásos dokumentuma nincsen. Buda eleste 
után azonban nagyban változtak a Duna mente nemzetiségi viszonyai. A 
szerbek a 16. századra már túl voltak a maguk 100 éves török elnyomásán, 
felőrölte ellenállásukat az állandó vallási üldözés. Ha lelkileg nem is álltak 
át a hódítókhoz, a mindennapi betevő miatt török zsoldba szegődtek, mint 
később a magyarok Thököly idején. A hódoltság alatt az Eszék-Buda hadiút 
összes helyőrségében jórészt szerbek szolgáltak, nem volt ez másként a 
Szentmihályi hegy oldalában álló Dzsankurtaran erődben sem. Az igen 
mozgékony, élelmes szerb lakosság a katonáskodás mellett kereskedésből, 
juh- és kecsketenyésztésből, szőlészetből tartotta fenn magát. A hódoltság 
végére a Dunántúl keleti peremén alig maradt magyar népesség, helyüket 
elfoglalták a török igáját jobban bíró délszlávok. A felszabadító harcok és a 
háborút követő járványok alatt a vidék, ha lehet, még jobban elpusztult, de 
újra a Magyar Királyság területévé vált. Amikor Adony a déli dombperemről 
mai helyére költözött, és az élet újra beindult, már a szerbek számítottak 
az őslakosoknak, ők emlékeztek már csak a település régi határaira a 
vármegye újjászervezésekor. 
Közvetlenül a felszabadítás után újból nagyszámú rác telepes érkezett a 
környékre. A szerbek ugyanis a keresztény győzelmektől fellelkesülve 
szintén megindították harcukat az elnyomóik ellen, de ez ekkor még 
nem járt sikerrel. A török birodalom meggyengült ugyan, de még mindig 
világhatalom volt. A felkelésben résztvevő 40 000 szerbnek menekülnie 
kellett, akik jórészt ismét Magyarországon találtak menedéket, főleg 
a korábban is meglévő szerb közösségekben, így Adonyban is. Adony 
szerb népessége ebben az időben a legmagasabb volt az egész Közép-
Dunántúlon, 70 család lakott itt. A visszatelepülő magyarokkal és a frissen 
érkezett németekkel így a 18. század első felére kialakult az a lakosság, 
amely a várost üszkös romjaiból újjáépítette. Ekkor hol szerb, hol német 
bírája volt városunknak, évenkénti váltásban.
Az első szerb fatemplom a Duna parton állt, valószínűleg a szerbek is 
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körülötte laktak. Ennek az első ismert adonyi ortodox templomnak 
nevezetessége, hogy egy ideig itt őrizték Stijanovics Szent István szerb 
despota ereklyéit, amelyet a menekültek között nagy tisztelet övezett. 
Ennek a szentség hírében elhunyt bátor katonának a földi maradványait a 
sikertelen felkelésig a szerémségi Sisatovác kolostorában őrizték, jelenleg 
a belgrádi pátriárka főszékesegyházának megbecsült kincse. Valószínűleg 
a szenttel együtt szerémségi menekültek is érkeztek városunkba, így talán 
megtaláltuk az adonyi szerbek származási helyét. A szerbek ragaszkodását 
szülőföldjükhöz jól mutatja, hogy püspöki székvárosukban, Szentendrén, 
külön templomokat emeltek az egy vidékről származó hívek, és azokat 
szülővárosaikról nevezték el. 
Amikor Adonyban kialakult a mai utcaszerkezet, a Perkáta felé vezető utca 
lett a lakhelyük, amelyet a háborúig Rác utcának neveztek (ma Bajcsy-
Zsilinszky). Köztudott, hogy a rác a szerbek magyar megnevezése, mely 
népnév a középkori fővárosuk nevéből keletkezett, bár néha nem teljesen 
következetes a használata. Szintén rác a neve, az Érden és Ercsiben lakó 
többezres délszláv lakosságnak, akik azonban katolikusok, és horvát 
származásúak. A második adonyi szerb templom már ebben a Rác utcában 
épült, méghozzá a déli oldalon, az enyhe kanyarban. Itt kiszélesedik az 
utca, egy kis teret képezve, és az itt álló magánház mögött a mai napig 
látszik a templomdomb halma. Itt a belterület egyik legmagasabb pontja, 
minden bizonnyal mesterséges magaslat. Ez, a második ráctemplom, 1732-
ban épült, nagy nehézségek között. A város katolikus elöljárói tiltották 
ugyanis az építkezést, szerették volna elérni, hogy a félkész épületet 
a szerbek visszabontsák. Végül is a vármegye döntött a rácok javára, 
az épület elkészülhetett. Közben Adonyba újabb görögkeleti lakosok 
érkeztek a mai Albániából, cincár menekültek, kiknek városát, a virágzó 
Moskopoljét az albán martalócok felprédálták. A város gazdag kereskedői 
vagyonuk maradékával nagyrészt Magyarországra települtek, ahol szorgos 
munkával visszaszerezték régi gazdagságukat. Amerre letelepültek, a nép 
görögöknek tartotta őket, de nyelvükben balkáni románok voltak. Az egyik 
leggazdagabb cincár család a Szina volt, akik jóval később a szomszédos 
Sinatelepet alapították. A cincár kereskedők hamarosan az adonyi 
görögkeleti plébánián is átvették a vezető szerepet, az egyházközség 
elöljáróit rendre ők adták, nem pedig a szerb gazdálkodók. 
Mikor a 19. század elejére a második templom állaga is leromlott, 
az ekkor fénykorát élő ortodox közösség egy újat épített a helyén. A 
harmadik templom építési dátuma 1812, erre az épületre még ma is sokan 
emlékeznek. A templomot a Szentlélek tiszteletére szentelték. Az épület 
nem közvetlenül az utcán állt, hanem bent az udvarban, az utcafrontot a 
paplak foglalta el. A nagy pesti árvíz után az adonyi közösség kapta meg 
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az ottani szerb templom épen maradt ikonjait, melyek nagy művészi 
értéket képviseltek, és amelyek az adonyi ikonfal díszei voltak a háborúig. 
A 17. század végétől 34 pap szolgált, akiknek többsége itt is lakott, de a 
huszadik században már hol a lórévi, hol a battai parókus látta el az addigra 
megfogyatkozott nyájat. A 18. századtól a szerbeknek külön iskolája is volt, 
öt tanítójuk nevét ismerjük. Az iskola valószínűleg 1879-ben zárt be, az 
utolsó tanító halálával. 
Ha végignézzük az utóbbi kétszáz év statisztikáit, megállapíthatjuk, hogy 
a szerbek aránya és abszolút létszáma a 19. század eleje óta folyamatosan 
csökken. Ennek az okai összetettek. A szerbeknél élt egy szokás, mely 
szerint a fiúgyermekek általában otthon maradtak, de a lányokat, ha 
lehetett, más községekbe adták férjhez. E miatt a Duna menti szerbek 
Szentendrétől Baranyáig keresztül kasul mind rokonai voltak egymásnak. 
Adonyban a véletlen úgy hozta, hogy általában több volt a lánygyerek, mint 
a fiú, és elköltözésük miatt folyamatosan apadt a görögkeleti közösség. 
E mellett a gyermekhalandóság is kimutathatóan magasabb volt náluk, 
mint a jobb anyagi körülmények között élő katolikusoknál. A 19. század 
közepén a feudalizmus megszűnése is kedvezőtlenül érintette az addigra 
parasztsorba került hazai szerbeket. Az ismert történelmi okok miatt a 
szerbek majdnem minden településükön svábokkal éltek együtt, akikkel a 
kibontakozó polgári világban a mentalitás különbsége miatt nem vehették 
fel a versenyt. A szerb gazdálkodás célja elsősorban az önellátás volt, míg 
a németeknél a pénzszerzés. A jobbágyság eltörlésével a földek szabadon 
forgalmazhatóvá váltak, így a hangyaszorgalmú svábok sorra vásárolták 
ki a szerbeket (és a magyarokat) egykori tulajdonukból. A magyarok nagy 
tömege uradalmi cseléddé vált, a szerbek viszont továbbálltak a vidékről, 
annál is inkább, mert bárhova költöztek, mindig rokonokat találtak. Egy 
ponton túl ezért sok helységben, így Adonyban is, a közösség már túl kicsi 
lett önmaga biológiai fenntartásához. Főleg, hogy a szerb parasztok és a 
cincár kereskedők még egymással sem házasodtak, nemhogy a katolikus 
többséggel. Az adonyi ortodox plébánia több évszázados fennállása alatt 
az anyakönyvek csak három vegyes házasságról tudnak, amikor katolikus 
volt a házastárs! 
A huszadik század elejére Adonyban már csak 20 ortodox lakott. Az első 
világháború után a hazai szerb közösséget egy újabb csapás rengette meg. 
Anyaországuk, a Jugoszláv Királyság ellensége lett hazánknak, és a szerbeket 
megbízhatatlan állampolgárokká kiáltották ki. Ebben a hazátlanná 
váló helyzetben sokukban felmerült a hazaköltözés gondolata, hiszen 
tudatukban mindvégig élt saját menekült voltuk, illetve a beköltözésük 
óta is megőrizték erős kapcsolatukat ősi hazájukkal. Jugoszlávia ezért 
megszervezte az itteni szerbek önkéntes hazaköltözését, az akció során 
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rövid idő alatt nagy részük elhagyta Magyarországot. A kiköltözők 
elvesztették állampolgárságukat, továbbá hamar szembesülniük kellett 
a különbséggel Jugoszlávia ígéretei és a balkáni valóság között. Ekkor 
azonban már nem volt visszaút. Volt olyan egykori rác település, ahonnan 
minden szerb elköltözött, de a többi település is érzékeny veszteséget 
szenvedett. A második világháború előtt Adonyban már csak 4 szerb élt. A 
háborúban a ráctemplom súlyos találatot kapott és kiégett, a megmaradt 
1-2 hívő anyagi erejét messze meghaladta az újjáépítés költsége. A politikai 
környezet sem volt ehhez megfelelő, hiszen az akkori rendszer eleve nem 
támogatta az egyházi építkezéseket, másfelől a szerbekre különösen is 
haragudtak, hiszen az akkori jugoszláv vezető, Tito marsall, mint ahogy 
köztudott, „az imperialisták láncos kutyája volt”. A püspökség mentette a 
menthetőt, a szertartáskönyvek Lórévre, a megmaradt ikonok a Pomázi 
templomba kerültek, ahol a mai napig restaurálásra várnak. A templom 
düledező romjait a hatvanas években bontották el, a telket magánszemélyek 
vásárolták meg a budai ortodox püspökségtől. Ebben az időben, hasonló 
körülmények között tűnt el a püspökség templomainak a fele. A háború 
után az utolsó szerb egy mészáros mester, Leszkovics Gyula bácsi volt, 
aki a temploma lebontása körüli években halt meg. Stílszerűen ő is a Rác 
utcában lakott, a községháza szomszédságában, egy patinás polgárházban. 
A városban ma is élnek szerbek, azonban ők nem közvetlen leszármazottai 
a régi adonyi családoknak.
Az adonyi ortodox egyházközség fénykorában több ingatlannal is 
rendelkezett, a templomon, az iskolán és a szolgálati lakásokon kívül. A 
plébánia szőlőbirtoka a Mandulahegyen volt, de az 1800-as években 
megvette a Pletser-család egy ága az egyre szegényedő egyházközségtől. 
A javadalmi földek egy tagjáról biztosan tudjuk, hogy a perkátai út mellett 
feküdt. Ez a föld bizonytalan időben a város birtokába került, itt épült 
fel a mai Vasút utca. A községi temető rendezésekor a katolikus temető 
délkeleti kerítésénél az ortodoxok is kaptak egy kis parcellát, egész addig 
a templomuk köré temetkeztek. A háború után az innen megmentett 
öt sírkövet a ravatalozó mellett állították fel, míg az eredeti parcella ma 
kopaszon áll. A rác templom közösségének etnikai összetételét jól jelzi, hogy 
ezen sírkövekkel a szerb mellett görög, bolgár és magyar nyelvű híveknek 

állítottak emléket. Ma ez a pár 
kő az utolsó kézzel fogható 
nyoma az adonyi ortodoxok 
egykori jelenlétének.
           
           Kovács Dániel
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BORBAN A VIGASZ
Solti Ferenc 

Zalagyöngye, apám öröksége

KA: Rác-hegy. Kora reggel. Impozáns terasz. Gyönyörű panoráma. 
Solti Ferenccel beszélgetek. Mióta foglalkozik szőlőműveléssel?
SF: Tulajdonképp beleszülettem ebbe a szőlőbe. Szülői örökség. Többszáz 
éve a családunk birtoka. 1823-as a legkorábbi feljegyzés a terület 
tulajdonáról. 1050 m2, amivel jelenleg foglalkozom. 
KA: Ha most visszaszaladnánk az időbe és azt kérném, hogy a gyermek 
vagy ifjú Feri fejével gondolkozzon, akkor milyen élményekről számolna 
be? 

SF: Gyermekkoromban nem nagyon 
szerettem a szőlőbe járni. Akkor még bicikli 
sem volt a családban. Csak egy, apué. Ő 
meg azzal ment dolgozni. Nekem nem volt 
más választás, gyalog ki, megkapálni a 
szőlőt, gyalog haza. Na, hát olyankor kicsit 
elátkoztam magamban a szőlőt.
KA: Mikor volt az a pillanat, amikor 
álláspontja megváltozott?
SF: 1991-ben haltak meg a szüleim. Ránk 
maradt ez a szőlő, mint szamáron a fül. 
Először azt fontolgattunk, hogy eladjuk. Majd 

aztán arra való tekintettel, hogy apámék mennyire szerették, szerettek 
itt lenni, na meg a bort is szerették kellő mértékben, szóval apám iránti 
tiszteletből úgy döntöttem, megtartom. Pontosan úgy történt, hogy jött rá 
egy vevő, és mikor itt volt és nézte a területet, a háta mögött kicsordultak 
a könnyeim. Megbeszéltük a vevővel, hogy egy hét múlva visszatérünk rá. 
De én már akkor eldöntöttem, hogy nem fogom eladni. Mikor hazamentem, 
mondtam a feleségemnek, hogy mi a szándékom, aki azt mondta, hogy ezt 
nekem kell eldönteni. Egyrészt, mert én akarom csinálni, másrészt, mert 
az én örökségem. Így hát megtartottam. Azóta nagyon megszerettem, és 
mikor csak időm engedi, itt vagyok.
KA: Milyen szőlőfajtákkal foglalkozik jelenleg?
SF: Egy óriási hibát elkövettem még a legelején. Nem azt csináltam, hogy 
minden szőlőt kiszedtem és újratelepítettem, hanem meghagytam, amit 
még apám telepített. Most már úgy gondolom, nagy hiba volt. Próbálom 
javítgatni. Mivel egykoron nagyon divatban volt a zalagyöngye, apám azt 
ültetett. Ez mára eléggé lecserélődött. Ebből is látszik, hogy ez a fajta 

Fotó: Percsi Tibor
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nem egy hosszú életű szőlő. Elég sok kiment belőle. Azóta próbálom jobb 
fajtákkal javítani. A présház felett két soron kékfrankost, újabb kettőn 
pedig zweigelt, amit ültettem. A fehér szőlőm vegyes. Az egész területen 
10-12 fajta is van. Van egy kicsi rész olaszrizling külön ültetve, de abból 
csak kevés 100-150 liter lesz. Mi az itt termett vegyes fehérbort szeretjük. 
KA. A rendelkezésre álló szőlőfajtákon túl szokott vásárolni szőlőt 
feldolgozásra?
SF. Szoktam vásárolni a Balaton környékéről. Jobb termőhelyről, jobb 
fajtákat. De mi mégis a saját szőlőnkből készült bort szeretjük. Ha 
választanom kell, ezt emelném ki kedvencemként is. Egyrészt azért, mert 
ez a saját termés, másrészt azért, mert azt szoktam mondani, hogy ez 
egyedi darab. Ilyet nem lehet sehol venni a világon.
KA. Mit kell tudni egy olyan borról, melyben akár tízféle szőlőfajta is 
van?
SF: Ez a vegyes fehér szőlő egy kicsit savszegényebb, mint amit a „nagy 
borászok” elvárnak, mert a java része zalagyöngye, és van benne bianka 
is. Ezeknél nagyon figyelni kell a szüretre, hogy a kellő időben történjen. 
Az említett fajták savtartalma hamar elmegy, ha a cukorra hagyjuk meg 
a szőlőt. Legfőképp erre kell ügyelni. Ezen túl semmilyen különleges 
bánásmódot nem igényel. 
KA: Milyen ételekhez ajánlaná az olvasóknak?
SF: Nagyon kellemes bor poharazgatásra. Személyesen a legtöbb fehér 
húshoz javasolnám. De fröccsnek is kiváló.
KA: A manapság oly divatos rozéval milyen barátságban van?
SF: Csinálok rozét is minden évben. Pont ezért, mert divat. Mindig az fogy 
el először. Érdekes, hogy a rozé karakterében a vörösborhoz hasonlít, de 
mégsem olyan nehéz. Személyesen a vöröset nem nagyon kedvelem. Talán 
egy-egy pohárral. Egy jó pörkölt után.
KA: Mit gondol arról, hogy a borhoz való viszonyunk, ízlésünk, korunk 
haladtával változik?
SF: Érdekes módon fiatalabb koromban, amikor még apám csinálta a 
szőlőt, nem is nagyon ittam bort. Inkább sörös voltam. Eljöttem apámnak 
segíteni, amit kellet. De különösképpen a borral nem foglalkoztam. Évente 
kétszer, szüretkor, meg disznóvágáskor ittam, és érdekes, hogy akkor 
inkább a vöröset. Amikor már közelebb kerültem a szőlészethez, akkor 
fehérbor párti lettem. A rozéval a mai napig nem barátkoztam meg. Jobban 
szeretem, mint a vöröset, de kijelenthetem, hogy én teljesen fehérbor párti 
vagyok. A környékre és a baráti körre is ez a jellemző. Fiatal koromban 
szinte mindenkinél volt othelló szőlő. Akkor még szerették errefelé a 
vöröset. De ma már mást kíván a borkultúra. 
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KA: Ha már a borkultúrát említi. Az adonyi borrend alakulása óta 
kincstárnokként, aktívan részt vesz a borrend életében. Hogy látja a 
jövőt? 
SF: Jelenleg az országos vezetőség átalakulás alatt van, egészségügyi 
és életkori problémákból fakadóan. A borrendek alaptevékenysége is 
átalakulást és megújulást kíván. Országos szinten probléma van a fiatalok 
bevonásával, ami az adonyi borrendet is érinti. Helyben azért vannak 
próbálkozások, és feltűnik egy-két fiatal a szőlőhegyen, de az országos 
rendezvényeken jelentősen többet látni. Szóval, van fény az alagút végén.
 

TUDTAD? Mielőtt a zalagyöngye szőlőfajtát elismerték, Egri csillagok 
24 néven szerepelt a vizsgálatokban. Eger 2 és Csabagyöngye keresztezéséből 
származik. Korán szüretelve pezsgőgyártásra is alkalmas. Kimondottan 
érzékeny a lisztharmatra.
      Kozmér Amanda

CÉGÉR, AVAGY MESTERSÉGEM CÍMERE
Czirkos Jenő – „késes és köszörüs” állt a cégtáblán

Micsoda trauma érné most szegény Czirkos Jenő bácsit, ha élne: a hatóság 
számítógépes rendszeréből ugyanis néhány éve egyszerűen kitörölték 
a „késes-köszörűs” szakmát. Aki ma még rendelkezik késes-köszörűs 
mestervizsgával, nem tudja már besorolni magát e kategóriába, ki kell 
egyeznie az „evőeszköz-készítő” besorolással. Pedig mekkora különbség 
van a kettő között… Czirkos Jenő késes-köszörűs mester lányától, Marikától 
kaptunk ízelítőt e mesterségről.

Az Izsákon született mester 
(1910.) szűkebb hazájában, Bács-
Kiskun megyében kezdte tanulni a 
szakmáját, hiszen abban az időben 
a késes-köszörűs országosan 
oktatott szakma volt. Kecskeméten 
késes mestervizsgát tett. A vizsga 
után Budapest következett, ahol 
többedmagával egy késes üzemben 
dolgozott. A II. világháború idején 
másfél évre fogságban került 
Franciaországban. A világháború 

után került Adonyba, ahol 1947-ben vásárolta meg a Szent István utcai 
házát: itt volt először a késes műhelye. 1952-ben Magyar utcára költözött, 
és élete végéig itt folyatta mesterségét.

Fotó: Rosenberg Róbert
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A Magyar utca 30. alatt álló ház mögött volt a műhelye, mely kialakítása 
a gyakorlatiasságot, a precízséget és a jól használhatóságot tükrözte. Sőt, 
tükrözi ma is. Marika volt szíves férjével körbevezetni a ma is berendezett, 
a mester keze nyomát őrző műhelyben. A késes, köszörűs munka 
megkívánta a forgó mozgású berendezéseket. Mindegyik berendezéshez 
azonban luxus lett volna (akkoriban) külön-külön motort telepíteni, 
ezért egy transzmissziós rendszerű motormeghajtással oldotta meg a 
különböző gépek egyedi hajtását, sőt ezzel történt a műhelyben a szikra 
és a por elszívása is. Innen a forgó mozgás egy szíjáttétel segítségével 
hajtott egy tengelyt. Ehhez a tengelyhez csatlakoztak egyesével a forgó 
mozgást igénylő gépek, berendezések oldható kötéssel: mindig az a gép 
volt rákapcsolva a tengelyre, amelyikre éppen a mesternek szüksége 
volt. Legfontosabb gépei a nagyoló csiszológép, a vizes köszörűgép, a 
polírozógép. Egy-egy géphez azonban számtalan minőségű korong állt 
rendelkezésre. Például a köszörűhöz tucatnyi – különböző szemcseméretű 
– kő szolgálta a minél precízebb és jobb munkavégzést. Az asztali köszörűn 
akár több kő is fent volt egyszerre, ezzel is hatékonyabbá téve a késélezést. 
Ez a motor és az általa hajtott berendezések a helyiség hátsó falára voltak 
elhelyezve. A műhely közepén egy vaskályha állt, mely nemcsak a fűtési 
energiát szolgáltatta, hanem ebben edzette a mester a késeket. Az edzéshez 
feketeszenet használt. A kályha sok ajtónyitásának a nyomait magán viselik 
a feketére sötétedett falak, mennyezet. Mellette ott áll ma is a fogó, mintha 
a tulajdonosa épp az imént tette volna le a féltucatnyi félkész penge közé. 
A falon a hetvenes, nyolcvanas évek naptárjai alatt felleltük a korabeli 
ártáblát, mely precízen őrzi az akkori árszintet. A szerelőpadokon félkész 
kések, nyelek és megmunkáló szerszámok sorakoznak. Az egyik sarokban 
megtaláltuk a cégért, mely szebb napokban a ház falán hirdette, hogy itt 
dolgozik „Czirkos Jenő késes, köszörűs”. A tábla, a fapadló, a szerszámok, 
a vevők fiókjaiban rejtőzködő öreg kések már kissé megkoptak, de őrzik 
a mester emlékét… Akkoriban nem rozsdamentes anyagból készültek a 
kések – ez elérhetetlen volt a falusi ember számára –, hanem acélból. A 
késeket, ollókat, bicskákat az idő próbára tette, de megállták a helyüket. 
Teljes mértékben kézzel készített, tradicionális magyar bicskákat (maskara, 
szalonnázó, oltó, szemző, herélő), késeket (hámozó, konyhakés, hentes 
kés) készített, melynek mindegyike el volt látva az egyedi mesterjellel – 
bélyegzővel: „CZIRKOS - ADONY”, vagy éppen a „CzJK” monogram szerepelt 
rajta. Valószínű, kevés olyan adonyi mesterember volt, akinek a nevét 
többször leírták volna, mint az adonyi késes, köszörűsnek, hiszen a termékei 
ott hirdették készítőjük nevét. (A bélyegzőt sajnos nem leltük fel, de lehet, 
hogy az át nem kutatott fiókok egyikében lapul ma is.) Meggyőződéssel 
állítom, hogy nagyos sok idős adonyi háztartás még ma is használ a mester 
által készített szerszámot. A kések készítésének a technikája azóta sem 
változott, legfeljebb a gyártó szerszámok lettek automatizáltak, segítve 
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a mostani szakember munkáját. A kések 
vasanyagát lemezből sajtolta a meglévő 
klisék alapján. Ezek a klisék számtalan kés- 
és bicskaformát mutattak éppen úgy, ahogy 
a szabónak is megvoltak a szabásmintái. 
Ezt követően „lenagyolta”, hőkezeléssel 
edzette – de az edzést csak jó minőségű 
anyag bírta ki. Köszörülte, élezte, polírozta. 
A bicskák, kések különböző markolattal, 
nyéllel készültek. A markolatok agyaga: 
szarvasagancs, gyöngyház valamint diófa. 
Ezeket is a késes gyártotta le. A Czirkos-
kések, bicskák általában kissé rideg, de 

strapabíró pengéből gyártódtak. Különleges terméke volt a kilincs, 
melyet ajtóhoz, ablakhoz is gyártott. Ignácz János autójavító mester (sok 
helyütt felbukkan a neve, sok embernek, szervezetnek segített) volt a 
kilincsgyártásban a partnere. Tégelyben melegítették az alumíniumot, és 
öntötték formába, hogy aztán a szilárdulást és hűlést követően révétlenítve, 
reszelve, csiszolva, polírozva piacképes áru legyen belőle. Megérezve az 
új anyagok szépségét – az alumíniumot nemcsak kilincsekhez használta, 
próbálkozott bicskanyél, késnyél gyártásával is. Ez nem honosodott meg. 
A 60-as években még piacokon, vásárokon is értékesítette az elkészült 
termékeket, ahogy minden iparos (akkoriban a kézműves helyett ezt a 
kifejezést használták) abban az időben, a későbbiekben már csak saját 
műhelyében. Régen lényegesen nagyobb igény volt a bicskákra, azonban 
a mai emberek már mindent szeletelve kapnak… Akkoriban még nem 
fogyasztói társadalomban éltek az emberek: a szerszámok többségét, 
mikor megkoptak, nem cserélték, hanem javítani, nyelezni, élezni vitték a 
mesterhez, akinek ez a munka sem derogált. A javítások, köszörűs munkák 
is jelentősek voltak, ugyanis rengeteg eszközt hoztak a műhelybe javíttatni, 
nem csak késeket, bicskákat, hanem ollókat, borotvákat is. A hentesek 
tevékenységéhez szintén elengedhetetlen volt az éles vágóeszköz, ezáltal 
a köszörűs munka ugyancsak nagyon fontos volt Adonyban, sőt még a 
környező településekről is felkeresték. A javított, élezett szerszámot aztán 
úgy adta vissza tulajdonosának, mintha telesen új lett volna. A késesek 
messzi városokból névről ismerték egymást, összetartóak voltak. A szakma 
képviselői tudtak egymásról, még ha nem is találkoztak egymással.
Czirkos Jenő egészen a kilencvenes évek elejéig dolgozott, bár már akkor 
nem vállalt nagy munkákat, hiszen elmúlt akkorra már nyolcvan éves. 
2006-ban hunyt el. Azóta a kések nyele többségében elkopott, eltörött, 
elmállott, de – ahogy Natkay Béla bácsi mondta – „ha éles kést akarok 
használni, akkor a Czirkos-kést veszem elő, és kicsit a fenőkőn meghúzva 
tökéletesen vág még mindig, jobban, mint ezek a műanyag nyelű vacakok”.

 Keményné Czirkos Marika elbeszélését lejegyezte Hetyei Gábor

Fotó: Kemény Ferencné archívuma
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FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK
Az e havi válaszadó anagrammája: habarcs dalt sürget. 

1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő 
Bizottságba. Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) Február 11.: Betegek világnapja
b) Május 12. Az ápolók nemzetközi napja
c) Szeptember második szombatja Az elsősegélynyújtás világnapja
Válasz: A legfontosabb, hogy a betegekkel milyen a viszonyunk. A Betegek 
világnapja. Elsősorban arra kell törekedni, hogy a betegekkel a kontaktus 
megfelelő legyen, aztán azt követően jönnek a kollégák.
2. kérdés: Ha életedet megfilmesítenék, ki játszhatna téged?
a) Nagy Sándor, a sármos.
b) Rudolf Péter, a vidám kreatív.
c) Hegedűs D. Géza, a meditatív, filozofikus.
Válasz: Rudolf Péter.
3. kérdés: Melyik különleges tulajdonságot választanád a következők 
közül?
a) Másnak a gondolataiba látni, de csak óránként 2 percet és teljesen   
 véletlenszerűen a tekintetben, hogy kiébe és mikor.
b) Láthatatlanná válni, de csak óránként 2 percet, de azt te   
 választhatnád meg, hogy mikor.
c) 2 percet előre látni a jövőbe.
Válasz: Láthatatlanná válnék. Mások gondolataiba nem szeretnék 
belelátni, és a jövő nem érdekel így. De „kukkolni”, azt igen.
4. kérdés: Az öröklét itala létezik, de csak 1 adag, az viszont a te kezedben 
van. Mit tennél vele?
a) Meginnád.
b) Odaadnád valaki olyannak, aki szerinted megérdemli.
c) Kiöntenéd.
Válasz: Meginnám, vágyom az öröklétre, mármint a mennyekben. De ha 
öröklét a földön, arról van szó, akkor, kiönteném.
5. kérdés: Az emberi szervezet több lényeges szervből áll, te melyik vagy, 
ha a jellemző vonásaidat tekintjük?
a) Az agy, mely irányít, szervez, azonban a kiszolgálók nélkül „halott”.
b) A szív, mely a háttérben folyamatosan dolgozik és biztosítja a   
 rendszer működését, de sok döntést azért nem kell hoznia.
c) A bőr, mely minden véd és igyekszik óvni, védeni a szervezetet, de  
 a szerepe jellemzően passzív.
Válasz: A szív vagyok! Mindig dolgozik, és a működést biztosítja.
(Köszönjük dr. Galshütter Csaba alpolgármester úr válaszait.)

       Hetyei Gábor
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ADONYBAN SZÜLETETT
Versek csendesen, szerelmesen

Králl József
Vers a papucsról és karcsú lábadról...

a sarokban egy félrerúgott
papucs alszik árván

álmában párját keresi
és karcsú lábakról álmodik

én is karcsú lábadról álmodom
ahogy lassan derekam köré fonod

de erről többet itt most nem
oly érzékien lesnek be az ablakon a csillagok

vagyis az ablak elé redőny hullt
hogy elrejtse ami visszavonhatatlan

hisz épp hogy elmúlt
ám oly eleven még a múlt

ekkor kezed a jól rejtett helyre nyúlt
s a jelen

mint felhő az égen
megjelent

aztán el is múlt
illatod még körbefonja testem

elfelejtett álmaimban is ezt kerestem

Az asszony illata

barackszínű az asszony illata
íze málnaszagú álom
szeme kék-telehold

benne magam
kitárt szirmú rózsának látom
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Kerekes Fanni
Szerelmes kert

Mond Kedves, mit tettél ma, amiért holnap érdemes?
Ültünk a kertben, fogtad a kezem.

Szellő suhant át a kerteken.
Valahol a távolban gyerekek kacagtak,

és mi megkönnyeztük az időt, mikor még
a mieink is itt szaladtak…

Hogy is mondtad? A pillanatok azok,
mik örökre itt maradnak?

Oly sokszor rajzolnak életképeket
az arcodra a régi emlékek.

Látom, mikor valami boldog suhan át
a gondolataidon,

s tudom, mikor fáj; könnycsepp
táncol a pilláidon át.

Szeretlek figyelni.
Melletted ülni.

A ráncos kezeiden végig simítani.

Ahogy a távolba révedsz:
tudom, megjelennek előtted a képek.

A saját színpadod, amin végig nézhetsz
mindent, ha akarod.

Tudom, majd nekem is megmutatod.
Egyszer majd. Igen.

Az utolsó pillanatban. Mikor már csak ketten leszünk.
Akkor majd utoljára a szemedbe nézek és érezni fogok mindent.

Azt, hogy egy élet is kevés volt, míg szerethettelek…
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ADONYI SZERVEZETEK

Bandy Band Kistérségi Fúvószenekari Egyesület

Zenekarunk elődje az adonyi fúvószenekar, mely alapítási éve 1927., és az 
akkori zenekar létszáma 25 fő volt.
Az 1984-85. évben kezdtek el gondolkodni az utánpótlás lehetőségéről, 
hiszen addig csak az alapítók leszármazottjai csatlakoztak a zenekar 
életébe és beilleszkedésük automatikusan történt. Ebben az időszakban 
vetődött fel a zenekar életében, hogy iskolai alapokra építve, toborozással 
ki kell építeni az utánpótlás lehetőségét, mert a zenekar létszáma 
korukból adódóan csökken. Fő célja a hagyományok megőrzése, a helyi 
néptánccsoport kísérése, utánpótlás megszervezése.
Sajnos a 2000-es évek elején a fúvószenekar tagjai kiöregedtek, elhunytak 
és a zenekar feloszlott. Kenesei András vezetésével 2005-ben a régi 
zenekarban tevékenykedő fiatal zenészek úgy gondolták, hogy kötelességük 
a hagyományok további ápolása, ezért elkezdték újra szervezni a zenekart.
Két évig működött, amikor 2007-ben megalakult az új zenekari egyesület.
Továbbra is fő célja az egyesületnek a hagyományok ápolása az utánpótlás 
nevelése, a zenekar fejlesztése, amelyre nagy hangsúlyt fektetünk.
2010-ben a zenekar művészeti, szakmai vezetését, irányítását Nagy 
Zoltán vette át, aki a Budafoki Fúvós Egyesülettől jött, Iváncsa településén 
telepedett le, és így kézenfekvő volt, a Bandy Band fúvószenekarához 
csatlakozik. Repertoárunk részét képezik az eredeti régi sváb fúvószenekari 
anyagok, és a ma már elengedhetetlen fiatalosabb, könnyedebb műfaj 
anyagai. Fellépéseink nagy része Adony és környező településeire, városaira 

terjed, de testvérvárosunk 
az erdélyi Szilágycseh 
számos meghívásának is 
eleget tettünk.
    
         
 Kenesei András

Fotó: Kosztya Mária
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SZÁZÉVES KATONALÁDA
1917. február

A százéves katonaláda rekeszéből most a magyar királyi székesfehérvári 
17. honvéd gyalogezred emléke tűnik elő. Annak a honvéd gyalogezrednek 
emléke, amelynek hadiútját a súlyos ütközetek, hősies helytállások, de 
nagy veszteségek is kísérték. Századai 1915 júliusától hősiesen harcoltak 
a doberdói-fennsíkon, majd 1916. augusztus 10-től a komeni-fennsíkon. 
Az olasz front legkegyetlenebb frontszakaszában harcoló ezredhez 
folyamatosan érkeztek a pótzászlóaljak.
Nagy szükség volt a kiegészítésre, mert a veszteségek miatt kellett a katona, 
kellett a pótlás. Már a békeévekben nagyon sok adonyi fiatal szolgált az 
ezredben, és a háború kitörése után bevonultak jelentős része szintén a 
honvéd ezred századaiba kerültek. Valószínűleg ott voltak azokban a 
pótszázadokban is, amelyek 1917 januárjában érkeztek a hadilétszám 
elérésének céljából a frontvonalból kivont ezredhez. A Smarje (ma: Šmarje, 
Szlovénia) községben elhelyezett 17-es zászlóaljaknál gyors ütemben folyt 
a kiérkezett honvédek beosztása. Az így felállított századok harci kiképzése 
azonnal megkezdődött. Már rendelkezésre álltak azok a harc jellegének 
megfelelően kiépített gyakorló, kiképző központok, amelyeket az előző év 
tapasztalatai alapján hoztak létre.
Nagyon fontos volt, hogy a hátországban gyorsan (és gyengén) kiképzett, 
frontszolgálattal nem rendelkező honvédeket harcszerű körülmények 
között képezzék. Lövészárkok, fedezékek, akadálypályák épültek, ahol 
a katonák az ellenséges állásba történő betörést, vagy éppen a támadás 
kivédését gyakorolták.
Rohamjárőröket alakítottak, és ezeknek a kis, gyorsan mozgó egységeknek 
a kiképzése került előtérbe. Fontos volt a gránátdobás elsajátítása. Külön 
gránátvető rohampálya került kiépítésre, ahol futás, kúszás közben is 
gyakorolták a kézigránát elhajítását.
Közben folyamatos „konyhahírek” keringtek a honvédek között. Február 
elején már mindenki arról beszélt, hogy a magyar királyi 20. honvéd 
gyaloghadosztály ezredeit (így a székesfehérvári ezredet is) átszállítják 
az orosz frontra, Volhíniába. A szállítás február 8-án kezdődött, és a 
következő hetekben a 17-es honvédek elhagyták az oly sok vérrel öntözött 
karsztvidéket.
Dühöngött az orosz tél, amikor a számukra kiutalt védelmi szakaszokat 
átvették Galiczaine (ma: Halychany, Ukrajna) községtől délre. E védelmi 
szakasznak leggyengébb része a Wydumka patak völgye volt. Egyes 
részeken 80 méterre húzódtak az orosz állások, és fennállt a betörés 
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veszélye, ugyanis a terep olyan fedezéket nyújtott az ellenség számára, 
hogy egy nagyobb egység gyülekezése láthatatlan volt.
Azonnal meg kellett kezdeni a megfelelő műszaki rendszer kiépítését. 
Ez a terep más volt, mint a karsztvidék: itt nem a sziklába, hanem földbe 
kellett megépíteni az óvóhelyeket, árkokat, fedezékeket. Lukachich 
tábornok, a 20. honvéd gyaloghadosztály parancsnoka megkövetelte, 
hogy minden ezred sűrűn küldjön ki járőröket az előttük és az orosz erők 
között elterülő területre felderítés céljából. Fontosnak tartotta, hogy minél 
előbb minden ezred birtokában legyen annak, hogy milyen erők állnak 
velük szemben, milyenek az ellenséges műszaki létesítmények, milyen 
támadásra számíthatnak egy adott terepszakaszon. Az állásokba került 
honvéd ezredek azt tapasztalták, hogy az ellenség passzív velük szemben. 
Gyalogsági támadást, de még járőrvállalkozást sem indítottak, csak az 
orosz tüzérség lőtt bizonyos célpontokat. Azt minden járőrparancsnok 
megállapította, hogy az orosz tüzérség nagyon éber volt, mert a legkisebb 
létszámú járőrcsapatot is heves tűz alá vette, amikor megfigyelőik azt 
észrevették. Az ilyen tűzcsapások nehezítették a felderítők vállalkozásait.
Lassan kiépültek a jól fűthető legénységi fedezékek, és még a lovakat is 
földbe mélyített istállókban helyezték el. Mennyire más világ volt ez az 
olasz harctérhez képest! A legnagyobb probléma az ivóvízzel volt, ugyanis 
a 4-5 méter mélységű kutak vize szennyezett volt, és csak forralás után 
lehetett fogyasztani. Ezen az állapoton végül az ezred utász százada 
segített. Kútfúró felszereléssel 60-70 méter mélységbe fúrtak kutakat, 
ahonnan már tiszta és iható vízzel tudták ellátni a csapatokat. Rövidesen 
valamennyi védelmi szakaszban működött egy ilyen kút.
       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - JELKÉPEK AZ ADONYI 
TEMPLOMBAN

Szűz Mária mennybevétele

Amikor belépünk a templomba, 
és feltekintünk a mennyezetre, 
az első freskón Szűz Mária 
mennybevételét látjuk. Az 
eseménynek több elnevezése is 
ismert. Ennek hátterében az áll, 
hogy a Szentírás nem szól Mária 
életének utolsó napjairól, hanem 
a hagyomány és a teológiai 
reflexió kijelentéseire vagyunk 
utalva vele kapcsolatban. 
Ismeretes Mária halála elnevezés, 
ami jóllehet a legősibb, de mindenképpen a leghelytelenebb megnevezés, 
éppen ezért kevésbé is használt. Miért nem beszélhetünk Mária haláláról? 
A Teremtés könyvének (vö. Ter 3,19) és Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt 
levelének tanúsága szerint (vö. Róm 5,12; 6,23) a betegség és a halál a bűn 
következménye. Tekintve, hogy Mária mentes volt az áteredő bűntől, és 
ennek következtében minden személyes bűntől is, testét nem érinthette a 
betegség és a halál. Hogy mégis milyen módon távozott el ebből a világból, 
arra a másik három elnevezés mutat rá: Szűz Mária eltávozása (Transitus 
Mariae), Szűz Mária elszenderülése (Dormitio Sanctae Mariae) és Szűz 
Mária felvétele (Assumptio Beatae Mariae).
Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, 
Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel 
halála után föltámasztotta és testével-lelkével együtt magához emelte a 
mennyei dicsőségbe. A testével-lelkével együtt kifejezés a teljes üdvösséget 
hangsúlyozza. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet 
XII. Pius pápa 1950-ben a Munificentissimus Deus kezdetű bullájában 
dogmai rangra – tévedhetetlenségre – emelte. Ezzel voltaképpen elismerte 
a szakrális néphagyomány élőszavas tanúságtételét.
Jeruzsálemben már az 5. sz. elején ünnepelték Mária halála napját 
(átmenetelnek, születésnapnak vagy elszenderedésnek nevezték). A 
6. században a keleti egyházban a Mária mennybevitele elnevezés vált 
általánossá. Nyugaton a 7. századtól terjedt el, s a 8. századtól, mint Mária 
mennybevitele szerepel a kalendáriumokban. I. Sergius pápa (650-701) 
tette Rómában hivatalos ünneppé augusztus 15-ét, mely ünnepnek a 
magyar neve Nagyboldogasszony.
                                             Szemere János

Fotó: Rosenberg Róbert
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Március
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VILÁGNAPOK - GYERMEKSZEMMEL
Március 22. Víz világnapja

A dunai holtág

Egy délután elterveztem, hogy elviszem a kutyámat a Dunára sétálni.
Figyelmesen átkeltünk a 6-os úton, és a kőgát fele indultunk. Balra frissen 
telepített nyírfát láttunk. Jobbra egy kis út található, melyen végig lehet 
sétálni a kompkikötőig. 
De mi egyenesen a Nagy- Duna felé vettük az irányt. Hatalmas fák között 
és bokrok mellett haladtunk. Láttunk hóvirágot és a fák oldalán hatalmas 
gombákat. A kutyám egyfolytában szimatolta a különböző nyomokat, 
melyeket vadállatok hagytak maguk után. Hamar elértük a Nagy- Dunát, 
ahol hajó úszott éppen. A Duna-part tele volt kagylóval, csigaházzal és szép 
kövekkel. 
Hazafelé már a kijelölt úton haladtunk, ahol nagy sár volt. 
Mire hazaértünk, mind a ketten nagyon elfáradtunk.
     Vida Noémi, 4.a 2014/2015. tanév
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Március
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 1817 19

20 21 22

16

23 24 25 26

27 28 29

Albin,
Albina

Hamvazószerda

Lujza

Zoltán

Krisztián,
Ajtony

Klaudia,
Alexa

Beáta,
Izolda,

Lea

Gedeon,
Johanna,

Hanna

Auguszta

Matild,
Tilda

Sándor,
Ede,

Eduárd

Kristóf
Nemzeti ünnep

Irén,
Írisz,
Irina

Kornélia,
Nelli

Kázmér,
Zorán

Leonóra,
Inez

Tamás,
Tomaj

Henrietta,
Vidor

Benedek,
Napsugár

Emőke

Árpád,
Benő

Gertrúd,
Patrik

Emánuel,
Larissza,
Manuéla

József,
Bánk,
Józsa

GergelyFranciska,
Fanni

Ildikó,
Melissza

Szilárd,
Boriska

Gábor,
Karina,
Miléna

Hajnalka,
Alpár

Zalán
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Programok
márc. 11.

Kodály - hangverseny

márc. 14.  
Iskolai ünnepség

márc. 15.  
Városi ünnepség

márc. 19.
Óvodai mesejáték

Jegyzet
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Feszületek Adonyban

Fotó: Rosenberg Róbert

Líviapusztai kereszt
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...
Jégvágás, jégverem 

Gyerekkorom egyik téli emlékképe, hogy ülök az ablaknál, és nézem, ahogy 
lovas szánkók vagy kocsik jönnek a Dunáról nagy, hasáb alakú jégtömbökkel 
megrakottan. Viszik a jeget a jégvermekbe, hogy a nyári melegben hűteni 
tudják az italokat, romlandó ételeket. A cukrászoknak is nélkülözhetetlen 
volt a jég, hiszen hogy készült volna a kedvenc nyári csemege, a fagylalt, 
fagyasztás nélkül? 
Már pedig hűtőszekrény, fagyasztóláda akkor nálunk még nem létezett. 
A régi időkben Adonyban csaknem minden a szakmájára valamit is adó 
hentesnek, kocsmárosnak és vendéglősnek állt jégverem az udvarában.
Ezeknek a feltöltése történt a téli hónapokban, amikor szerencsére több 
segítség akadt, hiszen ebben az időszakban nem volt munka a határban, 
szőlőben, csak a házkörüli teendőkkel és az állatok ellátásával foglalkoztak 
a télen ráérősebb férfiak.
Így aztán, amikor a Duna jege átlátszóvá, acélossá fagyott, és elérte a 15-
20 centimétert, megkezdődhetett a jégvágás. Ez a munka általában január 
végétől, február közepéig tartott, amikor nappal is fagypont alatt, vagy 
ahhoz közel állt a hőmérséklet.
A jégtömbök vágását a Kis-Duna közepén kezdték, a kivágott tömböt a vízbe 
alámerítették, így azt könnyedén kicsúsztatták a partra, ahol a szánkók, 
kocsik várakoztak.
A munkához szükséges speciális szerszámokat a helyi kovácsok készítették. 
Ezek voltak a fejsze, a csáklya, a kapocs és a hosszú nyelű jégtoló villa. A 
csizmákra szíjjal 3-4 cm-es karmokkal ellátott jégpatkót erősítettek, hogy 
el ne csússzanak. 
A jégvermek 3-4 méter mélyek voltak, és a rendkívül jól szigetelő náddal 
fedték azokat. A föld feletti rész kettős fala közé is nád került.
A jégtáblákat csúszdán juttatták le a verembe, ahol minden üres részt 
kitöltöttek, hogy a jég minél szorosabban legyen. Ehhez néha szükség volt 
a táblák széttörésére. Mivel a jégdarabok igen élesek lehetnek, ezért a 
veremben dolgozók a csizmájukra rongyot, zsákot kötöttek.
Melegebb időben a jég tetejére zabszalmát terítettek, mert az jobban lapult 
a jéghez, jobban szigetelt. Így aztán egészen augusztus közepéig használták 
a télen vágott jeget. Óvatosan kellett jeget kiszedni a veremből, hiszen az 
olvadás miatt könnyen a fal és jég közé csúszhatott az illető, és ha nem 
veszik észre, ott leli halálát. A gyerekeknek mindig tiltott terület volt a 
jégverem, mindenféle rémmesékkel és büntetések kilátásba helyezésével 
igyekeztek őket távol tartani.
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A hűtőszekrények megjelenésével a jégvermek szükségtelenné váltak, 
beomlottak. A háziak igyekeztek betemetni, belehordtak minden háztartási 
szemetet, lomot, hogy feltöltsék azokat, ne jelentsenek veszélyt.
Mégis, amikor a tikkasztó nyári melegben egy jól hűtött itallal ontod 
szomjad, Kedves Olvasó, gondolj azokra a szorgalmas elődökre, akik nem 
kis munkával és leleménnyel igyekeztek maguknak és környezetüknek 
élhető, jó világot kialakítani itt, a Duna mellett.
      Takács Béláné

Fotó: Takács Béláné (archív)

KONYHAI FORTÉLYOK
A zöldborsó főzésére oda kell figyelnünk, mivel a borsószemek egy ideig 
puhulnak, aztán elkezdnek keményedni. Ha lobogó sós vízben egy szál 
mentával főzzük puhára a szemeket, nem keményedek meg.

A pörköltek, raguk szaftos húsok elfőtt levéhez mindig forró vizet 
öntsünk, mert a hideg víztől a hús összeugrik, és a főzés tovább tarthat.
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Szilágycseh
Hólabda

Folytatjuk, és e hónapban zárjuk a szilágycsehi receptek sorát. 
Megköszönjük az erdélyi ételötleteket, és hát álljon végül itt egy desszert…
Ez a recept Bodea György segítségével, az ő gyűjtése nyomán került 
a receptgyűjteménybe. Leírta, hogy régen nagyon népszerű volt ez a 
sütemény, sokat készítették, manapság egyre ritkábban. Elküldte a 
jellegzetes sütőforma képét és leírását is. Köszönet érte!
            
           Hozzávalók:

4 tojás sárgája 
2 egész tojás 
csipet só 
1 kávés kanál porcukor 
1 evőkanál tejföl.

A tészta nyújtásához: finomliszt, 
annyi liszt, amennyit a tészta 
fölvesz. A sütéshez: bő zsír (lehet 
pálmaolaj vagy hagyományos 
étolaj is). A tetejére: porcukor.

Elkészítés

A hozzávalókból - a porcukor kivételével 
- tésztát gyúrunk, amit deszkán 
vékonyra nyújtunk. enyhén meglisztezett 
gyúrólapon levestészta vékonyságúra (2 
milliméter), kb. 60×48 centis téglalappá 
nyújtjuk. 12×12 centis négyzetekre 
vágjuk. A kis tésztalapokat ezután 
egyesével 7-8 helyen úgy vágjuk be, hogy 
körben ujjnyi szegélye egyben maradjon. 
Minden második csíkot megemelünk, és 

MI FŐ A SZOMSZÉD FAZEKÁBAN?

Hólabdasütő. Fotó: Savaria Galéria

Fotó: Papp Ferencné, Szilágycseh
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ügyesen gömböt formálunk. Ehhez a süteményhez is szükségünk lesz egy 
célszerszámra, hólabdasütő-formára. Két egyforma méretű szűrőkanalat 
összeillesztünk úgy, hogy a közepén szétnyitható legyen (zsanér szükséges 
hozzá). Egy kovácsmester a segítségünkre lehet ebben. A formázott gömböt 
belehelyezzük a formába, a két végét összefogjuk, és forró, bő zsiradékban 
kisütjük. Miután kivettük a kanálból a tésztát, a kihűlt fánkokat porcukorral 
(lehet vaníliával ízesített is) gazdagon megszórjuk, így lesz „hólabda” 
belőle.
Elkészítési idő: 2 óra
Egy darab: 72 kcal
Hálás köszönet illeti Bodea Györgyöt és Erzsi nénit, hogy megosztották 
velünk e recepteket, elkészítették az ételeket, és a fényképen megörökítették 
számunkra azokat.

EGÉSZSÉGÜNKRE!
Köszvény - csalán

Éjszaka jelentkező ízületi 
fájdalomnál, különösen a nagylábujj, 
boka, térd területén, köszvényes 
rohamra kell gyanakodnunk. Ezek 
általában rohamokban fordulnak 
elő, és 7-10 napig tartanak. Erős, 
szúró fájdalom, a bőr az érintett 
részen kipirosodik, kifényesedik. 
Főleg a férfiaknál jelentkezik. Magas 
húgysavszinttel járó betegség.
Szerencsére a megfelelő diétával 
egészen jól karban tartható a 

betegség. Szerencsétlenségre a diéta pont azokat az ételeket, italokat nem 
javasolja, amelyeket a férfiember általában szeretni szokott. A magas purin 
tartalmú ételeket kerüljük. Ilyenek többek között az állati belsőségek, 
vörös húsok, hering, lazac, száraz hüvelyesek, zöldborsó, kagyló.
Az alkohol, Uraim, szintén kerülendő! Még az alkoholmentes sörnek is 
magas a purin tartalma!
Helyette igyunk egy házilag jól elkészített csalán teát, ami segít a 
méregtelenítésben, csökkenti a vér húgysavszintjét! A csalán gyűjtése (a 

Fotó: www.ezerjofugyogynovenybolt.hu
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legjobb a tavaszi első növedék), csokorban való lógatva szárítása (naptól 
védett, szellős helyen), majd néhány hét múlva a száraz levelek kézzel 
való dörzsölése nem ördögtől való, egyszerű feladat. Ma már az interneten 
könnyen rendelhetünk kis tasakokat is, amivel fóliahegesztő segítségével 
könnyen megalkothatjuk a saját filteres gyógyteánkat, akár gyógytea 
keverékünket. Igyuk ezt kúraszerűen néhány hétig, majd ugyanennyi 
szünetet tartva kezdjük újra.
Amennyiben belejöttünk a csalángyűjtögetésbe, felhasználhatjuk a 
maradékot főzelék elkészítéséhez is. 
Csalánfőzelék: A jól megmosott zsenge csalánt forró vízben főzzük, majd 
vágjuk apróra. Pároljuk vajban, majd szórjunk rá kevés lisztet, és kevergetve 
öntsük fel tejjel. Ízesítsük fokhagymával, sóval, borsikafűvel.
Feltétként, de feltétlenül tojást ajánlanék – semmiképpen nem vesevelőt 
vagy májat!
      Karsainé Glavinasz Beáta

Fotó: www.greenpavo.blogspot.hu, www. recepttar.hu
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KISKERTEMBEN KERTELTEM
Sziklakert 

Sokunk kedvence a sziklakert! Építése akkor sikerül jól, ha a sziklakert 
megfelelő típusát választjuk a kertünkbe. A kis helyre összezsúfolt 
földkupacok erőltetettnek hatnak, mivel a mi városunk viszonylag sík 
felszínű, inkább elnyújtott, laposabb sziklakertet készítsük. Az építés során 
figyeljünk arra, hogy a kiemelkedő kövek természetes hatásúnak tűnjenek, 
mintha az időjárási viszonyok hatására kerültek volna a felszínre.
Egyféle követ használjunk, hiszen nem geológiai bemutatót tartunk, 
különböző helyekről összegyűjtött köveink szépek, érdekesek, de együtt 
bántó kőhalmazzá válhatnak. Megbontják a kert harmóniáját! A sziklakert 
fontos alkotóeleme a szikla. Régebben csupán háttérként szolgált a 
növények számára, de a mai trendek alapján egyenrangú partner.
Alapanyaga a mészkő, a dolomit, a homokkő. A sziklakert alapszíne 
legtöbbször a fehér, ez kedvező hátteret ad bármilyen színű virághoz. 
Kerüljük az egy kő, egy növény ismétlődését!
Én kétféle sziklakertet javasolok, az egyik a tájképi, a másik a mértani 
sziklakert.
Tájképi sziklakert a kő és a növények természetes előfordulási formáját 
adja vissza, az adott táj stilizált megjelenése. Az építés során a szabálytalan, 
a természetességet visszatükröző elemeket használjuk inkább.
Sziklabúvásos sziklakertnek hívják azokat a tájképi sziklakerteket, melyek a 
hegyoldal képét jelenítik meg, úgy tűnnek, mintha a „sziklák” egy hatalmas 
sziklatest felszínre került részei lennének. Lépcsős alakzatban rakjuk a 
köveket. A kialakított térelemnek azt a hatást kell tükröznie, hogy egyetlen 
sziklát látunk, melyet növények nőttek be, szőttek át. Ezek a leggyakoribb 
sziklakert típusok.
Szintén tájképi sziklakert a szórványköves: a hegyláb, helyi rétek képét 
idézi fel, alig van lejtő, és a növénytakarót csak itt-ott töri meg a szikla. 
Ez sík területen előnyös. Ellentétben a sziklabúvásos kerttel, ehhez jóval 
kevesebb kő is elegendő. Sőt! A sok kő hozzájárul a mesterkélt, erőltetett 
hatáshoz. A kövek szabályt kerülő elrendezése, kis csoportokba történő 
rendezése fokozza a sziklakert természetesnek tűnő hatását.
A másik nagy csoportja a sziklakerteknek a mértani sziklakert. Ezek 
kialakításánál fontos szerepet kap a geometrikus forma, a tengelyvonal és 
a szimmetria. A tengelyvonalat a kertbe vezető út adja, a középpontot egy 
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szobor, kerámia vagy nagyobb növény. Fontos a lapos kőutak és burkolatok 
szabályos kialakítása, ezek segítségével jól kapcsolódik az épületekhez 
vagy a teraszhoz.
A sziklakert bármelyik formáját alkalmazzuk, a kert abba a részébe 
kerüljön, ahol a helye van. A növények számára életfeltétel a fölösleges 
víz elvezetése, mert az élőhelyükön laza, kötőmellékes, humuszos talajon 
élnek. Ha a föld feletti részeik a csupasz földön fekszenek, könnyen 
besározódnak, befulladnak vagy elrothadnak, ezért kőmurvát használjunk 
a töveik köré!
Alacsonyabb párnás növényeket, kisebb örökzöldeket, kúszó örökzöldeket, 
hagymásokat használhatunk!
Jó munkát!
       Morva Ildikó

Fotó:www.pepekert.hu
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ADONYI RENDEZVÉNY, MELY, MINT A NEVE IS MUTATJA, 
A HÚSVÉTHOZ KÖTŐDŐEN HONOSULT MEG NÉHÁNY ÉVE. A 

CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSŰ RENDEZVÉNY ÉRDEKESSÉGE, HOGY
ITT NEM CSAK VÁSÁROLNI LEHET, HANEM... 

(folytatás a rejtvény fősoraiban)
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SZÁMOS ÉS SZÁMTALAN, KÉPES ÉS KÉPTELEN
Búzaszemek a sakktáblán

Az adonyi határban jellemzően kukoricát, gabonát és olajos növényeket 
termelünk. A gabona talán az egyik legbiztonságosabban termelhető 
növény környékünkön. Számomra – aki hosszú évek óta a mezőgazdaságban 
dolgozom – mindig érdekes kérdés volt a „búzaszemek a sakktáblán” kérdés 
továbbgondolása. Minden bizonnyal sokan ismerik azt a történetet, mely 
szerint már a sakkjáték felfedezője is felvetett egy matematikai problémát 
az őt megjutalmazni kívánó uralkodónak. Ugyanis jutalmát búzaszemekben 
kérte, mégpedig úgy, hogy tegyen az uralkodó a sakktábla első mezőjére 
egy búzaszemet, a következőre kettőt, az azután következőre négyet és így 
tovább, mindig kétszer annyi szemet, mint amennyi az előzőn volt, végig 
a 64 mezőn. A történet szerint az uralkodó felháborodott, hogy a feltaláló 
ilyen „csekélységet” kér jutalmul, de amikor hozzákezdett a számoláshoz, 
kiderült, hogy nem is olyan egyszerű ezt a kérést teljesíteni. 
Én ezt a problémát tovább gondoltam és kérem, becsüljék meg, a fenti 
kérés teljesítéséhez mekkora szántóterület szükséges, ha az adonyi őszi 
búza átlaghozammal számolunk?

a) Több, mint 3 adonyi határ kell hozzá?
   b) Több, mint 3 Magyarország kell hozzá?

c) Több, mint 3 Föld felszíne kell hozzá?
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A magok számának meghatározása az alábbiak szerint számolandó: 
1. mezőre 1 db, 2. mezőre 1x2=2 db, 3. mezőre 2x2=4 db, 4. mezőre 4x2=8 
db, 5. mezőre 8x2=16 db, 6. mezőre 16x2=32 és így tovább. Ezer mag jó 
minőségű búza tömege 55-65 gramm. Vegyük 60 grammnak. Amikor a 
29. mezőre is kiszámoltam a búzaszemek számát (azaz 2-t kell 28-szor 
összeszorozni, [228]), ezt a sorozatot aztán össze kell adni. (Ha valaki nem 
rest és mindezt összeadja – sok ideje fog elmenni rá -, könnyen észreveszi, 
hogy mindez megegyezik a 229 értékkel.) Ez 536.870.912 db szem, melynek 
súlya 32 tonna, tehát egy kamionnál már nagyobb mennyiségről van 
szó. A 39. mezőre érve a Helianthus Kft. raktárkapacitását haladja meg 
a sakktáblára „felrakott” szemek mennyisége. A 43. mezőrnél a rév felé 
található 83 raktár kapacitása telik meg.
A táblán végig érve 264 a búzaszemek száma: 18.446.744.073.709.600.000 
db! Így a sakktáblára – elméletileg – helyezett szemek súlya összesen: 
1.106.804.644.423 tonna. Adonyban 2015-ben 6.478 kg búza termett 
hektáronként (ez jóval magasabb a világátlagnál [2.650 kg/ha], de még a 
magyar átlaghoz [5.140 kg/ha] viszonyítva is jobb, de legyünk lokálpatrióták, 
vegyük a nálunk betakarított hozamot). Ha az adonyi hozammal számoljuk, 
akkor ekkora mennyiségi búzához 170.856 millió hektár szántóterület 
szükséges, mely a Föld szántóterületének (1.411 millió ha) 121-szerese! De 
a Föld teljes felszínét figyelembe véve (tehát, ha felszántjuk nem csak New 
Yorkban a Time Square-t, de még az óceánok felszínén is búzát termelünk 
épp úgy, mint az Antarktiszon és az Arktiszon [összesen 51.006 millió ha] 
is), legalább 3,3 Föld kell ehhez a termésmennyiséghez! Hihetetlen, de igaz 
(elméletileg). 
       Hetyei Gábor
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ADONYI ADOMÁK
A dajai híd

Azt mondják, a dajai betonhíd, amelyen átvisz a szőlők alatti út Szentmihály 
felé, a hetvenes években készült. Korábban a Czigler-tavat tápláló kis patakon 
egy rozzant fahíd vezetett át, amely évtizedeken keresztül zokszó nélkül 
hordozta az arra zötyögő szekereket, de az autós-traktoros világban már túl 
ingatagnak bizonyult. A TSZ, amely a határban vezető utak fenntartója volt, 
emiatt egy szép új betonhidat álmodott meg a helyszínre. Abban az időben 
nem kellett az ilyesmire közbeszerzést kiírni, hiszen volt a szövetkezetnek 
építési üzemága is, ácsok, kőművesek, segédmunkások várták örömmel 
az ilyen testhezálló feladatokat. Miután elkészültek a tervek, egy nyári 
reggel ki is küldték Dajára az ácsbrigádot a zsaluzás elkészítésére. Sajnos 
azonban, az építők vezetője, nem elég körültekintően egy igen meleg napot 
jelölt ki a munka elkezdésére, és mire az emberek biciklivel a Ráchegyig 
kiértek, már teljesen ki voltak tikkadva. Szerencséjükre egy idős gazda, 
aki a hőség elől a szőlőbe húzódott tenni-venni, hűsölgetni, észrevette a 
nagy hanggal tekerő, kimerült brigádot, és legott beinvitálta őket egy kis 
felfrissülésre. Természetesen az ácsok kaptak az ajánlaton, hiszen nem jó 
szárazon dolgozni a tűző napon, rá kell készülni az ilyenre. Nyáron a hideg 
pince után a simogató napocska csodákra képes. Ez lehetett az oka, hogy 
tíz órára az összes ács már a fák alatt aludt a letámasztott biciklik tövében. 
Itt talált rájuk a főnök, aki még ebéd előtt kiugrott a munkát ellenőrizni. 
Hiába volt a harag, a szitkozódás, egyből látta, hogy ez a brigád aznap 
már egy lécet sem fog a helyére rakni, úgyhogy hazaküldte őket pihenni.
Másnap, immár kipihenve megint nekiindult az elszánt csapat, de sajnos 
ismét nagy hőségben , és elszállt a reggeli frissesség, mire beértek a szőlők 
alatti veszélyes zónába. Aznap azonban messzebb jutottak, sőt már nem 
is voltak messze Dajától, mikor megint beütött a baj. Hiába szépítenénk a 
dolgon, ebéd előtt a főnök újból úgy találta őket, mint az előző nap. Kezdett 
komolyan aggódni, hogy az őszi hűvösebb időkig a híd nem készül el, 
pedig az elnöknek addig el kell valahogy számolnia vele. A brigád talpra 
állítása és hazaküldése után ezért sorra járta az út menti, vendégszerető 
szőlősgazdákat, és egyenként megígértette velük, hogy legközelebb nem 
hívják be a társaságot, bármilyen szánni valóan zötyögnek is a poros úton. 
Különben is, az új hídon nekik is majd mennyivel kényelmesebb lesz a 
járás, ha végre meglesz. A szőlősgazdák belátták ennek az érvelésnek a 
helyességét, és a híd azóta is áll a Pletser-Lédeczi tanya előtt.
       Kovács Dániel
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Ülés miatt állás

Leicht bácsi az egyik adonyi üzem sofőrje volt, nap mint nap egy öreg UAZ 
teherautóval rótta kötelességtudóan a környék útjait. Erről a teherautóról 
tudták a kollégák, hogy több hibája közt például nem lehetett kulccsal 
bezárni az ajtaját. A munkatársak között akadt pár fiatalember, akik bár 
szerették az öreget, de egyszer azonban szívesen megviccelték volna, hiszen 
a mindig nyitva lévő UAZ ajtó szinte kínálta a lehetőséget egy kis tréfához. 
Kiötlötték tehát, hogy egyik éjjel, mikor az autó pont a ház előtt parkol, 
ellopják belőle a vezetőülést. Ha már egyszer megvan a terv, az ilyesmit 
kivitelezni nem túl nehéz, csak a csahos kutyák figyelmét kell elterelni.
Egy szép reggel tehát, mikor a sofőr kiment a teherautóhoz, hogy az aznapi 
fuvart megkezdje, megdöbbenve látta, hogy az ülés eltűnt. Egyből tudta, hogy 
az aznapi munkavégzés immár meghiúsult, amit valószínűleg rendkívül 
fájlalt. A jármű naplóját azonban akkor is kell vezetni, ha történetesen 
műszaki hiba miatt áll a gép, tehát legalább a naplót kitöltötte, hogy annyit 
aznap is dolgozzon. A naplóba csak három szót írt: ÜLÉS MIATT ÁLLÁS.
       Kovács Dániel

Kis utca. Adony,1964. Fotó: Torma Margit archívuma
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ADONYI EMBEREK - ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Dunai emlékeink 
(Bálint Ágnes írónő és családja emlékei)

Édesanyám mindig mesélte, hogy 
elsőszülött gyermekét – engem - már 
kéthónapos korában megmerítette a 
Révnél a Dunában. 
-No és hogy fogadtam? – kérdeztem 
egyszer gyanakodva, lévén hogy ez az 
eset júniusban történhetett, amikor 
még nem szokott túl meleg lenni a 
Nagy-Duna. 
-Kapkodtad a lábacskáidat és 
kacagtál! – mondta.
Nem, nem féltette a pici babát, mert 
egészen meghitt, bizalmas viszonyban 
volt a folyóval. Kilencéves korában 
már átúszta - persze csónakkal 
kísérték a szülei. Onnantól kezdve 
családi hagyomány lett kilencéves 
korban átúszni a Dunát. 

Amikor nagyobb lett, azzal szórakozott, hogy beúszott a vízimalmokhoz 
– emlékiratai szerint négy malom is dolgozott még akkor a Dunán – 
megkapaszkodott a hatalmas kerékben, felutazott vele a magasba, majd le 
a víz alá, újra meg újra. 
-Vízi óriáskerekezett! – állapította meg irigykedve egy kisfiú, amikor 
Vecsésen, a Bálint Ágnes Emlékházban vezetést tartottam az osztályának. 
(Ugyanis a házat, amelyben Bálint Ágnes élt, átalakítottuk látogatható 
emlékházzá és játszókertté).
Nem csoda, hogy Bálint Ágnes olyan jól úszott, hiszen tavasztól őszig a vízen 
töltötte minden szabadidejét. Vasárnaponként pedig hajnalban készült 
rántott csirkével és uborkasalátával felszerelkezve a család is kivonult a 
strandra. Akkor ugyanis még volt strand! Megvolt a kavicsos part, ahonnan 
majd csak az ötvenes-hatvanas évek hiánygazdasága idején fogják elhordani 
az emberek az építkezésekhez az ingyen-sódert. Sőt, a háború előtt még egy 
csónakház is állt ott, amit a helyi csónaktulajdonosok közösen építtettek. 
Azt majd a negyvenes évek első felében viszi el egy hatalmas áradás, 
olyannyira, hogy csak a robusztus beton alapok maradnak meg belőle. Ezek 

Bálinth Tibor: Bálint Ágnes portré. 2016.
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még az én gyerekkoromban 
is álltak, ott ugrabugráltunk 
rajtuk – mára azonban már 
eltűntek. Szinte meghatódtam, 
amikor valamelyik évben még 
észrevettem egy betondarabot 
a parton, amely akár a sohasem 
látott, legendás csónakház 
utolsó darabkája is lehetett.  
Furcsa belegondolni, hogy 
mennyire más volt a Duna 
Bálint Ágnes gyermekkorában. 
Hogy még nem volt meg a 6-os műút, és persze a gát sem. Szinte 
elképzelhetetlen, hogy a lassan folyó Kis-Duna partján fürdőkabinok 
sorakoztak! Minden jelentősebb családnak volt ott kabinja - a Bálint- 
családnak is – melyet csak akkor hagytak el, amikor a gát megépült. Az 
a gát, amely kezdetben szép tavakká változtatta a Kis-Duna alsó és felső 
szakaszát - hogy aztán később telerakja iszappal. Nekem még mindig 
furcsa, hogy a felső rész mára teljesen kiszáradt és elbokrosodott. Mi még 
sokszor megtettük a nagy kört a napsütötte, csendes vizeken: feleveztünk 
a Nagysziget csúcsáig („szigetspitz”), onnan ki a Nagy-Dunára, majd 
kényelmesen visszacsurogtunk a Révbe. Mert mi is a Dunán töltöttük 
minden nyarunkat! Bálint Ágnes édesapja az adonyi Takarékpénztár 
igazgatója volt, de ’45 után el kellett hagyniuk a falu központjában 
álló szolgálati lakást, Bálint Ágnes szülőházát (a háború után sokáig 
gyógyszertár, nemrégen Faloda, jelenleg kínai bolt), és a Révben lévő 
ártéri telkükön építtettek egy pici vályogházat. Ez a „kis lak a Nagy-Duna 
mentében” számunkra tündérbirodalom volt! Ide viharzottunk le minden 
júniusban, az iskola befejezése után mi hatan, unokák (Bálint Ágnesnek két 
gyermeke volt, Levente bátyjának négy), itt vártuk a ¾ 3-kor menetrend 
szerint érkező személyhajót Pestről, (akkor még járt a Kossuth, a Petőfi, a 
Felszabadulás, a Szent István és a Dunaföldvár!), amellyel hol a mi szüleink, 

hol az unokatestvérek szülei 
érkeztek – hol mindkettőnké 
egyszerre, sőt egyéb rokonok 
is sűrűn megszállták a kis 
házat, ahol nagymamánk 
tyúkokat, sőt kacsákat nevelt, 
és a kacsamájnak, kacsazsíros 
kenyérnek nagy volt a becsülete. 
Függőágyban, matracokon a 

Fotó: A kabinsor a Duna-parton 
(Németh Ágnes archívuma, akvarell) 

Fotó: Bálint Ágnes 1938. (Németh Ágnes archívuma)
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földön, padláson, különféle kamrákban aludtunk – nagyjából úgy, ahogy az 
a „Szeleburdi család” c. könyvben olvasható. (Bár konkrétan disznóólban 
alvásra nem emlékszem…)
Ha már a Szeleburdi-nál tartunk: az az eset, amikor Laci elúsztatja édesanyja 
új fürdőruháját, valóban megtörtént. A húgom és a legkisebb unokaöcsém 
nagyon fellelkesedett, amikor meglátták az új fürdőruhát, melynek alsó 
részét divatos elemként háló kapcsolta a felső részhez. Lehet vele kishalat 
fogni!- örültek. Mikor anyám átöltözött, megkaparintották a fürdőruhát, 
és elrohantak vele a part mentén kivájt kis öbleikhez, ahová a kishalak 
beúsztak napozni. Hamar kiderült, hogy a háló nem alkalmas halfogásra, 
mert túl nagyok rajta a lyukak. A két gyerek elvesztette az érdeklődését, 
és amikor jött a személyhajó (micsoda élmény volt minden nap az a sok 
hatalmas hullám!), gyorsan ledobták, és rohantak beúszni a hajóhoz. A 
hullámok pedig tisztára söpörték a partot, és magukkal vitték az elárvult 
fürdőruhát. És anyám az első megdöbbenésen túl valóban csak nevetett az 
eseten, ahogy a könyvében meg is írta. Igen jó természettel áldotta meg a 
sors: képes volt mindennek a jó vagy a humoros oldalát meglátni. 
Mai fejjel már nagyon érdekelne, hogy milyen lehetett nagyszüleinknek 
– a háború előtt köztiszteletben álló igazgató úrnak, és ahogy a feleségét 
szólították, a nagyságos asszonynak egy falu közepén álló házból egyik 
pillanatról a másikra leköltözni a térképről a Révbe, a szúnyogok közé, 
egy szoba-konyha-kamrás házikóba (a főzéshez uszadékfát használtak; 
fürdő nem volt, WC az udvaron). Sohasem beszéltek erről, sem ők, sem 
a szüleink, sem egyetlen látogatóba érkezett rokon sem. Úgy rémlik, 
elfogadták a helyzetet. Főleg nagyanyám, aki gazdálkodónak is ugyanolyan 
kiváló volt, mint szakácsnőnek, vagy mint „előző életében” színműírónak 
és házitanítónak (Bálint Ágnes gyermekkorában egy ideig otthon tanult). 
Igen békés nyarakat töltöttünk náluk. Csak le kellett sétálnunk a kiskacsákkal 
együtt a dombról, amely alatt ott volt az a nagyobb patak-szerű víz, amely a 
Kis-sziget külső oldalát végigölelte. Ha igaz, ezt nevezték Malom-ároknak, 
bár mi csak kiságnak hívtuk. Júniusban, érkeztünkkor még jócskán derékig 
ért a víz, lehetett benne fürdeni, kishalakat üldözni, a teknőben csónakázást 
kipróbálni. Ilyenkor még elég messzire fel lehetett evezni a falu felé, bár a 
Kis-Szigetet már akkor sem lehetett teljesen megkerülni, mert a gát felöli 
csücske fel volt töltve. 
A másik irányban pedig ott volt a Kis-Duna. Vagyis ha csónakázni akartunk 
– nagybátyánknak mindig volt ladikja a parton kikötve – szinte már a 
kapuban be lehetett szállni (árvízkor meg éppenséggel bent a kertben), 
és irány a Duna! Végigeveztünk a kiságba behajló fűzfák sötét árnyékában, 
elhagytuk a Kis-sziget csücskén vízben álló fákat (akkor még egyik sziget 
partja sem volt feltöltve), kiértünk a Kis-Dunára, és a napsütéssel együtt 

Fotó: Bálint Ágnes 1938. (Németh Ágnes archívuma)
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azonnal beborított a béke és a nyugalom, amit talán a fák sóhajtottak ki, 
talán a víz, talán az ég – vagy mind együtt. Szép volt, tán igaz sem volt… 
Milyen jó is volna, ha ez a szépség visszahozható lenne! Hiszen olyan kevés 
kell hozzá! Mindössze annyi, hogy megvalósítandó terveink közepette 
gondoljunk a halakra, a vízimadarakra, a két szigetre és állataira, a fűzfákra, 
égerfákra, magára a Dunára – vagyis a természetre is. Hosszú távon 
ugyanis a természet akkor jó befektetés, ha meghagyjuk természetnek. 
És szerencsére Adonyban vannak megfontolt városvezetők, okos civil 
szervezetek, zöld környezetvédők, előrelátó vállalkozók, akik gondolnak 
erre. A Kis-Duna partja már rendezett lett, a régi Szent János szobor is 
megtalálta a helyét. Az álló Dunában gyerekek tanulnak csónakázni, és 
a jacht-kikötő sem zavarja a természetet. Ha még tovább haladunk ezen 
az úton, talán megérjük, hogy az Adonyt körülölelő természeti környezet 
ismét olyan varázslatosan szép lesz, mint valaha volt.
Nem sok város mondhatja magát olyan szerencsésnek, hogy egyszerre két 
szigete, valamint élő és holt vizei is vannak! Jó lenne, ha ezek minél több 
embernek nyújthatnának kellemes kikapcsolódást, mert jelen pillanatban 
sajnos sem a kis-dunai gát környéke, sem a nagyszigeti strand nem vonzza 
különösebben a helybelieket - a kiépült szalonnasütők ellenére sem – ami 
pedig igazán kár…  
     Németh Ágnes (Bálint Ágnes lánya)

Fotó: Az adonyi takarékpénztár épülete, Bálint Ágens szülőháza, ma kínai bolt 
(Németh Ágnes archívuma)



115

KŐBE VÉSETT EMLÉKEK
Az adonyi zsinagóga 

Adonyban a zsidó közösség minden bizonnyal a 18. században települt 
meg, de egy-két tucat családnál sosem volt népesebb. Az ezernyolcszázas 
évekre, mikor Adony uradalmi központ, majd járási székhely lett, a zsidó 
lakosság létszáma is szaporodásnak indult, hiszen egyre nagyobb igény 
lett azon szabad szakmák képviselői iránt, amelyeket a zsidók szívesen 
gyakoroltak. 
A Zichy grófok orvosaiként, ügyvédeiként többször szolgáltak zsidók, akik 
nyilván helyben laktak, és a járási közigazgatás is foglalkoztatott zsidó 
jogászokat és írnokokat Koller apátplébános naplója szerint. Szintén ő 
írja, hogy a 19. század végén két helybéli zsidó kereskedő, Stark és Winter, 
bérbe vették a grófi uradalmat 12 évre. Ez rávilágít a közösség anyagi 
erejére is. A huszadik század elején Adonyban 110 izraelita vallású lakost 
írtak össze a népszámlálók. Összehasonlítva a környező településekkel, 
ez nem túl magas szám. Az adonyi zsidó hitközség a nagyobb pentelei alá 
tartozott. Pentelén, Ráczalmáson és Ercsiben is több zsidó élt, mint a járási 
székhelyen. Erre talán az lehet a magyarázat, hogy az adonyi sváb lakosság 
mellett az alapvetően kereskedelemmel-szolgáltatásokkal foglalkozó 
zsidók nem nagyon éltek meg, hiszen a svábok ugyanazt a szorgalmas, 
polgári mentalitást képviselték, mint a zsidók, így itt nem volt akkora igény 
vállalkozásaikra. 
A leginkább őstermeléssel foglalkozó magyar és délszláv községekben a 
zsidók jobban tudtak keresni, mint Adonyban. A visszaemlékezők szerint 
a hasonló mentalitás miatt sosem voltak ellentétek városunkban a zsidó 
és a keresztény polgárok között. Ha egy zsidó boltos hasznot akart keresni 
a portékáján, mindenki megértette, hiszen a sváb boltosnak ugyanez volt 
a célja. Adonyban ráadásul a zsidó és a keresztény lakosság többnyire 
egyformán németül beszélt a huszadik századig, a zsidó sírkövek feliratai 
is német nyelvűek ebben az időben. Ritkán még vegyes házasságok is 
köttettek, ilyenkor azonban mindig a zsidó fiatal tért katolikus hitre. 
Az adonyi zsidók amúgy sem tartoztak a legkonzervatívabb izraelita ágba, az 
ortodoxok közé, öltözködésük, viselkedésük nem mutatta származásukat. 
A vészkorszak az adonyi közösséget is elpusztította a környék izraelita 
hitközségeihez hasonlóan, a háború után alig páran tértek vissza. 1956-ig 
egy köztiszteletben álló idős úr, Farkas Berci, boltot vezetett Adonyban, de a 
forradalom alatt Izraelbe emigrált, ahol azonban mindig honvágy gyötörte. 
A Szabadi-Slézinger família tagjai később is itt éltek, mára azonban talán 
senki sem maradt a régi családok leszármazottai közül városunkban.
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Az adonyi zsinagóga a már szintén elbontott nagykocsma szomszédságában 
állt, a Petőfi utca északi oldalán lévő kis köz végén. A telek utcafrontját egy 
impozáns, erődszerű kőház uralta, alighanem a templomszolga (samesz), 
vagy talán a rabbi lakása, már ha egy ilyen kis közösség egyáltalán el tudott 
tartani egy rabbit. Az imaház, ami szintén kőből épült, a belső udvarban volt, 
ezért az utcáról nem látszott. A zsinagóga valószínűleg 1945-ben pusztult 
el. A hatvanas években a telken már csak romok álltak, melyeket a szerb 
templomnál előbb bontottak el. A romokra egyesek még emlékeznek, sőt 
az épület kék csempe díszítésére is. Az utcafronton a kőház még később is 
állt, és a Budapesti Izraelita Hitközség tulajdonát képezte. A telek jelenlegi 
tulajdonosa tőlük vette meg az ingatlant, ez után lett a szolgálati ház 
elbontva. 
A zsidó hitközségnek volt még egy saját parcellája is a protestáns temető 
tőszomszédságában. Itt, a zsidó temetőben a mai napig láthatók ennek a 
módos, de sajnálatosan elpusztult közösségnek a síremlékei. Legtöbbjük 
ma is jó állapotban van, hiszen a legkeményebb, legdrágább kőből faragták. 
A sírkert törött köveit egy ismeretlen jótevő nem túl régen helyreállította. 
Az egyik sír hátán, egy márványtáblán olvasható a deportálások 18 halálos 
áldozatának neve. 
Ahogy a katolikusok első temetője Adonyban a József Attila utca helyén 
volt, úgy páran tudni vélik, hogy arrafelé volt egy zsidó temető is. Ez akár 
igaz is lehet, hiszen a mai temetőben a legrégibb sír az 1870-es évekből 
való, és ez előtt is biztosan létezett izraelita sírkert. Van, aki azt is tudni véli, 
hogy ez a régi temető melyik mai ház helyén volt, van, aki arany leletekről 
is beszél, és van, aki szerint az ilyen mesék nem érnek többet az adonyi 
pletykáknál.
       Kovács Dániel
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BORBAN A VIGASZ
Boldog József – „Jó helyre kerültem!”

KA: Rác-hegy. Boldog-pince. 
Józsi, és fia, Tomi fogad. 
Gondosan kitalált részletek. 
A poháron ott csillog a 
Boldog-pince felirat, melybe 
sauvignon blanc kerül. 
Józsi azonnal belekezd és 
boldogan mesél terveikről. 
Mikor vásároltad a présházat, 
és milyen szőlőfajtákkal 
foglalkozol jelenleg?

BJ: 2008-ban vásároltam meg ezt a területet a présházzal. Fent, az öreg 
szőlőt kivágtam. Nem volt jó minőség, és nem érett be rendesen. Van egy 
fiatal telepítésű olaszrizling ültetvényem. Körülbelül 320- 330 tőke. Évről-
évre egyre szebbet terem, és egyre több bort ad le. Ha már teljében lesz, 
úgy számolom, hozzávetőleg 350 litert ad majd évente. Ha az időjárás is 
engedi. Másik fehér szőlőm vegyes fehér, ami a laposon terem. Ezt meg 
is szeretném hagyni. Itt a köreinkben ezt kedveljük. Ez hozzávetőleg 250 
liter. Van kékszőlőm, othelló, amiből a vörösbort csinálom. Az olaszt azért 
telepítettem, mert egyre növekvő a kívánalom, hogy egy pincében legyen 
fajtatiszta bor. Ha vendégek jönnek, már az a divat, hogy többféle bort 
szeretnének kóstolni, nem adhatok nekik „csak” helyi vegyeset.
KA: Miért pont olaszrizlingre esett a választás?
BJ: Amióta szőlővel foglalkozom, sokszor vásároltam olaszrizlinget a 
Balaton környékéről. Az évek során nagyon megszerettem. Így erre esett 
a választás. Az is benne volt a fejemben, hogy cabernet sauvignon lesz, 
de végül az olasznál maradtam. Persze még az is hozzájárult, hogy a 
borversenyen aranyérmes lett kétszer is, amit Füredről hoztunk. Cserszegit 
is hoztunk az elmúlt évben. Nagyon szeretjük, így tervezzük az idén is. 
Nagyon kelendő bor. Most már ezt is figyelembe kell venni. Olyan bort kell 
készítenünk, amit keresnek az emberek.
KA: Feltűnt, hogy a rozé kimaradt a felsorolásból. Nem kedveled?
BJ: Hát igen. A fiam mindig piszkált, hogy apa csináljunk már rozét, mert már 
mindenkinek van. Na, jó, gondoltam akkor hozzunk kékfrankost. Csináltunk 
is belőle rozét, ami aztán persze nagyon jó lett. Így megszerettem. Az első 

Fotó: Kupecz Zita
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évben kékfrankos, a másodikban merlot, az idénre ismét kékfrankos rozé 
van tervezve. Mikor jönnek a fiatalok, vagy éppen csak vendégjárás van, 
már kikérik maguknak, hogy legyen rozé. Mondhatni kötelező.
Ugyanakkor a gazda büszkesége is ez, hiszen jóleső érzés, ha bejön hozzám 
egy 20 fős csapat, és többfajta borral tudom megkínálni őket. Az idén is 
lesz hat. 
KA: Aktív és összetartó közösségi életet életek itt a Rác-hegyen. Milyen 
borra esik leginkább a választás, ha hétvégente összeül a csapat?
BJ: Itt a sorunkon érdekes, hogy mindenki fehérboros. Olyan nincs, mikor 
összeülünk, hogy na, most akkor kihozunk egy vörösbort, és megkóstoljuk. 
Ha újbor van, akkor végigkóstolunk mindent. De amúgy nem. Ha valamilyen 
ünnep van, szüret, Orbán-nap, vagy valamilyen zsúr, akkor kihozok vöröset, 
ha van rá igény. De általában itt mindenki a fehéret issza.
KA: Most is körömpörkölt rotyog épp. Ma te látod vendégül a 
szomszédokat. Mennyire ügyeltek ilyenkor a bor–étel párosításra? 
BJ: Ehhez, meg a vadakhoz nagyon illene, mondhatni a vörösbor. Ez nagyon 
fontos. Aki olvas, vagy jártas a témában tudja. De ha kicsit szelídebbet csinál 
az ember, mondjuk egy csirkepörköltet, ahhoz nagyon jó egy olaszrizlinget 
vagy egy vegyes fehéret meginni. 
KA: Ha egyet kell választani a sajátodból, akkor mit mondasz, melyik 
bor a kedvenced?
BJ: Ebben az esetben én ragaszkodom a fajtatisztához. Én édesszájú ember 
vagyok. De nem hajlok annyira a fűszeres borokra. Kedvelem, de nem 
választok egy cserszegit például. Ha választanom kell, akkor azt mondom, 
olaszrizling vagy sauvignon blanc. 
KA: Az elmúlt két évben Tamás fiad már saját bort készített. Nálatok, 
hogyan működik „az átadom a tudást és engedem a gyermeket 
kibontakozni” téma?
BJ: Szinte napi téma a borkezelés. Minden szakaszban közösen hozzuk meg 
a döntéseket. Fontosnak tartjuk egymás véleményét. Télen, mikor lemegy 
a forrás és a kénezés, jönnek a kétemberes munkák. Fejtés, derítés. Ősszel, 
tavasszal tárgyázás. Mi minden évben trágyázunk. Ilyenkor is kiveszik a 
gyerekek a részüket. 
KA: Amikor megvásároltad a szőlőt, milyen indíttatás vezérelt? Volt 
valamilyen családi előzménye?
BJ: Anyáméknak gyermekkoromban Szentmihályon volt szőlője. 18-20 
éves koromig foglalkoztam vele, de aztán eladásra került.  Nekem minden 
vágyam az volt, hogy legyen egy szőlőm. Úgy voltam vele, megvárom, míg 
megfelelő helyen találok. Aztán egyszer itt a szomszédban voltam a Gyula 
barátomnál, mikor átjött az akkori tulajdonos, hogy eladná. Én mindjárt 
átjöttem, megnéztem, meg is vettem. Jókor voltam jó helyen. Valójában 
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beleneveltek a szőlőbe. Ha jobban belegondolok, már gyermekkoromban 
beleszerettem. Ezért szeretem most is nagyon csinálni. Képes vagyok 
hajnalban kijönni zöld munkázni, aztán menni dolgozni. Főként hobbi, 
szórakozás, kikapcsolódás, megnyugvás. Fontos, hogy nem azért vettem 
a szőlőt, hogy mindig csak dolgozzak benne. A szórakozás is épp olyan 
fontos. A haverok itt vannak. Jó helyre kerültem.

TUDTAD? A sauvignon blanct szokták zöld bornak is nevezni, mert 
illata leginkább zöldes, csalános karakterű. Ausztráliában végzett DNS 
kutatások szerint közeli rokonságban áll a traminivel. Különösen jó párost a 
fűszeres kecskesajttal vagy spárgával alkot. 
       Kozmér Amanda

CÉGÉR, AVAGY MESTERSÉGEM CÍMERE
Ignácz János autójavító mester

Érdekes történet, hogy hogyan lesz valakiből autójavító mester abban az 
időben, amikor még jószerével autó sem futott az országúton? Azt hiszem, 
a családi indíttatás, nagyon fontos volt az ő életében.
Jó érzés tölt el bennünket hogy édesapánkról, Ignácz Jánosról írhatunk.1917. 
május 1-jén, a munka ünnepén született, Ráckevén. Egész életét végig 
kísérte ez a szellemiség, mert a munkájának és a családjának élt. Ignácz 
Lajos kovács-gépészmester hat gyermeket nevelt, a Szent István utca 4-ben 
feleségével nehéz, ínséges időkben. Gyermekként apa a kovácsműhelyben 
sok mindent megtanult, amit egy életen át tudott kamatoztatni.
Háború előtt Budapesten, a Csonka Gépgyárban dolgozott, mint 
lakatos, egyik testvére, Lajos pedig hegesztőként. Hétvégeken biciklivel 
jöttek haza Pestről. Minden műszaki dolog érdekelte a fiúkat. Rádiót, 

varrógépet szétszedtek, összerakták. Még 
Géza paptestvérüknek is minden műszaki 
tudást átadtak. Apa megszenvedte a háborús 
éveket. Kétszer is volt Szibériában. Másodszor 
a nagypapa helyett átvállalta, hogy ő menjen 
ki újból a Don-kanyarba. Az ott eltöltött 3 
év nagyon mély nyomot hagyott a szívében. 
Háború után feleségül vette Szeitl Máriát, 
akire már gyermekként is sokat vigyázott, 
- a családi legendárium szerint – egy pohár 
málnáért. Ebben az időben került előtérbe a 
motorszerelés az életében. A hatvanas évek 
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közepe felé már kezdett kocsikat is javítani.  Különböző típusú autókkal 
ismerkedett és kihangsúlyoznám, hogy javította. Többször említem, hogy 
„autójavító” és nem „autószerelő”: számomra a kettő között az a lényeges 
különbség, hogy az autójavító a hibás gépet, alkatrészt nem kicserélte – mint 
ahogy ez mostanság szokás –, hanem ügyességgel, praktikával, fúrással, 
faragással, köszörüléssel, hegesztéssel addig dolgozott rajta, amíg újra 
használhatóvá nem vált. Aki már próbált ilyet csinálni, az tudja, sokkal több 
időt, türelmet, tudást, hozzáértést igényel, mint az alkatrészcsere. Manapság 
az új technológiát sokkal rövidebb életre tervezik, így aztán az alkatrészek 
elkopnak idő előtt, és ezeket már nem lehet javítani, csak cserélni. Aztán 

az is a kor sajátossága volt, 
hogy alkatrészt sem lehetett 
mindenhol és mindig kapni. A 
hiánygazdálkodást át kellett 
hidalni: a hibás alkatrészt meg 
kellett javítani, a lyukat be 
kellett foltozni. (Ez egyébként 
igaz volt nemcsak az autóra, de 
a cipőre, a nadrágra, zoknira, 
harisnyára épp úgy, mint a 
fazékra.)

Természetesen, a szerszámok bővítése életfontosságú dolog volt. Egy, a 
környéről Amerikába szakadt hazánk fia autószerelő volt, aki ajándékba 
mindig szerszámokat hozott apának. Voltak speciális esetek, amikor ő 
találta ki a megfelelő célszerszámot, és el is készítette. Ezek természetesen 
egyedi dolgok voltak.
Éjszakákon át törte a fejét különböző problémákon, és reggelre 
megszülettek az ötletek. Ars poétikája az élet minden területére kihatott: 
„Nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember”. Precíz és pontos ember volt. 
Nagyon felbosszantotta magát, ha valamit nem tudott időben és jól 
megoldani. Mindig azt kereste, hogy miként lehet valamit legolcsóbban 
és legjobban megjavítani. Gondolatainak és tetteinek a becsület és a 
tisztesség volt a mozgatórugója. A bajban lévő autósokat sokszor éjszaka 
vagy ünnepnapokon is kisegítette. Volt, aki benzint kért, mert a tankja ürült 
ki, valaki defekt probléma miatt zörgetett be, vagy motorikus problémája 
adódott. Soha sem hagyott cserben senkit. 50 kilométeres körzetből jöttek 
a hűséges, visszajáró kuncsaftok. Orvosok, ügyvédek, papok, mérnökök, 
katonatisztek, agronómusok és még sokan mások. 
Itt, az udvarban, nagy nyüzsgés volt. Az utca gyerekei szívesen jöttek 
hozzánk oldalkocsis motorozni, hintázni, vagy épp csavarokat, 
csapágyakat válogatni. A műhely telis-tele volt kincset rejtő dobozokkal, 
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titkos rekeszekkel, ezekben méret, menet és még ki tudja mi szerint 
akkurátusan szétválogatott használt csavarokkal, segédanyagokkal. Apa az 
autó próbájára mindig úgy ment, hogy a kocsi tele volt gyerekkel. Közben 
hangosan mondta: Fékpróba, kapaszkodjatok! Néha még a fagyizóba is 
elvitt minket. Így a gyereksereg is megízlelhette az autók rejtelmeit. 
Segédje, inasa sosem volt: sokszor mi, a gyerekei, segítettünk munkájában. 
János, amióta menni tudott, a műhelyben volt apával, én is sokszor 
segítettem, például légteleníteni, seperni, és közben a suli dolgait is 
kitárgyaltuk. Nővérünk, Mária, aki mozgássérült, a féklámpák próbáinál 
tudott segítsége lenni apának.
Akkoriban, a Trabantok, Zsigulik, Wartburgok, Skodák korszakában, nem 
volt lehetőség a specializációra: azt javított, amit hoztak. Viszont ha Géza 
bátya megjött Ragályról a WV Bogárral, akkor – úgy mondta – szabadságot 
vett ki, és élvezettel adta át magát a Volkswagen sokadik „újraépítésének”: 
a küszöb kihegesztésének, a motorgenerálnak.
Egyszerre volt szerelő, karosszériás és villamossági szakember. Különleges 
szakterülete a VW bogarak szervizelése volt, hiszen Trabantot, Ladát sok 
szerelő tudott javítani. Ezek javítása azért volt különösen nehéz, mert 
Magyarországon semmilyen alkatrészt nem lehetett hozzájuk kapni. Neki 
is egy 1,3-as bogara volt, amelyhez fogható precízen tartott, pedánsabb, 
tisztább autó nem sok volt. Ezt más nem vezethette, csak ő. Ezeknek az 
autóknak a javításában országos tekintélyt szerzett, más megyékből is 
hozták hozzá a bogarakat. Kidolgozott egy új gyújtási rendszert ezekhez a 
motorokhoz, amely a gyárinál egyszerűbb, de ugyanolyan megbízható volt. 
Erre az újításra a német anyacég is felfigyelt, számon tartották az akkori 
NSZK-ban is. A VW bogarak léghűtésesek voltak. A hűtő rendkívül összetett, 
de mégis logikus rendszer volt. Ezeket a hűtőket az országban alig merte 
valaki szétszedni, mert a légterelőket senki sem tudta utána helyre rakni, 
de ő ezt is értette.
Az elromlott önindítókat minden típusnál maga tekercselte újra, tudta 
mindegyiknél, hogy hány tekercs kell a vasmagra.
A benzines kisgépeknél szintén kidolgozott egy új gyújtási módot, amit a 
főtengelyhez kapcsolódó bütykös tengellyel oldott meg.
Ezeket a szakmai bravúrokat egy olyan világban vitte véghez, amikor a mai 
szemmel még alig volt szerszám a mesterek kezében. Nem volt még eleinte 
CO hegesztő, flex, de még villanyos fúró és trafó is alig. Lánggal hegesztett, 
maga állította elő a dissous gázt karbidkályhában, ami rendkívül kényes, 
nagyon robbanásveszélyes művelet volt. Ezzel a gázzal még alumíniumot 
is tudott hegeszteni, ami ma sem egyszerű dolog. Ráadásul az alumínium 
pálcát szintén maga gyártotta alumínium törmelékből, amelyet egy kis 
vályúba szórt üvegporral elegyítve olvasztott fel, hogy a kívánt formát 
megkapja.
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Az adonyi öreg mesteremberek is előszeretettel jöttek hozzánk. Wolf Misi 
bácsi hozta magával a hajvágó-, és a borotva szettjét. Volt olyan ráérő 
nyugdíjas, aki beszélgetni jött a műhelybe, de a fodrászatot is útba ejtette. A 
műhely nemcsak munkahely volt, hanem a klasszikus értelembe vett agora 
– piactér, a szentély körzete, ahol nemcsak a járművek kerültek kijavításra, 
de az eszmék is gazdát cseréltek. Volt, aki a dobkályha melegénél szívta a 
cigarettáját, volt, aki az akna mellett támasztotta a falat, miközben a mester 
órák hosszán keresztül is guggolva bütykölt valamit az olajos félhomályban, 
és közben megoldották az élet nagy rejtélyeit.
Apa munkaköre széles sávon működött: alkatrész megrendelés, hengerfej 
felújíttatása, saját vállalkozásának pénzügyi könyvelése. Mint fémmel 
dolgozó mester, nem maradt meg csupán az autók javításánál. Privát 
emberként a saját házunk fűtési rendszerét megtervezte és kivitelezte. A mai 
napig működik. Hitte Istent és segítette az egyházat munkájával: az adonyi 
templom kórusán lévő korlát az ő keze munkáját dicséri. De Ragályon, a 
templomban és a parókián sok társadalmi munkát végzett. Az aggteleki 
templom tetejét Lajos bátyánk mérnöki pontossággal megtervezte, apa és 
Géza nevű pap testvérük végezték a kivitelezést. Hetyei János bácsi például 
megkérte, hogy a TSZ műhelyében dolgozó fiúkat tanítsa meg az alumínium 
hegesztésének fortélyaira. Két tanuló is végzett nála, név szerint Zsákovics 
István 57-ben, Králl Pista technikusi iskolájához a gyakorlati munkáját 
apánál végezte.
A Kisiparosok Országos Szövetségének 40 évig tagja, de egyben alapító 
tag is. A családunk 100 éve az adott kor közlekedési eszköznek javítója és 
mestere. 100 éve még lovak voltak, nagyapánk kovács szakmájával járult 
hozzá az akkori közlekedéshez, apa  motor- és autószerelőként funkcionált, 
János bátyám pedig szintén autószerelő mester, és 3 gyermeke közül Zoltán 
és Gábor szintén a szakmában maradtak. Zoltán Ausztráliában próbál 
szerencsét, így a világ másik szegletében is kamatoztathatja azt, amit 
apától, nagyapától tanult. Gábor pedig Ausztriában hasznosítja tudását. 
Apa legidősebb unokája, Zsolt, az informatikával keresi meg a kenyerét, 
a legkisebb, Kristóf, aki sajnos személyesen nem ismerhette nagyapját a 
Rudas informatikai szakán tanul.
Puritán istenszeretetét nem hangoztatta, hanem példamutatóan bejárta 
becsületes, áldozatos életútját. Élete példája, szorgos munkája és 
munkaszeretete, bízunk benne, tovább száll nemzedékről nemzedékre, s 
már nemcsak az országban, hanem a világban is unokái révén.
  
  Ignácz Ildikó irománya Jánossal konzultált dolgok alapján
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ADONYBAN SZÜLETETT
Versek az életünkről

Kerekes Fanni
Játszma 

(néha az életért)

,,Sakk matt.” - mondja Géza. 
Az Auchanos szatyorban minden maradéka.

Ül a padon, jár az agya, 
Hogy most melyik bábuval? Mikor? Mit és hova? 

Vele szemben Feri, ki ezt a játékot igen csak kedveli. 
Neki sincsen tető, víz és meleg, 

Viszont övé a tábla: és ez igazán remek!
Sakkoznak ők néha, ha már munkájuk nem lehet, 

Elütik az időt és még az agyuk is tekereg.
Gondolkodik Géza: vajon mit rontott el? 

A családja nélkül ő egy nem létező ember. 
Hiszen nincs, ki megölelje, gondoljon rá néha, 
Vagy emlékezzen majd reá, ha ajka már néma.

Mégis mindig felkel, általában reggel. 
Ha a hideg szél róla a paplant le nem rántja, 

Vagy a reggeli hetes a betont a feje alatt szét nem rázza.
Nem törődik ő már szitokszóval, 

Zsörtölődő nénivel, s a sok sajnálkozóval.
Ő még él, mert valaki odafent valamit még akart, 

S ma mégis kicsit boldog, mert övé volt a sakk matt.
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Torma Ákos
Valaki már mondta

Valaki már mondta, hogy újra 
meghalt a hajnal... 

Valaki már mondta, hogy átok is 
járt a bajjal... 

Valaki már látta, hogy tör ránk 
csendben az éj... 

Valaki már látta, hogy a lét kútja 
milyen mély... 

Valaki már tudja, miért fél a 
sötétben... 

Valaki már tudja, hogy mily’ messze 
az éden...

Torma Ákos
A szavak kimondattak

(A szavak kimondattak 
mindazonáltal, 

igazak magánya, törvénye erre 
vall.)

Hold az éke, nézz az égre, 
bolond koldus, reménykedve. 

Mondd imádat, majd meghallgat 
jó társad a szenvedésben.
Lelked tiszta, világ rongya, 
szép időt kérj holnapodra!
Sötét könnyek elvétetnek 

vigasztalón harmadnappal!
(Harmadnappal.)

Kerekes Fanni
Hit

Ébredezik a Bosnyák tér. 
Lassan pislog, a villamos is ideér. 
Itt-ott emberek, virágárusok, 
álmos szemek, munkába 
rohanások.
Állok az utcán, sorban egy pékség 
előtt, 
mikor is egy férfi csoszogva odajött. 
Félregombolt kabát, cipője kopott, 
milyen lehet az élet, mit az utcán 
élve hátrahagyott...?
Hozzám szól - érzem a reggeli 
tömény szagát- „Elnézést, tudna 
nekem...” 
„Bocsánat, nem.” - vágom rá némi 
közönnyel. 
„... egy kávét venni?” - fejezi be a 
mondatot.

Nézem ahogy elsétál, bizakodva 
kérdez másokat, 
„nem”-et biztosan kapott már 
sokat.
Rossz érzésem támad, 
s közben nézem a férfit, ki egy 
újabb kudarcnál megint csak 
legyint.
Sétál visszafelé, aprót adok neki, 
hálásan köszöni, majd látom, a 
dohánybolt elnyeli. 
Épp sóhajtok már lemondóan, de 
ekkor üres kézzel jön ki, 
az irányt a pékség felé veszi.
Nem hallom mit mond, csak tátogó 
száját figyelem. 
Ekkor beér az én buszom, 
felszállok, de a vásárlót lesem. 
Elindulunk, s még éppen látom, 
ahogy egy kávé csepp gördül le a 
poharáról...
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FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK
A mostani válaszadó anagrammája: 

hecc film, helyre inná 

1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő Bizottságba. 
Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) Május 15. A család nemzetközi napja
b) Március 21. A faji megkülönböztetés elleni küzdelem napja
c) Szeptember 21. A hála világnapja
Válasz: A harmadik, a hála világnapja.
2. kérdés: A szupermarketben a pénztárhoz érsz és a sor nagyon hosszú,  
 van üres pénztár, de ott senki nem ül, viszont látod, hogy kicsit  
 arrébb két pénztáros kedélyesen beszélget egymással. Mit teszel?
a) Rögtön szóvá teszed a pénztárosoknak és határozottan kéred őket,  
 hogy üljenek be az üres helyre.
b) Dünnyögsz a melletted álló felé, kifejezed neki rosszallásodat a  
 helyzettel kapcsolatban.
c) Türelmesen vársz és reméled, hogy minél előbb felgyorsul a sor.
Válasz: Megint a harmadik. Türelmes ember vagyok. Egyrészt nem vagyok 
biztos, hogy akik beszélgetnek, azok pénztárosok, abban meg végképp nem 
vagyok biztos, hogy amiről beszélgetnek nem fontosabb-e az én dolgomnál.
3. kérdés: Ha létezne reinkarnáció, a következő életedben melyik 
újjászületést választanád?
a) Asztronauta, ki egy eseményre teszi fel egész életét, de az   
 csodaszámba megy.
b) Festőművész, akit nem biztos, hogy a kora megért, de az utókor  
 felmagasztalja.
c) Híres szakács, aki minden nap tud örömöt okozni a hozzá 
betérőknek, de hamar elfejtik.
Válasz: Mintha mindig a hármas válasz lenne a jó: szakács. Szeretek másokat 
kiszolgálni.
4. kérdés: Színházi előadásra készülődtök, kinek a szerepét vállalnád el 
leginkább?
a) A bölcs, csendes rabbiét.
b) A heves, dicsőséges hadvezérét.
c) A hősszerelmesét.
Válasz: Már megint a hármas: abban még van igazság talán, legalábbis egy 
darabig.
5. kérdés: Mi lennél személyiségi jegyeid alapján, ha autóalkatrész lennél?
a) Kormány, mely mindig kéznél és látványosan befolyásolja az irányt.
b) Kuplung, melyet mindig használjuk, és jól kiszolgálja az egészet.
c) Légzsák, mely csak ritkán kell, de akkor életet menthet.
Válasz: A második, a kuplung, mert az középen van, a motor és a kerék 
között. Bármikor szétkapcsolható. Mindenre befolyással van. A kormányt 
mindenki rángathatja. (A válaszokat Neichl Mihály Ferenc képviselő úr
adta.)        Hetyei Gábor
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ADONYI SZERVEZETEK
Vadászat és vadgazdálkodás Adony környékén - Lívia 

Környéke Vadásztársaság

Az ember génjeiben hordozza a vadászat ösztönét, csak van, akiben kialakul 
az ez iránti vágy, és van, akiben nem. Ezt leginkább a környezeti tényezők 
és a lehetőségek befolyásolják. Környezeti tényező szempontjából Adony 
nagyon jó helyzetben van! Itt a Duna, a halastavak, kisebb erdők, és nádasok.
A lehetőségek azonban mások. Vadászni sohasem volt egyszerű! Ha csak 
a második világháború utáni időszakot nézzük, akkor is túl vagyunk 
már két jelentős perióduson, és hamarosan kezdődik a harmadik. 1945 
után a pártállami időszakban kiváltság volt vadászni. A vadászterületek 
kialakításától kezdve, a társaságok működésén keresztül, a tagság 
összetételéig, mindenbe beleszólt a hatalom. Ennek megfelelően Adonyban 
az „Országos Tervhivatal Ötéves Terv” nevű vadásztársasága vadászhatott, 
természetesen budapesti irányítással, zömében budapesti tagsággal. A 
helyieknek alig volt lehetőségük a társaságba kerülésre, ha hosszadalmas 
várakozás után mégis igen, akkor is nagyon ügyeltek arra, hogy létszámilag 
abszolúte kisebbségben legyenek. Pestről határozták meg, hogy a hét 
melyik napjain mikor, mire és milyen formában szabadjon vadászni. 
Az ál-egyenlőség, és az irigység vezérelte ezeket a döntéseket, nehogy a 
helyieknek egy picivel is több lehetőségük legyen, mint a városiaknak. 
Butaság volt az egész, nyilván nem is tetszett egyetlen vidéki tagnak sem.
Magát a vadgazdálkodást is az állam irányította, sok lehetőséget adva a saját 
fennhatósága alá tartozó valamennyi vadásztársaságnak. Minden volt, ami 
a működéshez kellett. Az adonyi társaságnak is volt vadászháza, hivatásos 
vadásza, fácánnevelő telepe, vadföldje. Sok munkával komoly eredményeket 
értek el. Ma már el sem lehet képzelni olyan fácánterítékeket, mint amik 
akkoriban voltak. Ennek az időszaknak az utolsó komoly hivatásos vadászai 
Králl János és Szalai Miklós voltak, ők rengeteget tudnának erről mesélni.
A központi irányítás aztán a 80-as évek környékén felpuhult, döntés 
szempontjából több, anyagi szempontból kevesebb lehetőséget adva az 
akkori vadásztársasági vezetésnek. Lassan, de biztosan megkezdődött a 
leépülés. Először üresen maradt a vadászház, ami pár év alatt az enyészeté 
lett. A fácánnevelést megpróbálták ugyan volieres módszerrel folytatni, 
de a jelentős társadalmi munkaigény miatt az is abbamaradt. Az anyagi 
lehetőségek tovább szűkültek, bevétel kizárólag az őzbak vadászatból 
származott. Mivel ezen a területen rekord méretű őzbakok nem voltak, 
a befolyó összeg is egyre kevesebb lett. A vadásztársaság szépen lassan 
minden vagyonát felélte. Így ment ez 1996-ig, amíg a parlament el nem 
fogadta az új, 1996.évi LV. vadászati törvényt.
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A kilátástalanság és a budapesti – adonyi vadászok közötti feszültség 
arra késztetett néhány kisebbséghez tartozó tagot, hogy kezükbe vegyék 
saját sorsukat. Lesz, ami lesz alapon 1996-ban megalakították a „Lívia 
Környéke” Vadásztársaságot. Ezzel indult az 1945 utáni második periódus. 
Kezdeményezésükkel vakrepülést végeztek, mert harcba indultak a terület 
megszerzéséért a pártállami rendszer korábbi preferáltjaival szemben, 
akik még 1996-ban is pozícióban voltak az „Országos Tervhivatal Ötéves 
Terv” Vadásztársaság élén. Nyilvánvaló volt, ha alulmaradnak, nem sokszor 
kell a puskát a vállukra akasztaniuk… A közvetlen alapító tagok, akik 50 év 
után visszahozták a helybéliek számára a vadászati lehetőséget Marczinka 
Tamás, Dr. Szalóki László, Borsos Sándor, Pálfai József és Virág Tibor 
voltak, akikhez a sikeres területszerzés után már többen is csatlakoztak. 
Baráti társaságként működtek, megalakuláskor összesen 11-en voltak. 
Mindenki hozta a saját tudását, elszántságát, majd egyéni befizetésekkel 
és rengeteget társadalmi munkával a nulláról építették fel az új társaság 
működési alapjait. Vadkacsanevelő telepet építettek, nevelték, vadásztatták 
a kacsákat, emellett tagjaik számára is biztosítottak vadászati lehetőséget.
A vadászterület akkoriban az ország egyik leggyengébb területei közé 
tartozott. Kizárólag a közepestől gyengébb minőségű őz jelentette a 
nagyvadat. A környezet azonban kifejezetten kedvezett és kedvez a vízi 
vadnak. Számos vadkacsa és vadlúd faj él állandó jelleggel a területen, és 
települ be átmenetileg a tavakra, tavak környékére. A fácán, vadnyúl, üregi 
nyúl mellett még előfordul a szalonka, de sajnálatos módon szinte teljesen 
eltűnt a fogoly. A budapesti irányítású utolsó időszakhoz képest, 1996-tól, 
az új társaság színrelépésével óriási változás történt a vadgazdálkodásban. 
A téli időszakban folyamatos lett a vadetetés, aminek az eredménye sem 
maradt el. Az őzbakok agancsai szebbek, nagyobbak lettek, több érmes 
bak is esett azóta. Az országban egyre több helyen megjelenő vaddisznó 
teljesen megtelepedett, már éven át jelen van a területen. A társaság belső 
szabályzatának köszönhetően az utóbbi időben egyre többen jelentős 
összegeket áldoznak a vadászati lehetőségek javítására. Saját maguk 
által művelt területükből vadföldet szakítanak ki, folyamatos táplálékot 
biztosítva ezáltal a vadnak, vagy saját költségen terményt vásárolnak az 
etetéshez. Vadgazdálkodnak! Kár hogy ilyenekről soha sehol nem lehet 
olvasni! Talán ha a média nem csak a negatív hírt tekintené hírnek, akkor 
a vadászatellenes hangok is halkabbak lennének. Többen megtudhatnák, 
hogy a vadászat nem csak lövöldözésből, öldöklésből áll, hanem nagyon 
sok munkából, és ráfordításból. Megtudhatnák például, hogy hány 
vadásztársasági tag vett saját zsebből vérfrissítési céllal az ország más 
területéről mezei nyulakat, hogy azokat a területre kihelyezve az állomány 
nagyobb szaporulatot érjen el, megszűnjön a beltenyészet. Hányan 
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vettek saját pénzükön üregi-nyulakat, etetgették, óvták, fúrtak járatokat 
számukra, hogy ismételten megtelepedjenek a környéken. Megtudhatnák, 
hogy hányan, mennyi pénzt áldoznak vadtakarmányra és üzemanyagra, 
hogy azt kijuttassák az éppen nélkülöző vadaknak. És megtudhatnák azt 
is, hogy a vadászok hányszor hagyják otthon a puskát, és csak a vadban 
való gyönyörködés miatt ülnek ki a magaslesre. Persze mindig vannak 
kivételek, de az igazi vadászt az különbözteti meg a puskás embertől, hogy 
arra törekszik, hogy holnap is, meg holnapután is legyen vad, lehetőleg 
minél szebb és minél több. Ezért nemcsak vadássza, hanem gondozza, óvja 
is a vadat. Adonyban a Lívia Környéke Vadásztársaság területén a vadászat 
és a vadgazdálkodás így működik, vadállomány szempontból gazdagítva 
ezzel egész környezetünket.
Magáról a vadászatról egyébként tudni érdemes, hogy az 1996.évi LV. 
törvény 10 éves vadászati ciklusokra osztotta a vadászati lehetőségeket. 
A második ciklus 2017.február 28-án jár le. 2016-ban azonban új törvény 
született, ami nagyon sok újdonságot hozott. Többek között azt, hogy a 
vadászati ciklusok ezután 20 éves futamidejűek lesznek. Ez biztosan a vad 
előnyére fog válni. Van azonban az új törvénynek néhány olyan passzusa, ami 
a korábbi időszakhoz képest jelentős hátrányt okoz a vadgazdálkodóknak, 
az egyéni vadászoknak. Sajnos menthetetlenül elanyagiasodik a vadászat, 
ami néhány társasági tagnak vállalhatatlan terhet fog jelenteni. Ez a 
harmadik, nehéznek tűnő ciklus kezdődik 2017.március 1-gyel. A jelenlegi 
tagság túlnyomó része azonban úgy gondolja, kitart hobbija mellett, és 
továbbra is mindent megtesz azért, hogy környezetünk, vadfaunánk minél 
gazdagabb legyen, ezáltal közösen élvezhessük a természet szépségeit.

 Marczinka Tamás Lívia Környéke Vadásztársaság elnöke
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SZÁZÉVES KATONALÁDA
1917. március

Néhány adonyi családnál még található a Nagy Háborúból olyan tábori 
levelezőlap, amelyen a következő pecsét olvasható: „székesfehérvári 17. 
népfelkelő honvéd gyalogezred”. Mit rejthet ez a felirat: népfelkelő ezred? 
Kik voltak a népfelkelők? A százéves katonaládában most azt a rekeszt 
nyitjuk meg, amely a népfelkelő ezredet mutatja be.
Először még tekintsünk vissza a háború előtti békeévekre, amikor a 
népfelkelő ezredek még csak papíron léteztek. Úgy tervezték, hogy 
felállításukra háború esetén kerül sor. Akkor is, mint a hadsereg harmadik 
vonala a császári és királyi („közös”) ezredek, valamint a magyar királyi 
honvédség után. A bevonultak általában idősebb, régebben leszerelt 
katonák voltak, vagy olyanok, akik még nem kerültek „sor alá”. A népfelkelő 
ezredeket csak a magyar királyság területén lehetett volna alkalmazni. A 
Nagy Háború során ezeket a népfelkelő ezredeket is bevetették a magyar 
királyság területén kívül azokban a frontszakaszokban, ahol súlyos, nagy 
veszteségeket követelő ütközetek folytak. Ilyenek voltak a Doberdó-fennsík 
frontszakaszai, amelyek maguk voltak a földi pokol.
A székesfehérvári 17. népfelkelő honvéd gyalogezred is közel egy éven 
keresztül küzdött a fennsíkon, majd 1916-ban az orosz harctérre, 
Volhíniába szállították át őket. Részt vettek a „Bruszilov offenzívaként” 
elhíresült orosz támadások visszaverésében. Amikor Románia az Antant 
oldalán hadba lépett a Monarchia ellen, és csapatai betörtek Erdélybe, a 
székesfehérvári népfelkelőket is átszállították az erdélyi harctérre. 1917. 
márciusban a „Gyimesekben”, a Tatros folyó és a Camuga völgyében álltak 
szemben az orosz erőkkel. Az általános helyzet itt is csendesebb volt az 
előző évi súlyos harcokhoz viszonyítva. Mindkét fél igyekezett állásaikat 
jól megerősíteni, ugyanakkor mindkét fél rendszeres felderítéseket, 
járőrvállalkozásokat folytatott a két vonal közötti senki földjén. A járőrözést 
végző székesfehérvári népfelkelő honvédek felszerelése a következő volt: 
150 darab lőszer, fejenként két kézigránát, egy drótvágó olló. A járőrök 
semmiféle iratot, feljegyzést, levelet nem vihettek magukkal. Pótlék 
gyanánt 2000 gramm kétszersültet kapott minden járőrtag. Egészségügyi 
katonák is tartoztak a csoportokhoz.
Március 8-án Lukács Sándor zászlós vezetésével indult el egy felderítő 
század. A cél az volt, hogy betörnek az orosz állásokba, ott foglyokat 
ejtenek, iratokat zsákmányolnak, majd lerombolják a védelmi műveket. Az 
oroszok ébersége miatt azonban hamarosan tűzharc bontakozott ki a két 
fél között. Lukács zászlós haslövést kapott, ezért Hiesz hadapród őrmester 
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vette át a parancsnokságot, és vezette tovább a támadást. Két megerősített 
támpontot sikerült elfoglalniuk, és sikerült az ellenségről megszerezni a 
szükséges adatokat. Annak ellenére, hogy nem történtek jelentősebb harci 
események, a védelmi szakaszok parancsnokai megkövetelték az éber 
figyelmet.
Igen fontos volt, hogy a géppuskákat úgy helyezzék el, hogy támadás 
esetén eredményesen tűz alatt tartsák az előttük és a szomszédos védelmi 
szakaszok előtti terepet. Az ezredparancsnokság napiparancsai minden 
esetben kitérnek erre. A korabeli iratokban olvasható az is, hogy kiemelt 
figyelmet kell fordítani a fegyverek, lőszerek elhelyezésére, hogy azok 
bármelyik pillanatban használhatók legyenek. Puskánként 150 darab 
lőszer volt minden honvédnél, és a kenyérzsákban két darab konzerv, 
amely csak olyan esetben volt fogyasztható, ha a harci helyzet miatt 
nem volt lehetséges a csapatok élelmezése. Amikor az esemény nélküli 
vonalszolgálat után leváltották a honvédeket, akkor le kellett adni ezeket a 
konzerveket. Akinek hiányzott, az büntetésre számíthatott.
Az árokszolgálatot teljesítőknek a hajnali órák voltak veszélyesek. Ugyanis 
az orosz rohamcsapatok ilyenkor csaptak le a fáradt figyelőkre, és ejtettek 
foglyokat. Ezért szigorú parancs kötelezte a védőszakaszok ügyeletes 
tisztjeit arra, hogy a hajnali órákban kint tartózkodjanak az első vonalban és 
folyamatosan ellenőrizzék a figyelő őrszemeket. A legénység számára igen 
nagy probléma volt, hogy lerongyolódtak, a ruhák, lábbelik tönkrementek, 
pótlásuk igen nehéz feladat elé állította a hadbiztosokat. Foltozott, javított 
ruhákat kaptak, de nem volt ritka az sem, hogy a bakancsok talpa dróttal volt 
felkötve, a katona lábujja kilógott belőle. A foglyul ejtett orosz katonáktól 
a foglyul ejtők szedték el a jobb ruhadarabokat. Felsőbb utasításra 
minden honvédnek le kellett adni a sátorlapokat, mert úgy gondolták, az 
árokszolgálatban arra már nincsen szükség. Ezért az esős tavaszi időben 
igen nehéz helyzetbe kerültek a katonák. 
       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - JELKÉPEK 
AZ ADONYI TEMPLOMBAN
A Szent Család Egyiptomban

A templom első mennyezeti freskóját követően, amely Szűz Mária 
mennybevételét ábrázolja, a Szent Család egyiptomi menekülése tárul elénk. 
Az egyiptomi menekülés Jézus gyermekségtörténetének része. 

A három király betlehemi látogatása után az Úr Angyala megjelent 
Józsefnek álmában, s ezt mondta: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és 
menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresni 
fogja a gyermeket, hogy megölje”. József még azon az éjszakán fogta a 
gyermeket és anyját, és elmenekült (vö. Mt 2,13-15). Amikor Heródes látta, 
hogy a napkeleti bölcsek nem tértek vissza hozzá, ahogy kérte tőlük, 
elrendelte, hogy Betlehemben és a környékén minden fiúgyermeket 
öljenek meg két éves korig. A menekülés útvonaláról és eseményeiről 
a Szentírás könyvei nem számolnak be, viszont az ún. apokrif iratok1 
részletesen szólnak. Az Arab gyermekségtörténet törzsanyaga a 4. század 
1 Az apokrif iratok azok a zsidó és ókeresztény írások, amelyeket soha nem tekintettek a Szentírás ré-
szének, de annak bizonyos eseményeit részletezik. A Tanítóhivatal ezen könyvek bizonyos részeit nem 
kötelező jelleggel elfogadhatónak tartja.

Fotó: Rosenberg Róbert
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körül keletkezhetett, s olyan történeteket közöl, amelyek keleti eredetre 
vallanak és a Koránra is hatottak. A Pszeudo-Máté evangélium2 részletesen 
szól a gyermek Jézus életének egyiptomi eseményeiről. Sok történetet 
mondanak el a kopt, etióp és örmény szünaxarion3-ok is. A legátfogóbb 
forrást, Theophilosz4 látomását arab, szír és etióp fordítások őrizték meg, 
aki leírja, hogy Hatur hónap 6. napján (november 2.) hosszas imádkozás 
után megjelent neki Szűz Mária, és elmondta az egyiptomi menekülés 
történetét. Ezt az elbeszélést a koptok szent és hiteles forrásnak tekintik. 
Forrásul szolgálnak még korai egyházatyák, középkori zarándokok írásai, 
de számos egyiptomi város és falu helyi népi hagyománya is szól a Szent 
Család ottani látogatásáról. A keresztény hagyomány mellett megemlíti a 
Szent Család egyiptomi tartózkodását a Korán is, sőt muszlim krónikások 
történeteiben is felbukkan.
A Szent Család egyiptomi tartózkodásának időtartama. A Megváltó 
gyermekségének arab evangéliuma hároméves tartózkodást említ, az 
apokrif iratok adatai 1-7 év között ingadoznak (Epiphaniosz 2, Theophilosz 
3,5, a muszlimok 7 évről beszélnek). Abban azonban egyetértenek, 
hogy Jézus csecsemőként, édesanyja karjában érkezett Egyiptomba, 
és kisgyermekként, a saját lábán távozhatott onnan. Ez a hagyomány az 
egyiptomi ikonfestőkre is hatott, nagyon gyakran ábrázolják Jézust 2-3 éves 
kisfiúként. A kopt hagyomány szerint egy Szalome nevű dajka is elkísérte 
a Szent Családot Egyiptomba, akinek az alakja szintén feltűnik időnként az 
ikonokon. 
Az egyiptomi menekülés útvonala. Az angyali figyelmeztetés után József 
elindult a gyermekkel és anyjával Egyiptom felé. Útjuk Hebronon át Beer-
Sebába vezetett. Egyiptomban először a Földközi-tenger mentén, nyugati 
irányban haladtak Rafahtól el-Aríson és Flossziaton át Tell el-Faramáig, 
átkeltek a kantarai földszoroson, majd megérkeztek a Nílus termékeny 
deltájának vidékére. A Vádi Tumílaton át eljutottak Tell Basztába, 
Muszturudba, Bilbészbe, Dakadúszba, Szamannúdba és Szakhába. Időztek 
Szkétisz sivatagában, majd a mai Kairó térségében Héliopolisz, Matarijja, 
Zejtún, Hárit Zuvejla és a Babülon-erőd volt szálláshelyük. Maádinál vízre 
szálltak és csónakon folytatták útjukat a Níluson Felső-Egyiptom felé. A 
Nílus-völgyben Ihnaszja el-Medína, Isnín el-Naszárá, Deir el-Garnúsz, el-
Bahnasza, Gebel et-Teir, El-Minja, Beni Haszan, el-Seikh Ibáda, el-Asmúnein, 
2 A Pszeudo-Máté evangélium Szent Máté evangélista neve alatt kiadott hamisítvány. A biblikus szakiro-
dalom „pszeudo” névvel illeti az „áliratokat, hamisítványokat”.
3 A bizánci szertartás liturgikus könyvei.
4 Theophilosz alexandriai pátriárka volt 385-412 között.
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Mellávi, Deir Abu Hinnisz, Deir el-Bersa, Deirút el-Seríf, Szanabu, el-Kúszija, 
Meir, Kuszkam, a Muharrak-kolostor mai helye, Asszjút és Dronka voltak 
az út állomásai. Deir el-Muharrakban jelent meg álmában Józsefnek az Úr 
angyala, és így szólt hozzá: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menj Izrael 
földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek” (Mt 2,20). A Szent 
Család erre útra kelt, és az egyiptomi források szerint el-Asmúnein, Deir 
el-Bersa, Deir Abu Hinnisz, Babülon erődje, Muszturud, Tell el-Jehúdijja és 
Bilbész érintésével a Hórusz-úton visszatértek Izrael földjére.
Pszeudo-Máté evangéliuma úgy tudja, hogy a Szent Családnak kétökrös 
szekere volt, azon szállították nélkülözhetetlen holmiikat. A népi 
hagyomány ezzel szemben egyöntetű abban, hogy Szűz Mária, ölében 
Jézussal, szamárháton tette meg az út szárazföldi szakaszát, Szent József 
előttük vagy mellettük gyalog ment, vezette a szamarat. Nagyon sok régi 
ikon ábrázolja így a Szent Családot. Az utazás ilyen módja a Közel-Keleten 
az ókortól fogva igen megszokott volt, és mondhatjuk, hogy máig is az. 
Hasonló jelenetet ír le a Kivonulás könyve is: „Mózes vette feleségét és fiát, 
szamárra ültette őket, és visszatért Egyiptom földjére” (Kiv 4,20). A megtett 
útszakaszok hosszát nyilvánvalóan meghatározta, hogy milyen távolságra 
képes eljutni egy szamár az egyik itatóhelytől a másikig. A kutak, források 
állandóan visszatérő elemei a történeteknek. Gyakori motívum, hogy 
a gyermek Jézus forrást fakaszt a puszta földből, hogy a kiszáradt kút a 
Gyermek közeledtére megtelik vízzel, mert sivatagi terepen a víz élet-halál 
kérdése, és az szabja meg az útvonalat. Sötétedésig mindenképpen lakott 
helyre kellett érni. Különösen fontos volt ez a sivatagos útszakaszokon, 
például az észak-sínain átvezető karavánúton. Aki nem ért sötétedésig 
biztonságos helyre, vadállatok támadásának volt kitéve. A történetek 
szólnak is arról, hogy a Szent Család találkozott vadállatokkal, de a vadak 
csodálatos módon nem bántották őket, hanem hódoltak a gyermek Jézus 
előtt. Állandó veszélyt jelentettek az utazókra a rablótámadások. Nem volt 
biztonságos egyedül vagy kis csoportban utazni, ezért a karavánok nagyobb 
létszámúak voltak. Az értékesebb szállítmányokat fegyveres kíséret 
biztosította. A hagyományban visszatérő elem, hogy a Szent Családot 
rablótámadás éri. A rablók közül az egyik jószívű, a másik kegyetlen, és 
később a Golgotán a jobb és bal latorral azonosítják őket.
Az elbeszélések szerint a Szent Család szívesen szállt meg azokon a 
helyeken, ahol zsidó kolóniák voltak. Ilyennek említik Bubasztiszt, Tell 
el-Jehúdijját, Matarijját, Babülont és Maádit, Kuszkamban pedig József 
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egy rokona látogatta meg őket. Honfitársaik között nyilván kevésbé tűnt 
fel, hogy idegenek, így üldözőik is nehezebben találhattak rájuk. Amint 
a Nílus, annak mellékágai vagy a belőle kiágazó csatornák közelébe 
értek, bizonyára vízre szálltak és az utat vízi járművel folytatták. A 
Nílus-völgyben a civilizáció kialakulásának kezdeteitől a folyó volt a 
legfontosabb közlekedési útvonal. Alkalmas eszköz lehetett a folyón a 
mai napig használatos vitorlás csónak, a felukka. A hagyomány szerint a 
Szent Család Maádinál szállt vízre. A történetek többször is említik a vízi 
utat a Níluson, például Gebel et-Teirnél, ahol a folyó fölé magasodó szikla 
majdnem rázuhant a Szent Család csónakjára.
A korabeli utazók étrendjében hús, hal, kenyér, bab, lencse, borsó, uborka, 
hagyma, fokhagyma és póréhagyma szerepelt. Abban az időben a Közel-
Keleten a szőlő, a datolya és a füge volt a mindenki számára elérhető 
gyümölcs. Cukor helyett mézet használtak édesítésre. Általánosnak 
számított a bor fogyasztása is. Fölvetődik a kérdés, miből fedezte Szent József 
a legalább három és fél évig, de lehet, hogy tovább tartó utazás költségeit. 
Ha mint ács juthatott is néha alkalmi munkához, ebből az utazás, a szállás, 
az étkezés költségeire még a legszerényebb életmód mellett sem futhatta. 
Az ilyen hosszú tartózkodás jelentős pénztartalékokat igényelt, amivel egy 
szegény zsidó család aligha rendelkezhetett. Kézenfekvő azonban a koptok 
elképzelése, hogy a Szent Család a Háromkirályok értékes ajándékaiból, az 
aranyból, a tömjénből és a mirhából fedezhette a költségeit.
Egyiptom helyzete. Az utolsó görög dinasztia, a Ptolemaioszok uralmának 
vége felé Egyiptomot megbénította az elfajzott uralkodók tobzódása a 
luxusban, a külföldi uralkodó réteg erőszakossága és minden megértést 
nélkülöző magatartása a helyi lakossággal szemben. Egyiptomban 
napirenden voltak a lázadások, de ezek a hamvukban holt próbálkozások 
kevés eredménnyel jártak. Egyiptom mindinkább Róma befolyása alá 
került, amely ekkorra már egyre erősebben igyekezett kiterjeszteni a 
hatalmát a tengeren túlra is. Antonius veresége az actiumi tengeri csatában 
(Kr.e. 31.) és Kleopátra öngyilkossága Octavianust a Római Birodalom és 
Egyiptom kizárólagos és kétségbevonhatatlan urává tette. Octavianus, 
aki a nevét Kr. e. 27-ben Augustusra változtatta, emlékirataiban röviden 
csak ennyit jegyzett fel: „Egyiptomot a rómaiak birodalmához csatoltam”. 
Az előzmények után mindenesetre óvatos volt, az új provincia irányítását 
a saját kezében tartotta. Ő maga nevezte ki Egyiptom kormányzóját 
(prefektusát), és a hivatalnoki kar egyedül neki, Augustusnak tartozott 
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felelősséggel. Amikor Rómához csatolták, Egyiptomnak kb. 8 milliós 
lakossága lehetett. Fővárosa Alexandria volt, amely inkább tartozott a 
mediterrán világhoz, mint a Kelethez. Bár a lakosság többsége egyiptomi 
volt, egyiptomi nyelven beszélt és az akkor már legalább háromezer 
éves egyiptomi kultúra örökségét vallotta a magáénak, az uralkodó elit 
görögökből és zsidókból állt, akik görögül beszéltek és valószínűleg igen 
keveset érintkeztek az egyiptomi lakossággal. Rómának ekkor már régóta 
kapcsolatai voltak a görög világgal, nem jelentett számára nehézséget az 
uralkodó elit kezelése, akik viszont (régi gyarmati szokás szerint) a helyi 
lakosságot tartották kordában. Bár a római császárok a fáraók utódainak 
tekintették magukat, kétségtelen, hogy az egyiptomiak nem fogadták el 
őket annak. A római császárok Egyiptomtól távol, Rómában székeltek, 
az új provinciába (egy-két kivétellel) el sem látogattak, de nem töltötték 
be az uralkodó szertartásos vallási szerepét sem. Augustus eltöröltette 
az alexandriai görög szenátust, és megfosztotta a görög tisztviselőket 
ügyintézői hatalmuktól. Ugyanakkor önkormányzatot biztosított a 
zsidóknak, amit a görögök nagy felháborodással fogadtak. Később emiatt 
összetűzésbe kerültek a görögök és a zsidók.
Egyiptom összes kincse közül Augustus leginkább a rendkívül gazdag 
gabonatermésre tartott igényt. Egyiptom gabonájával akarta ellátni Róma 
egyre növekvő, akkoriban már egymilliós lakosságát. A Kr.e. 1. században a 
Rómába irányuló egyiptomi gabonaszállítmányok 170 millió litert tettek ki. 
Augustus jól tudta, hogy az élelemhiány azonnal zavargásokat váltana ki a 
birodalom fővárosában, a zavargások pedig kiszámíthatatlan, császárságát 
fenyegető politikai következménnyel járnának. A római politika célja 
lényegében az volt, hogy Egyiptom a lehető legnagyobb hasznot hajtsa. 
Ez a mezőgazdaság és az ipari termelés, valamint a kereskedelem 
növekedését jelentette. Ebben az időben, a stabilitást biztosítandó, 20 
ezer katona állomásozott az ország különböző részeiben: a fővárosban, 
Alexandriában, a Nyugat-Ázsia és Felső-Egyiptom közötti kereskedelmi 
útvonalak stratégiai pontján, Babülon erődjében (Ó-Kairóban) és Egyiptom 
déli határán, Szüénében (Asszuánban). A lakosságra az adók iszonyú terhe 
nehezedett. Népszámlálást tartottak, a lakosokat háztartásról háztartásra 
összeírták. Rómában ezt megszokták, de Egyiptomban a magánélet addig 
soha nem tapasztalt megsértését jelentette. Gabona-fejadagokat vezettek 
be, amelyeket nem a föld termékenysége, hanem a falvak lélekszáma 
alapján számítottak ki. Ez szintén ellenkezett az ősi hagyományokkal. Az 
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elkeseredést még tovább fokozta, amikor egyiptomi parasztokat kezdtek 
besorozni a római hadseregbe. Az egyiptomiak lassan elveszítették az 
utolsó Ptolemaioszok alatt még élvezett összes kiváltságot. Ahogy nőtt a 
terror és az elkeseredettség, úgy távolodtak el az emberek a rideg politikai 
valóságtól és fordultak a vallás és az ima felé. Egyiptom szerepe a római 
uralom alatt puszta gabonaraktárrá sorvadt. A lelki indíttatású emberek 
visszahúzódtak az anyagi világtól, és a keleti meg nyugati sivatagok 
magányában keresték a tökéletességet. 
A vezető réteg a maga hagyományos értelmében megszűnt, a régi 
egyiptomi vallás papjainak tekintélye megingott. A lakosság többségének 
vajmi kevés reménye lehetett arra, hogy szenvedéseitől megszabaduljon. A 
hagyományok felmorzsolódása, ami különösen a Kr.e. 3. századtól gyorsult 
fel, bizonytalansággal, a kiszolgáltatottság érzésével járt. Az emberek 
boldogan fogadtak minden új tant, amely reményt nyújtott, nyugalmat 
ígért, irgalmasságot és testvériességet hirdetett. Ilyen volt Egyiptom 
anyagi és szellemi állapota, amikor a Szent Család Heródes elől menekülve 
az ország földjére lépett. A koptok úgy hiszik, hogy az egyiptomiak már 
ekkor Uruknak fogadták el az isteni Gyermeket, s ezzel teljesült be a 
sok fenyegető jövendölés után a vigasztalás, hogy az Úr végül Egyiptom 
népéhez is kegyes lesz: „Azon a napon oltára lesz az Úrnak Egyiptom 
országának belsejében, és emlékoszlopa lesz az Úrnak a határhoz közel. 
Mindkettő jel lesz és bizonyság a Seregek Ura számára Egyiptom földjén. 
És ha a szorongatás idején az egyiptomiak az Úrhoz kiáltanak, szabadítót 
küld nekik, hogy megoltalmazza és megmentse őket. Az Úr kinyilatkoztatja 
magát nekik, és az egyiptomiak elismerik az Urat azon a napon, sőt véres 
áldozatokkal és ételáldozatokkal fognak hódolni neki. Fogadalmat is tesznek 
az Úrnak és teljesítik is. És akkor, bár kemény csapásokkal sújtja az Úr az 
egyiptomiakat, de meg is gyógyítja őket” (Iz 19,19-22). A modern biblikusok 
az ókori egyiptomi zsidó telepekre, mindenekelőtt az Asszuánban létesült 
templomra értelmezik e jövendölést. E zsidó kolónia és templom létezését 
papiruszleletek bizonyítják. A koptok azonban úgy gondolják, hogy a 
próféta Egyiptom keresztény hitre téréséről beszél. Akkor majd Isten 
kiengesztelődik, és így mond az egyiptomiakra áldást: „Áldott legyen az én 
egyiptomi népem, kezemnek műve” (Iz 19,25).
Ikonográfia. Az apokrifok szerint a Szent Család Héliopoliszban talált 
menedéket, s megérkezésükkor a pogány templom bálványképei összetörtek 
(Róma, S. Maria Maggiore, mozaik, 432-40). A 6-7. században alakult ki a 
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később általánossá vált motívum: Mária ölében a Gyermekkel szamáron 
ül, amelyet József vezet egy épület vagy egy város felé. A Szent Család 
mindennapjainak ábrázolása megjelent a képeken a késő középkorban. A 
15. század végén Mária Jézussal az ölében ül, József a háttérben dolgozik, 
gyermek alakú angyalok játszanak Jézussal vagy segítenek. A barokk kor 
néhány képén Szent Erzsébet és a kis Keresztelő János is látható.
A pálma és a forrás a Pszeudo-Máté evangéliumból származik. Az apokrif 
elbeszélés szerint a gyermek Jézus megparancsolta a pálmának, hogy 
hajoljon le, hogy Mária szedhessen gyümölcséből. Mikor Jézus megengedte 
a fának, hogy fölegyenesedjék, a fa gyökerénél forrás fakadt, melynek vizéből 
József megtölthette a tömlőt. Jézus köszönetül helyet ígért a pálmának a 
Paradicsomban, s ennek jeléül egy angyal ágat tört róla és fölvitte az égbe.
A 15-16. században főként a németalföldi művészetben gyakori az 
aratás-csoda: mikor József Betlehemből menekült, megkérte a búzát vető 
embereket, hogy a katonáknak, ha őket üldözőbe veszik, mondják meg, 
hogy a vetés idején távozott el. Az elvetett mag ugyanis másnapra csodásan 
felnőtt és megérett, s mikor az üldözők az aratóktól tudakozódtak, 
megkapták az igazságnak megfelelő választ és feladták az üldözést. A 
képeken ez a téma rendszerint beleolvad a tájba, s a szemlélő nem ismeri 
föl jelentőségét.
       Szemere János 
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VILÁGNAPOK GYEREKSZEMMEL
Április 03. Cirkuszi világnap

A cirkuszi látogatás

Egy szép hétvégi napon cirkuszba mentünk a családommal Dunaújvárosba.
Ahogy odaértünk, egy hatalmas sátor tárult elénk, ami piros és fehér 
mintázatú volt.
Az ajtón belépve középen egy nagy porondot láttunk, körülötte 
lépcsőzetesen padok voltak elhelyezve. Az előadást végig a porondmester 
közvetítette. A zenekar a produkcióhoz megfelelő zenét játszott. Voltak 
lovas akrobaták, egy tigrisidomár, vicces bohócok, légtornászok és még 
sok minden más. Lehetett elefánton és tevén ülni. Volt, akit a közönségből 
kiválasztottak, hogy a produkció segítője lehessen.
Az egész család jól érezte magát.

     Vida Noémi, 4.a  2014/2015.tanév

Április 22. Föld napja
Kirándul a család

Egyszer úgy gondolta anya és apa, hogy menjünk túrázni. El is mentünk a 
Bakonyba.
Nekem nagyon élvezetes volt, mert másfél évesen kirándulhattam. Néha 
sétáltam, máskor apa vitt a gyerekhordozóban. Amikor elfáradtam, 
akkor aludtam. Nagyon jó volt, mert mindent láttam: ahogy a malacok 
dagonyáznak, ahogy az őzek ugrálnak, és persze hallottam, ahogy 
a madarak énekelnek. Amikor éhesek és szomjasak lettünk, akkor 
megálltunk a forrásnál, elővettük a szendvicseket, és elkezdtünk falatozni. 
Mikor végeztünk, kerestünk egy rétet, kiterítettük a plédet, és jót aludtunk. 
Utána újult erővel folytattuk utunkat. Még aznap sok szép élményben volt 
részünk. 
Nagyon örülök, hogy anyukám és apukám elmesélte nekem, hogy milyen 
volt az első túrázásom.
Az is nagyon jó, hogy azóta is sokat jár a család kirándulni.

    Ármai Borbála, 2013/2014. tanév (3.a)

Április
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Április
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
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Programok
április 9.

Költészet napja

április. 24-25.  
Bálint Ágnes olvasási verseny

április 28.
AMI táncvizsga

április 29.
Táncgála

április 30.
Majális

Jegyzet
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VILÁGNAPOK GYEREKSZEMMEL

Április 29. Táncművészet világnapja
Anyukám és a néptánc

Édesanyámmal, Zaka-Csikos Csillával fogok interjút készíteni. A néptánchoz 
fűződő kapcsolatáról kérdezgetem.

- Mikor kezdtél el néptáncolni?
- 8 éves koromban kezdtem el.
- Hogyan kerültél kapcsolatba a tánccal?
- Az akkori tanáraim hívták fel a figyelmemet, hogy van lehetőség 

néptáncolni, és nekem nagyon megtetszett az ötlet.
- Mesélj nekem egy kicsit az ott eltöltött évekről!
- Egy fantasztikus tánctanárhoz kerültem, Wünsch Laci bácsihoz. 

Nagyon jó hangulatban teltek a próbák, jó társaság volt, igazi nagy 
család lettünk. Megtanultuk a hagyományokat, megszerettük a 
népviseletet. Később, amikor a felnőtt csoportba kerültünk, kinyílt 
előttünk egy különleges világ.

- Lettek ott barátaid?
- Igen, sok komoly barátságra tettem szert.
- Milyen helyeken jártatok a tánccsoporttal?
- Magyarországon sok helyen, de külföldre is mentünk, például 

Németországba, Franciaországba, Görögországba, Erdélybe.
- Miért nem táncolsz már?
- A sok-sok szereplés, próbák rengeteg időt igényeltek, és már nem 

tudtam összeegyeztetni a családi életemmel.
- Lesz-e még kapcsolatod a tánccal?
- Természetesen, hiszen a szívembe zártam, és örömömre, te 

is táncolsz. Jó látni, hogy tovább viszed a családi hagyományt. 
Örültem, hogy a 40 éves táncgálán együtt táncolhattam veled. Ez 
számomra nagy élmény volt, és nagy élmény marad.

- Anya, köszönöm az interjút, és hogy egy kicsit meséltél nekem 
magadról.

 
  Ármai Borbála, 4.a  2014/2015. tanév (interjúkészítés)
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Fotó: Rosenberg Róbert

Kereszt a Leányhalála kanyarban

Feszületek Adonyban
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...

Narancs- vagy citromlekvár

Mikor ezt a rovatot terveztük, mindannyian biztosak voltunk abban, hogy 
a lekvárfőzésnek szerepelnie kell benne, hiszen ez a leggyakoribb eltevési 
foglalatosság minden háztartásban. Ezek után elkezdtem gondolkodni, 
hogy vajon melyik lekvár szerepeljen benne, hiszen nyaranta nagyon széles 
a skála, és csak a fantáziánk szab határt, hogy mivel társítsuk, ízesítsük a sok 
finom gyümölcsöt. Eltevési módjukat azonban minden nyári kiadványban, 
tartósítószeres és befőzőcukros csomagoláson megtalálhatjuk.
Így esett a választás végül egy különlegességre a narancs- vagy 
citromlekvárra, ami a húsvét körül kapható gyümölcsökből a legízletesebb, 
és ritkábban kerül befőzésre, pedig megérdemli a fáradságot – higgyék 
el -, mert mindkettő nagyon finom különlegesség akár pirítóson, akár 
linzerbe töltve. Ez a mennyiség kb. 5db 450 ml-es üveget tölt meg.

1. Egy kiló narancsot (citromot) nagyon alaposan meleg vízzel 
mossunk meg.

2. Vágjuk le a tetejükön és az aljukon a héját, hogy csak a szép, tiszta 
rész maradjon.

3. Rakjuk a gyümölcsöket egy fazékba, és öntsünk rá 2 liter vizet.
4. Forrás után gyenge tűzön főzzük 2és fél órán át, míg a héj villával 

összetörhető lesz.
5. Mikor kihűlt, vegyük ki a gyümölcsöket.
6. A főzőléből 1 literre lesz szükség. ( Ha nem maradt annyi, pótoljuk 

vízzel.)
7. A gyümölcsöket felezzük, eltávolítjuk a magokat, de félretesszük, a 

levét pedig felfogjuk.
8. A gyümölcsöt és héját tetszés szerinti csíkokra vágjuk.
9. A lével együtt visszakerülnek a fazékba. A magokat kis 

fűszerkosárba vagy kendőcskébe rakva szintén belelógatjuk.
10. Hozzáöntünk 2 kg cukrot, és kevergetve forraljuk. (A cukor 

soknak tűnik, de ennyi kell.)
11. 20-30 perc után kezd sűrűsödni. Ha megfelelő az állaga, a hideg 

tányéron nem folyik szét, és bőrösödik a felszíne.
12. Hagyjuk hűlni 10-15 percig, vegyük ki a magokat, és óvatosan egy 

irányba keverjük, hogy a felületén ne legyen buborék.
13. Meleg üvegekbe töltjük, és azonnal zárjuk le.
14. Ezután már csak élvezni kell ezt az édes-kesernyés, különleges 

csemegét. Nagy sikert arathatunk vele! 
       Takács Béláné
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MI FŐ A SZOMSZÉD FAZÉKBAN?

Kerala, indiai konyha

Amikor az a Szűz Mária Gondozóházba 
látogatok, gyakran különleges, fűszeres illatok 
áradnak az indiai nővérek konyhája felől, ahol 
maguknak készítik el itteni alapanyagokból, de 
hazai fűszerezéssel az ebédet, vacsorát. Régóta hajt már a kíváncsiság, hogy 
kifaggassam őket, mi fő az ő fazekukban, milyen étkezési, főzési szokásaik 
vannak, hogyan készülnek a csípős, illatos ételeik. Először Annie nővért 
kerestem meg, hogy választ kapjak kérdéseimre. Ő elmondta, hogy főzni 
mindegyik nővér tud, hiszen napi váltásban vannak konyhai szolgálaton. 
A főzés tudományát otthon, az édesanyjuktól tanulták, de novíciaként 
a zárdában is segíteniük kellett a konyhán, ahol szintén sok mindent 
elsajátítottak. India nagyon nagy ország, egyes részein más-más étkezési 
kultúra és szokások alakultak ki főként aszerint, hogy az adott területen mi 
terem meg. Ők India délnyugati részéből, Kerala államból jöttek, így ennek 
az országrésznek az ételeit próbálják itt is elkészíteni. Levest egyáltalán 
nem esznek. A fő fogás mindig valamilyen párolt zöldség, amit főtt rizzsel 
fogyasztanak. Érdeklődésemre elmondta, hogy kapható Magyarországon is 
az a fajta rizs, amelyet egyszerűen bő vízben megfőznek a zöldségek mellé. 
Elengedhetetlen fűszer a kurkuma, amit csaknem mindenbe tesznek, 
a friss gyömbér, ami a kertben terem náluk és az erős paprika, ami el is 
hagyható, ha valakinek érzékeny a gyomra. Otthonról mindig hoznak 
fűszerkeverékeket, külön-külön a húsoknak és a zöldségeknek. Sok vörös- 
és fokhagymát használnak. Pároláshoz a helyben előállított kókuszzsír 
vagy kókuszolaj áll rendelkezésre.
Búzaliszt nincs, helyette rizst őrölnek. Kevesebb húst fogyasztanak, főleg 
csirkét, bivalyt, halat. Sertést ritkábban, csak ünnepi alkalmakkor esznek. 
A húsokat főként főzik, csak a halat, csirkét sütik jól megfűszerezve. 
Desszertnek ritkán van sütemény, csak ünnepi alkalmakkor, de mindig 
gyümölccsel zárják az étkezést. Sokfajta banán van, amelyek közül 
mindegyik másra való, ananász – természetesen nyersen, mangó és sok-
sok más ismeretlen gyümölcs, aminek még elnevezését sem találtam meg 
a szótárban sem, de ott a ház körül terem.
A következőkben Rosily Manjaly segítségére számíthattam, aki igazán jól 
forog a konyhában, és egy tipikus indiai menüt állított össze, amit helyi 
hozzávalókból mi is bátran elkészíthetünk. A következő két hónapban 
bemutatjuk a menü elkészítését. Fogjunk bátran bele! 
       Takács Béláné
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KONYHAI FORTÉLYOK

A fasírozott készítésekor a masszához tegyünk egy evőkanál étolajat, 
így nem ragad az edény aljához, kevesebb zsiradékot szív magába, és a 
sütőolaj is kevésbé habosodik.

A gombás salátákhoz napraforgó, vagy olívaolajat használjunk, 
repceolajat sohase.

EGÉSZSÉGÜNKRE!
Szívroham és az angina

Bizonyára Önnek is van olyan ismerőse, akinek szívinfarktusa vagy 
anginás rohama volt. A szív- és keringésrendszeri betegségek egyre több 
áldozatot szednek szerte a világon. Azoknak az embereknek, akik túlélik a 
szívinfarktust vagy a keringési betegségeket, élethosszig tartó gyógyszeres 
kezelésre van szükségük. A betegek és az őket ellátó orvosok, ápolók 
jól tudják, hogy betegségük következtében a teljes életük megváltozik. 
Sokszor megelőzhető lenne a szívinfarktus és sokat tehetünk a keringési 
betegségek ellen is.

Mi is a szívroham?
A szív maga is kap oxigént és tápanyagot, méghozzá a saját erein, a 
koszorúereken (más néven koronáriákon) keresztül. Ha a szív véráramlása 
zavart szenved, az oxigén- és tápanyagellátás csökkenése maradandó 
károsodást okozhat ebben az életfontosságú szervben. Ha az akadály csak 
részleges, és a szívbe jutó vér mennyisége lecsökken, de nem szűnik meg, a 
beteg mellkasi fájdalmat érez, amelyet anginának nevezünk.

A szívroham jelei
A legtöbb szívroham váratlan és intenzív. Néha azonban a szívroham lassan 
kezdődik, csupán enyhe fájdalommal jár.

A szívroham leggyakoribb tünetei
•	 Mellkasi fájdalom
•	 Jellege szerint lehet nyomás, szorítás vagy teltségérzés
•	 A fájdalom jelentkezhet a karokban, a bal vállban, a 

könyöktájon, az állkapocsban vagy a hátba sugárzó módon.
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•	 Néhány percnél tovább tart és vissza- visszatér.
•	 Légszomj vagy nehézlégzés
•	 Hányinger vagy hányás
•	 Ájulásérzés vagy ájulás
•	 Hideg verejtékezés, elsápadás

Teendők szívroham esetén
Vannak már olyan kezelések, amelyek fel tudják oldani a vérrögöket, 
és helyreállítják a szív normális véráramlását. A kezelés akkor a 
leghatékonyabb, ha a szívrohamot követő egy órán belül megtörténik. 
Szívroham gyanúja esetén azonnal hívjon mentőt!!!

Melyek az angina jelei?
A beteg a mellkas közepén érezhet fájdalmat, amely néhány percig tart.( 
szemben az infarktussal amelynél a mellkasi fájdalom hosszabb ideig tart). 
Ezt gyakran testmozgás váltja ki, és pihenéskor enyhül. Erős érzelmek, 
feszültség, szélsőséges meleg vagy hideg (időjárási front) is előidézheti.

Az angina súlyosbodásra utal, ha
•	 egyre gyakoribbá válik
•	 légzési nehézséggel vagy gyors, szabálytalan szívveréssel  
 kombinálódik
•	 akár minimális testmozgás vagy stressz idézi elő.

Ilyen esetekben sürgősen forduljon orvoshoz!

Teendők anginás roham esetén
Hagyja abba, amit csinál, és helyezze magát nyugalmi helyzetbe, amíg a 
fájdalom alább nem hagy. Ha volt már ilyen panasza, és orvosa írt már fel 
gyógyszert, akkor azt tartsa a nyelve alatt, vagy használjon spray-t, amely 
enyhíti a panaszát.

Ha a fájdalom nem oldódik, azonnal hívjon mentőt!
Mi okozza a szívrohamot és az anginát?
Az esetek zömében olyan elváltozás okozza, amely megakadályozza, 
hogy a vér a szívbe jusson. Ennek leggyakoribb oka a szívet vérrel ellátó 
erek belső falán elhelyezkedő zsírlerakódások. Ezek a zsírlerakódások 
az ereket szűkebbé és rugalmatlanabbá, merevebbé teszik, amelyet 
érelmeszesedésnek (arterioszklerózis) nevezünk.
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A szívroham és angina megelőzése

A megelőzés mindig jobb, mint a kezelés, és a legtöbb szívrohamot el 
lehet kerülni. Néhány rizikófaktor összefügg az életmódunkkal, melyeken 
változtatni sosem késő.

•	 Hagyja abba a dohányzást! ( Kerülje a dohányfüstös 
helyiségeket!)

•	 Gazdagítsa étrendjét!
•	 Változtasson rossz étkezési szokásain, és ezáltal szabályozza 

testsúlyát! Egyen naponta zöldséget, vagy gyümölcsöt. (Az 
adonyi kertek mindegyike valamikor díszlett a zöldségektől, 
a fák roskadoztak a gyümölcsöktől. Ma nagyon sok helyen a 
gyep vette át nemcsak az udvarban, de a kertben is az uralmat. 
Lehet, hogy ez nem jó irány az egészségünk megóvása terén. A 
kertben saját magunk által előállított zöldségek és gyümölcsök 
a legmegfelelőbbek arra, hogy egészségesebbé tegyük az 
étkezésünket. A saját magunk által megtermelt zöldség, 
gyümölcs előállítása során már a rendszeres napi mozgásunk 
is megvan, hiszen a növények mindennapos gondozást 
igényelnek. Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy lehetőségünk 
van kertes házban élnünk!)

•	 Korlátozza a só, a zsír és cukor bevitt mennyiségét. (Nem kell 
mindent túlsózni, hiszen elnyomjuk az eredeti ízeket. A zsírt 
mértékkel fogyasszuk, a pörkölt nem a zsírtól lesz jó szaftos! A 
kávéba, teába sem kell annyi cukrot tenni, nem szirupot akarunk 
inni. Kell a só, kell a zsír, kell a szénhidrát a szervezetnek, de 
mindent csak mértékkel.)

•	 Fogyasszon rostos ételeket! (Jó minőségű rozsos, félbarna, 
teljes kiőrlésű kenyereket lehet már vásárolni, de mi saját 
magunk is megsüthetjük.)

•	 Korlátozza az alkoholfogyasztást! (Szomorú hír ez az adonyi 
szőlősgazdáknak, de mértékkel egy-két pohár bor még belefér: 
itt is felhívom a figyelmet a mértékletességre.)

•	  Mozogjon többet! A mozgás beiktatása életünkbe fokozatos 
legyen! Adonyban és a város környékén nagyon jó kis 
kirándulóhelyek vannak. Ezeket sétával, kerékpárral heti 1-2 
alkalommal bebarangolhatjuk, felfedezhetjük. Tervezze meg, 
hogy a következő hétvégén hova fog kirándulni és aztán hajrá…

      
      Fónadné Králl Andrea
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KISKERTEMBEN KERTELTEM
Évelő növények 

Az évelők a dísznövények egyik nagy csoportját alkotják, az év nagy 
részében hatásos színfoltot adnak a kertnek, és vannak közöttük örökzöldek 
is. A kert napos vagy árnyékos pontjára is ültethetjük őket, és bármilyen 
talajhoz megtalálhatjuk az oda való növényt.
A legtöbb évelő gyors növekedésű, kiültetés után egy évvel már rendelkezik 
díszítő értékkel. Virágzási idejük 2-6 hétre tehető.
Ha évelő ágyat tervezünk, először a növények alakját, méretét, majd a virág 
színét vegyük figyelembe. Törekedjük a változatosságra, akkor lesz érdekes 
a kiültetés, ha például a feltörő növekedésű növény mellé terebélyesebb, 
bokros termetűt, az áttört, finom levélzetűek mellé, pedig tömörebb, 
nagyobb levelűt ültetünk.
Az évelők sok színben pompáznak, de hogy a túlzott tarka hatást elkerüljük, 
jó, ha egy színskálán belül maradunk. A javasolt ültetési távolságot tartsuk 
be, mert a sűrű ültetés rövidíti az élettartamot, a gödör kellő mélységű és 
szélességű legyen.
Ősszel vagy tavasszal végezhetjük a szaporításukat. Társítsuk az ültetést 
kisebb cserjékkel, örökzöldekkel, jól mutatnak a vegyes ágyásokban. 
A talajt 1-2 héttel az ültetés előtt készítsük elő, lazítsuk meg, amilyen 
mélyen tudjuk, távolítsuk el a gyomokat, a felső rétegbe dolgozzunk bele 
szervestrágyát vagy komposztot.
Valamikor minden adonyi háztartásban a szervestrágya kazal vagy 
kupac rendelkezésre állt, hiszen minden háznál voltak apróbb, nagyobb 
jószágok. Ez már szinte teljesen eltűnt. Még baromfi csak-csak csipeget 
néhány udvarban, de sertés, szarvasmarha már csak mutatóban maradt 
városunkban.
A trágyahalmok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a növényi 
maradványokat, szerves hulladékot is fel tudjuk dolgoztatni a természettel; 
ezáltal csökkentjük a hulladék kibocsátást és növeljük a talajerő 
visszapótláshoz szükséges tápanyag mennyiségét, a humuszképző anyagot. 
Mára ez megváltozott, de nem jelenti azt, hogy ettől a lehetőségtől el kell 
búcsúznunk, hiszen erre tudjuk használni a komposztot.
Pár évelő, amit jól tudunk használni a kertünkben: cickafark, palástfű, 
szellőrózsa, őszirózsa, bőrlevél, harangvirágok, margaréta, krizantém, 
szarkaláb, csillagfürt, gyűszűvirág, kaukázusi zergevirág, gólyaorr, 
sárliliom, árnyékliliom, nőszirom, évelőszegfű, fáklyaliliom, pünkösdirózsa, 
lángvirág, kúpvirág, nyúlfüle, fűfélék.
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Egyik kedvencem a szegfű! Gyermekkoromat idézi: nagyanyáméknál, a 
Szőlőhegyen az út mellé volt végig ültetve, szép lilás színével és csodálatos 
illatával díszített. Volt idő, amikor Adonyban minden udvarban vagy 
kiskertben pompázott.
Az évelők nagy előnye, hogy telepítésük után több évig számíthatunk 
virágaikra, mellyel a kertünket, vagy vázába rakva, a lakásunkat szépítik.
Ne feledjük, az évelők sem örök életűek, időnként újra kell telepíteni őket, 
és ez alkalom arra is, hogy kertünk mindig megújuljon, új növényekkel 
színesedjen! Kellemes pihenést!
       Morva Ildikó

NYOMOKBAN A RÉGI ADONY. BÁR AZ ÚT MÁS PORMENTES, 
ÉS A HÁZAK SEM EREDETI ÁLLAPOTUKBAN ÁLLNAK, 

AZÉRT EL KELL ISMERNI, HOGY....
( folytatás a rejtvény soraiban)

Fotó: www.kolibridisznovenykerteszet.hu
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NYOMOKBAN A RÉGI ADONY. BÁR AZ ÚT MÁS PORMENTES, 
ÉS A HÁZAK SEM EREDETI ÁLLAPOTUKBAN ÁLLNAK, 

AZÉRT EL KELL ISMERNI, HOGY....
( folytatás a rejtvény soraiban)
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SZÁMOS ÉS SZÁMTALAN, KÉPES ÉS KÉPTELEN
Kiskertemben, ha a levéltetű szaporodik

Minden kertész egyik szörnyűsége, amikor a kedves, pátyolgatott 
növényein megjelenik a levéltetű. A tetvek a gazdanövény nedvét szívják, és 
mézharmatukkal ragacsossá teszik a növény levélzetét, virágát, termését. 
Vigyázzunk eme apró élősködővel, idejében kell elkezdeni irtani, mert 
beláthatatlan következményekkel jár. Ugyanis…
Tavasszal, mikor a petékből kikelnek az első levéltetvek, nem 
vesztegetik az időt arra, hogy hímeket találjanak, hanem szűznemzéssel 
(partenogenetikusan), azaz a megtermékenyítés kizárásával hoznak létre 
utódokat. Nem is akármilyeneket, az utódok már maguk is terhesen jönnek 
a világra, azaz egy nőstény levéltetű testében már saját unokája is fejlődik. 
Ez a tulajdonságuk teszi lehetővé, hogy hihetetlenül gyorsan képesek 
szaporodni. Mi is történne, ha nem lenne számtalan, őket fogyasztó 
ragadozó, mi sem gyérítenénk őket, és az élelemforrás is kifogyhatatlan 
lenne?
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Növényvédelmi 
Állattan jegyzetét alapul véve (mely 2007-ben Budapesten jelent meg) 
nézzük meg, ha 1 levéltetű (méretét vegyük most 2 mm hosszúnak, 1 mm 
szélesnek és 1 mm magasnak) elkezd szaporodni, milyen szaporaságot ér 
el. A 10. napon rakja le petéit (melyek a 10. napon már szintén szaporodnak) 
és 20-40 napig él (vegyük átlagosan 30 napig életképesnek, a 11. naptól 
30-napos koráig minden nap szaporodik). Minden nap legalább 20 (a 
jegyzet szerint 40-50) utódot hoz világra. De mi legyünk pesszimisták: 
csak 20 utód kel (vagy születik) naponta.
Becsülje meg ezek alapján, hogy egy levéltetű szaporulata a 120. napon 
mekkora állománnyal rendelkezne, ha minden utódja szaporodik, nem 
pusztítja semmi az állományt és életfeltételei biztosítottak? 

a) elborítaná Adonyt
b) elborítaná Magyarországot
c) elborítaná a földet beleértve az óceánok felületét is.

Kezdjük ott, hogy az első 10 napban 1 db van, 11. napon már 21, a 20. 
napon 201 állat van (naponta kel 20 db 10 napon keresztül + 1, a kezdő 
állat). A 21. napon az első generáció is szaporodik, továbbá az ősanya, 
ekkor már 621 db állat van. És innen már indul az őrület… A növekedés 
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nagyon hasonlít az exponenciális függvény görbéjéhez (pontosan nem az, 
de a növekedése legalább annyira intenzív)! A 30. napon már 22.401 db 
élő állatunk van (a 31. napon elpusztul az ősanya és így a szám végéről 
eltűnik az 1-es.) A 40. napon már 1.844.400 levéltetű szívja a rózsák vérét. 
A levéltetvek méretét figyelembe véve 1 m2 lefedettséghez 500.000 állat 
kell. Ez a számot a 36. napon éri el az állomány. Adony területe 61,05 km2: 
a 81. napon már teljesen elborítja a kül- és belterületünket az invázió. És 
innen csak gyorsuló ütemben növekszik a populáció! 148.939.100 km2 a 
föld szárazföldjeinek a területe. Ezt a 117. napon borítja el, és a bolygónk 
teljes felszíne – az óceánokkal együtt 510.065.500 km2 – a 120 napon 
lesz teljesen fedett a levéltetű özöntől. 137. napon az egész földfelszínt 1 
méteres magasságban taposunk már a levéltetűben, a 159. napon pedig 
már a Mount Everest 8.848 m csúcsa sem látszik ki a kis élősködők alól. És 
a 172. napon a levéltetvek térfogata eléri a Föld térfogatát… Ezt azért ne 
várjuk meg, kezdjük el pusztítani még akkor, amikor az elején járunk!
       Hetyei Gábor

ADONYI ADOMÁK
Modern világ

Sokszor szül vicces jeleneteket, amikor idősek találkoznak a modern világ 
újabb és újabb csodáival, és ezeket bár nem értik, mégis megpróbálják 
a maguk módján a hasznukra fordítani. Adonyba az egyik első rotációs 
kapa egy autószerelő jóvoltából került, aki jobban szerette a pöfögő 
benzinmotorok duruzsolását a kapák csattogásánál. Mikor kitanulta az 
új szerzeménye működését és felkapálta vele a kertet, az utcabeliek sorra 
végigcsodálták a sosem látott masinát, és szép munkáját. Volt, aki egyből 
el is kérte kipróbálni. A szomszédban lakott egy idős bácsi is, akinek igen 
tetszett a porhanyós talaj, ami a rotálás után marad, de valahogy mindig 
lekésett a rotálási bemutatóról. Bízva azonban műszaki ismereteiben, ő is 
elkérte a csodagépet, hiszen már korábban látott ő már lovat is, traktort 
is, sőt az előbbivel annak idején sokat dolgozott. A műhely előtt azért 
közösen beindították a gépet, tisztázták a működését, majd a bácsi áttolta 
magához, szerelőnk pedig folytatta az addigi munkáját. Mivel a bácsi 
közvetlenül a szomszédban lakott, ezért jól lehetett hallani végig, ahogy 
a földjét munkálja.  Akkor csak a pici előkertjét szerette volna felrotálni, 
de az idő csak telt és telt, a gép megállás nélkül járt, sőt a hangja alapján 
mintha küszködött volna. A mester gondolta, hogy most már csak megnézi, 
mit csinál az öreg, letette a szerszámot és átnézett a szomszédba. A bősz 
földműves csorgó verejtékkel harcolt a csökönyös masinával, amelyet úgy 
próbált háttal a kormányánál fogva húzni, mint ló a boronát. A rota persze 
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erejét megfeszítve kapart visszafelé. Néha egy-egy erős rántással az öreg 
tudott rajta pár araszt húzni, hogy azután a gép ismét csak visszaássa 
magát a földbe. Így a munka meglehetősen lassan haladt. 
Más alkalommal autószerelőnk egy IFA alvázát hegesztette a ház előtt. 
Sisakot és földig lógó bőrkötényt viselt, hiszen az ujjnyi vastag elektróda, 
amivel dolgozott nem akármilyen szikrákat szórt. Egyszer csak azt veszi 
észre, hogy mellette áll a szomszéd Panni néni (nevezzük így) kezében egy 
pogácsa szaggatóval. 
 - Szervusz, Pityukám! Látom, hegesztel, nem akarlak ám zavarni, 
de sajnos letörött ennek a szaggatónak a fogója, nem tudnád gyorsan 
megcsinálni?
Hát igen, a jól vágó pogácsaszaggató igazi kincs. Az ilyen szerszámnak az a 
tulajdonsága, hogy minél többet dolgozik, annál jobban szaggat, hiszen az 
évtizedek alatt lekopnak az apró sorják, egyenetlenségek, és a végén már 
könnyebben szalad bele rugalmas tésztába, mint a gondolat. Ez a szaggató 
is kiszaggatott már több száz tepsi pogácsát, de az ezrediknél már annyira 
elvékonyodott a fogója, hogy egy makacsabb pogácsa kivágása közben eltört 
a forrasztásnál! A néni el sem tudta képzelni, hogy mi lesz vele az ő kedvenc 
szaggatója nélkül, hiszen ugyan volt másik is a fiókban, nem is egy, de azok 
vagy túl kicsik voltak, vagy túl nagyok, ez volt csak az éppen megfelelő 
méretű. E miatt már napok óta figyelte az utcában lakó szerelőnket, mikor 
kezd végre hegeszteni, hogy hű társát újból összeillessze.
 - Panni néni, ezt sajnos elektródával nem lehet megcsinálni, mert 
nagyon vékony az anyag! – jelezte a problémát rövid vizsgálódás után a 
szerelő.
 - Pityukám, ha meghegeszted, kapsz ám egy tányér pogácsát, tudom 
ám, hogy szereted! – győzködte a néni.
 - De Panni néni, mondom, hogy nem lehet megcsinálni, tönkre fog 
menni a szaggató!
 - Azért szerintem, ha akartad volna, meg tudtad volna javítani, de 
látom, fontosabb dolgod is van, mint az öregasszonyok bajai…
 - Na, tudja mit, rakja ide, erre a vasra, majd meglátjuk mi lesz vele! 
– adtam meg magát a mester.
Panni néni odatette a szaggatót az IFA alvázára, mesterünk pedig 
hozzáérintette az ujjnyi vastag elektródát. A sokat szolgált szaggató gyönge 
teste a másodperc töredéke alatt felizzott, és egy nagy villanással semmivé 
lett. Nem maradt más belőle, mint egy kormos folt az alvázon.
 - Ugye megmondtam…
Szegény Panni néni alig hitt a szemének, a szaggató eltűnt és vele együtt 
eltűnt a beígért pogácsa is! De nem is ment többé konyhai eszközjavítás 
miatt Panni néni a szomszédba.
    Gyűjtötte és lejegyezte: Kovács Dániel
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Polgárőreink mesélik…

Gyalogos járőrözés a kastély parkban egyszer csak észleljük az „adonyi 
híres emberünket” szunyókálni a padon, körülötte 3-4 üres tablettás boros 
flakon. Felkeltettük, szóltunk neki szedje össze a szemetét és induljon haza 
pihenni. Felkelt a padról, majd azzal a lendülettel orra esett. Mondtam 
neki, van még három lehetősége, amivel persze élt is, de mind a háromszor 
eldőlt, így nem egy mentő ötlet, hanem egy szirénázó mentő lett a mulatság 
vége.

Egy más alkalommal részeg biciklisre lettünk figyelmesek, akinek kevés 
volt a két sávos út. Jobb oldalról a baloldalig szabályos szlalomban 
közeledett felénk. Miután elment mellettünk, mondtam a többieknek, 
hogy menjünk utána. A Park Presszó előtt behajtott a járdára, ami már 
túlságosan keskeny volt számára, így dobott egy bukfencet. Majd amikor 
láttuk, hogy sérült a kis buksija, mondtuk neki, hogy hívunk mentőt. Ahogy 
ezt meghallotta, azonnal felpattant és átesett a bringán, így sérült a buksija 
másik fele is. Hazáig kísértük, mikor a kapuból visszafordult és azt mondta: 
„Még találkozunk!”. Hát, mi is ettől féltünk…

Tűzgyújtási tilalom!
Kedves szomszédunkat figyelmeztették a szomszédok a tilalomról 
és, hogy hagyjon fel a szemét- égetéssel. Többen is szóltak nekik, 
mindenkit elküldtek messzire. Én is szóltam nekik, meg sem hatotta 
a baráti jelzést. Majd leszóltam a dunaújvárosi rendőrségre, hogy 
küldjenek ki egy járőrt. A későbbiekben megjelent aztán egy gyönyörű 
szép piros tűzoltó is, szép kék villogóval. Drága oltás lett a vége! 

Aztán valamikor a polgárőr élete tiszta élvezet. Egyik kedves, híres 
szomszédunk nőtagja összekeverte az utcafrontot a nudista stranddal. 
Kijött az utcára, őrjöngve letépte ruháit és ott folytatta az őrjöngést. Tette 
ezt mindaddig, amíg a rendőrök „bájait” takaróval lepve el nem kísérték, 
egy hűvösebb helyre, ahol aztán nagy sokára lenyugodott. Másnap aztán 
kissé szégyenkezve szedte össze ruháinak foszlányait az utcán. Ahogy 
néztük, komoly szabó kellett a foltok összevarrásához, bár a becsületen 
esett foltot a legjobb szabó sem tudta reparálni.

 Gyűjtötték és lejegyezték az Adonyi Polgárőr Egyesület tagjai
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ADONYI EMBEREK - ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Edzésben Gáborfi Lajossal

Gáborfi Lajos (1936.06.20.) 1955-ben szerzi 
általános iskolai szaktanító diplomáját 
Budapesten. 1958-ban nősül és költözik 
Adonyba. 1964-ben biológia, testnevelés 
szakos tanári diploma után 1978-ban torna, 
úszás, atlétika sportágakban edzői minősítést 
szerez. Volt megbízott igazgatóhelyettes, de 
30 évig – 1992-ig  a Dunaújváros környéki 
iskolák munkaközösségi vezetőjeként is 
tevékenykedett. 1996-ig a területi Diák 
Sportbizottság elnöke. Megszervezte – 
évtizedekkel ezelőtt – a Diák Sport Kört, 
mely az iskola minden tanulóját bevonta a 

mindennapos testnevelési programba, a délutáni sportfoglalkozásokba. 
Atlétikában, tornában az országos úttörő- és diákolimpiákon minden 
évben indított vezetésével az adonyi iskola csapatot, de voltak sportlövő-, 
kézilabda-, labdarúgó-, sakkversenyeken is eredményes adonyi indulók 
több alkalommal a legrangosabb országos bajnokságban. Aktívan 
részt vett és vesz Adony város sportéletében. A „Testnevelés és a sport 
kiváló dolgozója”, az „Eötvös József emlékérem”, a „gróf Eszterházy 
Miksa emlékérem”, a „Fejér Megye Diáksportjáért” kitüntetés kétszeres 
birtokosa. Göncz Árpád köztársasági elnöktől vehette át nyugdíjba 
vonulásakor – 1996-ban – a Magyar Köztársaság Ezüst érdemkeresztjét. 
Adony díszpolgára, gyémántdiplomás tanár. Ha 2 gyermeke, 4 unokája 
megérkezik a családi, szülői házba, minden másodlagossá válik: a 
legfontosabb az életükben a család. Ha teheti, a hét végi focimeccseken 
azonban ott áll a pálya mellett a szokott helyén…
Gáborfi Lajost (GL) követője, utódja, Auer Gábor (AG) tornásztatja 
kérdéseivel:
(AG: Lajos bácsi egy igazán különös ember, akik sokat életét 
meghatározta. Ahogy vele beszélgettem a konyhájában a régi 
emlékekről szinte bejárta a levegőt az a céltudatosság és elhivatottság, 

Bálinth Tibor: Gáborfi Lajos.Portré. 2016.
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ami mindig is jellemezte. Kevés ember van, aki ekkora boldogságot 
talál a munkájában. S talán ezért is, de sugárzik belőle az élet szeretete 
és a lelki béke, ami valljuk be, manapság egyre kevesebb embernek 
adatik meg. Ha minden település ilyen példaképekkel rendelkezne, 
akkor a mai fiatalok is céltudatosabbak lennének. Az interjú alatt 
pedig megbizonyosodtam arról, amit igazából eddig is éreztem, hogy 
főként az ő személyisége miatt lettem én is testnevelő, mint ahogyan 
sokan mások is. Ahogy mondta, „nem a nagy siker élteti”, de úgy 
gondolom, hogy emberek életét a jó irányba terelni egy pedagógusnak 
a legnagyobb siker, amit elérhet.
Ha valaki meghallja a „nagy kar munka”, vagy az „úgy lógsz a 
kötélen, mint egy füstölt kolbász” kifejezéseket, akkor legelőször 
Gáborfi Lajos neve ugrik be, aki több évtizedig nevelte és tanította az 
adonyi iskolásokat. Munkásságát szinte az egész országban ismerik 
sportberkeken belül, és kivétel nélkül mindenhol nagy elismerés és 
tisztelet övezi.)
AG: Hogyan döntött úgy, hogy testnevelő lesz?
GL: Szüleim más pályát szántak nekem, de nagyon jó testnevelőim 
voltak: Taliga Lajos, Báthory Béla, Szíj Zoltán, Iglói Mihály, Milek Emil, így 
kitartottam. Mindig imádtam a testmozgást, ezért felvételiztem a Pesten 
1950-ben indult testnevelési gimnáziumba, ahol főként azt szerették 
volna, hogy katonatisztek legyünk. 1952-ben ezért katonai kiképzést is 
kaptunk, de én a tanári pályát céloztam meg inkább. Amikor itt végeztem, 
a tanulmányaimat Pécsen folytattam tovább.
AG: Hogyan került Adonyba?
GL: Úgy volt, hogy fent maradok Pesten, mert a Vasasban fociztam és 
többször felvittek ifistaként a tartalék csapatba, ahol együtt játszhattam 
Illovszki Rudolffal és Czeizel Endrével is. 1954-ben jött egy új határozat, 
hogy minden városi gyereknek 1 évig vidékre kell menni, tanítani. Először 
nem sikerült elhelyezkednem, így bementem a minisztériumba és azt 
mondták, hogy nézzem meg a térképen, mi van Pesthez legközelebb. Ez 
a település Iváncsa volt, gondoltam ezt elvállalom. Amikor odaértem, 
leszálltam a vonatról és elindultam a templomtorony felé a nagy melegben. 
A falu táblánál viszont nagyot csodálkoztam, mert az volt ráírva, hogy 
Besnyő. Találkoztam egy hölggyel, aki útbaigazított és elballagtam 
körülbelül 6 kilométert Iváncsáig. Beértem az iskolába, egy éjjelt ott is 
aludtam és mondták, hogy majd augusztusban értesítenek. Augusztus 
10-én kaptam egy papírt, hogy a kollégát beosztottuk és egy hétre el kell 
mennie Fehérvárra ének tanfolyamra. Nem értettem, de kénytelen voltam 
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részt venni. Itt hiába próbáltam megbújni, hamar rájöttek, hogy valami 
nem stimmel. Elmeséltem a történetemet, hogyan kerültem ide. Nagyon 
kedvesen fogadtak, én lettem a kedvenc, még cukrászdába is elvittek. Volt 
egy Mészáros Erzsébet nevű hölgy, aki Mezőfalván tanított, vele nagyon 
jó barátságba kerültem. Amikor végeztem a tanfolyammal, augusztus 
24.-én lementem Iváncsára. Kiderült, hogy nem volt elég testnevelés óra, 
valami mást kellene tanítanom, így nem fogadtam el az állást. Átmentem a 
járáshoz, hogy elbúcsúzok, de ott mondták, hogy van egy hely, ahová menni 
tudnék, Mezőfalva. Nagyon megörültem, hiszen eszembe jutott Erzsébet. 
Gondoltam legalább lesz valaki, akit már ismerek. Így kezdtem Mezőfalván. 
Ott mutattam figurákat a gyerekeknek, amiket még a Vasasos időszakban 
a braziloktól láttam, amikor még labdát szedtünk annak idején. Egy nap 
megkérdezte tőlem Majer Duci bácsi, hogy hol focizom. Mondtam, hogy 
sehol. Aztán később megkerestek, hogy nem lenne-e kedvem átmenni egy 
barátságos meccsre Adonyba. Adony akkor a járási tanács csapata volt, és 
már feljutottak a megyei I. osztályba. A második barátságos meccs után 
mondták, hogy nem lenne-e kedvem idejönni Adonyba, én igent mondtam. 
1954. december 14.-én jött értem a járási kocsi, hogy a „tanár úr összepakol, 
itt van a papír, és azonnal átmegy Adonyba”. Még a mezőfalvi igazgató is 
csodálkozott, de nem volt mit tenni. Onnantól kezdtem meg az életemet 
ezen a településen.
AG: Hogyan indította be a testnevelés tanítást az iskolában?
GL: Nem volt tornaterem, tavasszal kint a nagy tölgyfán volt a gyűrű, és 
három mászókötél. Az első időkben nem nagyon vetkőztek le a gyerekek, 
de később megszokták. Még télen is kimentünk, avart gyűjtöttünk össze és 
arra érkeztünk ugrás után. Rengeteget futottunk kint, kislabdát hajítottunk, 
távolt ugrottunk. Építettem egy tornaszobát is. Gyékényszőnyeget 
terítettünk le és azon egymás segítségével sok mindent megtanultak a 
gyerekek, amit a körülmények között el lehetett végezni, például fejállást, 
kézállást. Amikor nagyon hideg volt, akkor megkértem a TSZ elnököt, hogy 
ott egy műhelyben tudjunk gyakorolni. Igyekeztem mindent megtanítani. 
Ez már több volt, mint sok más helyen. Még arra emlékszem, hogy az első 
fizetésem 702 forint volt, amiből jöttek a levonások.
AG: Mennyi testnevelés óra volt a kezdetekben?
GL: Heti 2 óra testnevelést tartottam a felsőben, alsóban a tanító nénik 
végezték ezt a feladatot. Az első élményeim között szerepel egy perkátai 
edzőmeccs, ahova 2 lovas szekérrel mentünk át, hogy focizhassunk 
egyet a gyerekekkel. Később elindultak az iskolai csapatbajnokságok. A 
lányok állandóan jöttek szurkolni és szinte minden délután volt valami 
sportesemény. Volt olyan gyerkőc, aki azt mondta, hogy Ő meg akar bukni, 
hogy a testvérével jövőre együtt örülhessenek a győzelemnek. Ez sajnos 
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sikerült is neki, de szegény testvére is megbukott, így nem jött össze a dolog. 
Az összes fiúnak kötelező volt legalább 15 percet játszani. A lányoknak 
kézilabdában zajlottak ugyanígy a küzdelmek. Olyan is előfordult, hogy 
még vasárnap is mentek a meccsek.
AG: Milyen sportágakat oktatott elsősorban?
GL: Az atlétika az alapja mindennek, de mindegyik sportot nagyon 
fontosnak tartom, és amire csak lehetett vittem a gyerekeket. Még 
úszóversenyen is voltunk és akkora szerencse ért minket, hogy az országos 
televízióban pont a mi versenyünket lehetett látni. A salakos pályán 
kézilabdával foglalkoztunk. A locsolást is megoldottuk. Kard János, Tóth 
Lajos, Erős Sándor és én egy délutánon keresztül fúrtuk át az utat, így lett 
víz. A labdarúgás és a szertorna is mindig fontos szerepet játszott az iskolai 
sportban.
AG: Hogyan zajlottak azok a bizonyos tornaünnepélyek?
GL: Rengeteg tornaünnepélyt szerveztem. Élőképeket alkottunk, gúlákat 
építettünk, volt, hogy 100 lány táncolt szoknyában, szekrényugrás 
feladatokat tettünk bele. Alsóban a tanító néniket tanítottam be és ők 
tanították meg a gyerekeknek. Mindig minden gyerek szerepelt, élőzenével, 
tűzoltó zenekarral zajlott az esemény. Belépőt is szedtünk, 2 forintos jegyek 
voltak, és olyan is volt, hogy a jegybevétel 2200 forint lett. Körülbelül 
2000 ember volt kint a fellépőkkel együtt. Később kitaláltam, hogy legyen 
tornaünnepély télen is a Művelődési Házban. Ez is élőben zenével ment, 
hol Zsakai Kálmán akkori igazgató, hol Toma István zongorázott. Székely 
Sándor tanár úr pedig minden évben a bohócokért volt felelős. Amire 
büszke vagyok, hogy soha nem koppintottam semmit, minden évben újat 
találtam ki.
AG: Első tanítványai közül említene párat?
GL: Dudás Pálné, Zsákovics István, Manyi óvó néni férje, Kukucska János, 
Kovács Béláné, Szabó Károlyné.
AG: Melyek a legkedvesebb eredmények? 
GL: Sok volt, nehéz választani, nem is igazán tudok. Gáborfi Attila és Pécseli 
István voltak az első egyéni országos versenyzőim szertornából, de Gáborfi 
Attila atlétikában is eljutott a csúcsig. A 4x100 méteres váltókra nagyon 
büszke vagyok, sokszor voltam velük magyar bajnokságon. Öttusában 
négyszer szerepeltünk országos döntőben, a legjobb helyezésünk a 8 lett 
24 csapatból. Sakk csapatbajnokságban eljutottunk az országosra. Az egyik 
legnagyobb sikerem, hogy szertorna B kategóriában, csapatban megnyertük 
az országos döntőt a Szűcs István, Gelencsér Zsolt, Szántó Balázs, Ébl György, 
Marczi Tibor, Tokaji László, Vendég Róbert csapattal. Egyéniben Marczi 
Tibor gyűrűn 2. lett, összetettben 3. helyen végzett. Tokaji László ugrásban 
4. helyen végzett. Ébl Gyuri is bejutott a döntőbe, de belázasodott, így a 
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döntőn már nem versenyeztettem. Ezen kívül még rengeteg eredményt 
értünk el, szinte minden évben szerepeltünk valamilyen sportágban az 
országos versenyeken, és számos megyei döntőben vehettünk részt. Ami 
még nagy büszkeséggel tölt el, hogy 1993-ban jutalomból én voltam a 
vezetője serdülő atlétika válogatottnak Svájcban és Németországban. 
Kirinovics Zoltán személyében volt nemzetközi sakkversenyen részt 
vett tanulóm is. Az országban nem is nagyon vettek részt ennyi csapattal 
versenyeken, mint én. 
AG: Hogyan emlékszik vissza a versenyekre?
GL: Nagyon sok élményem van a gyerekekkel, szinte az egész országot 
bejártam. Ha egy mód volt, mindig beiktattam valami kulturális programot 
is a versenyek között lévő szabadidőbe, főleg amikor több naposak voltak 
az országos diákolimpiák. Akkor a diáksportkörnek még volt pénze, így 
az utaztatással nem volt probléma, de a TSZ többször is ingyen szállított 
minket. Mindig 2 nevelővel mentem. Előfordult, hogy 12 órát dolgoztam 
egy nap az iskolában. Ha nem jól mosták ki a szerelést, akkor elvettem 
és külön kimostam. Volt, hogy elmentem a gyerekhez, hogy beszedje a 
gyógyszerét, különben nem jöhetett volna versenyre. Mindig vigyáztam a 
gyerekekre, meséltem nekik, soha nem hagytam ott őket, megpusziltam, 
betakartam, és mindig ügyeltem rájuk alvás közben is. Volt, hogy más 
testnevelők megkértek, hogy vigyázzak az ő gyerekeikre is. Az adonyiaknál 
mindig rend volt, viszont a pestiek elég hangosak voltak. Amikor látták, 
hogy jövök, akkor bekiabáltak, hogy „jön az öreg”. Benyitottam, és szóltam 
nekik is, hogy alvás. Lényegében előfordult, hogy az egész kollégiumi rész 
rám volt bízva.
AG: Tudna mondani pár tanulót, akikre a legbüszkébb?
GL: Szerencsére itt is hosszú a névsor, de párat azért megemlítek, ha 
valakit kihagyok elnézést tőle. Csoknyai István, olimpikon kézilabdázó, 
Marczinka Csaba volt NB I-es játékos, játékvezető, Marczinka Zoli kézilabda 
szakedző, aki már a válogatott élén is dolgozott, kézilabda szövetség 
szakmai és sportigazgatója, László Pista volt NB I-es focista, a Honvéddal 
magyar bajnok lett, Szűcs István birkózó, ifjúsági Eb 5. helyezett, Posch 
Erzsébet, Simon Cecília, Müller Bea Nb I-es kézilabdázók voltak, Morva 
Orsolya válogatott kerettag volt röplabdában. Virág Krisztina atléta, aki a 
válogatotthoz is odakerült, Auer Gábor szertornában serdülő válogatott 
kerettagságig jutott.
AG: Milyen elveket tartott fontosnak a tanítás alatt?
GL: Mindig megköveteltem a rendet, fegyelmet, mert szerintem csak 
így érhető el siker. Igyekeztem mindig előrenézve élni, és próbáltam két 
lábbal a földön maradni. Nem építettem soha légvárakat, amire képesnek 
tartottam magam, azért mindent megtettem. Elégedett soha nem voltam, 
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nagyon fontos a belső erő, hogy újabb célokat tűzzünk ki. A nagy siker 
nem volt az életcélom, mint például az élsport, sose repített az égbe, bár 
voltak tanítványaim, akik azt elérték. A kudarc sem sújtott soha porig, 
mindig próbáltam tanulni belőle. Annak idején megkértem az igazgatót, 
hogy év végén legyen egy fogadás azoknak, akik sokat tettek az iskoláért, 
hogy érezzék, megbecsüljük őket. Ott az igazgató minden egyes diákkal 
koccintson.  
AG: Milyen kitüntetéseket kapott?
GL: A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét 1996-ban kaptam meg. 
2000-ben Adony díszpolgára lettem a 3. sorszámmal, amire nagyon büszke 
vagyok, mert évekig nem éltem vidéken, de sokkal nagyobb adonyinak 
érzem magam, mint jó néhány régóta itt élő ember. Kétszer kaptam meg a 
Magyar Diáksportért Díjat Fejér megyében. 
AG: Visszatekintve erre a sok szép évre, változtatna valamin?
GL: Semmin nem változtatnék, nem tudnám elképzelni, hogy kevesebbet 
dolgozzak. Már augusztusban tűkön ültem, hogy mikor kezdődik a tanítás, 
júliusban elkezdtem a készülődést, augusztusban felástam az ugrógödröt. 
Éltem-haltam a testnevelésért, és nagyon sokat dolgoztam. A feleségemnek 
nagyon sokat köszönhetek, az érmekre a szalagokat például ő varrta 
éjjeleken keresztül. Már szeptemberben megrendeltem a sok tekercs 
nemzeti színű szalagot. 1954 decemberétől 1995 decemberéig tanítottam, 
utána kaptam 3 hónap pihenőidőt és úgy mentem nyugdíjba. 
AG: Milyen tanácsot tudna adni a mai fiataloknak?
GL: Most már teljesen visszahúzódva élek, de nagyon figyelek a fiatalok 
sorsának alakulására. És sokszor csalódom is bennük, ez nem nosztalgia, 
látom, hogy óriási változások vannak a világban. A szellem is hatalmas 
léptekben halad, csak a jót nem vesszük mindig észre. A gondokért nem a 
fiatalokat hibáztatom, jó példákat kellene adnunk. Ennek ellenére bízom 
bennük, és abban, hogy a jót minél többen észreveszik az életben. A 
becsület és a tanulás nagyon fontos, ezt az utat tartsák szem előtt.
AG: Mit mondana a mostani tanár kollégáknak?
GL: Csak az menjen el pedagógusnak, aki szereti a gyerekeket, mert egyre 
nehezebb ez a szakma, de gyönyörű. Hűnek kell maradni a munkahelyhez. 
Nagyon fontos, hogy szeressék és elfogadják egymást. Szerencsére jelenleg 
jó látni, hogy továbbra is becsülettel dolgoznak a mostani testnevelő 
kollégák a gyerekekkel. El kell érni, hogy a testnevelésnek és a sportnak 
az legyen a feladata, hogy egészséges generációkat neveljenek. Az emberi 
agyat az emberi lélekkel azonosítom, így nemcsak a testet, hanem az agyat 
is edzeni kell. Erre tartom ideálisnak a megfelelő sportot és a testnevelést. 
Ne az élsport legyen a cél, hanem hogy minél többen éljenek egészségesen 
és leljenek örömöt a munkájukban.
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AG: Hiányzik a tanítás?
GL: Ez a nyüzsgés először nagyon hiányzott, amikor elmentem 
nyugdíjba szomorú voltam. Egyik nap nyugdíj után 5 nagy cukros zsákba 
belegyűjtöttem az összes régi emlékemet, amiket hosszú éveken keresztül 
a versenyekről raktam el, és a kertben elégettem, mondván úgysem kell 
már. Ezt így utólag kicsit megbántam. Elégedett vagyok, örömet találtam 
mindig a munkámban. Harmóniában vagyok magammal, mert azt a sorsot 
járom, ami nekem rendeltetett.

KŐBE VÉSETT EMLÉKEK
Grófi lóistálló a gyárudvarban

Adony történelme szorosan összefonódik a Zichy-család történetével, 
életével. 1649-ben a Fejér megyei és veszprémi birtokok mellé Zichy István 
megszerzi a vázsonyi uradalmat és ezzel Adony környékét is, 1676-ban 
pedig grófi címet kap. Az ő leszármazottait követhetjük nyomon Adony 
története folyamán. A török hódoltság után 1713-ban igen lepusztult 
állapotban kapja meg Zichy Imre az adonyi területet, így zálogba adja 
40 évre. A Zenneg és Miklesich család érdeme Adony betelepítése és a 
templom építése. 1750-ben visszakerül a birtok a Zichy- családhoz. Zichy 
Györgyről hálás szívvel emlékeznek a korabeli naplók, számos pusztát 
épített ki a környéken, és az árvízvédelemre is gondja volt. 1881-ben Zichy 
Nándor gróf tulajdona lett Adony, és a kegyúri család ekkor költözik ide.1 
A gróf igencsak kiemelkedő jellem volt, történetírója pár sorát idézve; „egy 
hihetetlen korban, amikor a legmegbélyegzőbb gúnynév „klerikális” volt, 
egyházának hű fia, konzervatív politikus a liberalizmus uralma idején, 
a nemzetiségek megértője, a túlzó nemzeti elfogultságok közepette, 
arisztokrata és népvezér”.2 Leánya, Zichy Lívia Klára méltó utódjának 
bizonyult apja 1911-es halálát követően. Az I. világháború alatt megalakult 
a Vöröskereszt és 40-50 sebesült számára a kórház, amelybe Zichy Lívia 
Klára is beállt segíteni unokahúgaival. 1924-ben megvásárolt egy épületet, 
amelyet szegényházzá, kórházzá és csecsemővédő intézetté alakított. 
Kiemelkedő, erős hitű személyiség. A háború után nincstelenné lett, és volt 
szolgálója fogadta be. Sorsát türelemmel és kitartással fogadta, családjának 
1  Lendvay Zoltán: Adony a történelemben, 1996. 207.o
2  Uo.:208.o
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menekült tagjait befogadta. Adonyban hunyt el, a Zichy-kriptában 
nyugszik.3 A címben szereplő épület a műhelyekkel ellátott hajdani grófi 
lovarda, valamint a későbbiekben a keleti végéhez kapcsolódva arra 
merőlegesen építették ki a cselédlakásokat. Építési idejét 1750–80 közötti 
időszakra lehet datálni, az elzálogosítás után ekkor kerül újra a Zichy- 
család irányítása alá a terület. Az épületegyüttes „T” alaprajzot mutat, 
amelynek nyugati téglány alaprajzú része lóistálló volt, valamint irodának 
és kovácsműhelynek is helyt adott. Az udvaron 3 méter átmérőjű kút állt, 
így a vízellátás igen jó volt. Takarmánytárolókat, vetőgépeket szerszámokat 
helyeztek itt el. 1927-ben már gyárudvarnak nevezik. A II. világháború 
után az istállót több helyiségre osztják és lakásokat alakítanak ki bennük, 
valamint TSZ iroda működött itt. 1958–60-tól alakítottak ki itt lakásokat. 
Igen érdekes a csehsüveg boltozatos kialakítású istálló. Nagyon szép és 
impozáns megoldás egy gazdasági épülethez, igen ritka, azonban tudván, 
hogy grófi család építteti, talán nem lepődünk meg annyira. Fantasztikus, 
hogy a mai napig fennmaradt. Egy többszáz éves épületet láthatunk magunk 
előtt, ha ellátogatunk a gyárudvarhoz. Mára minden lakos a saját ízlése 
szerint alakította a homlokzatot, annak környezetét, így már megszűnt 
az egységes homlokzati kép. Azonban, ha van szerencsénk belépni egy 
ilyen lakásba, magunk elé tudjuk idézni, milyen is lehetett valójában. Nem 
gondolnánk, hogy ez egy istálló volt, hiszen rengeteg finom részlete már 
halványan, de észrevehető a homlokzat egyes részein, és a belső, csehsüveg 
boltozatos kialakítása pedig úgy gondolom, kuriózum egy istállónak épült 
gazdasági épület esetében. Volt szerencsénk megismerkedni két lakóval 
is, akik beengedtek otthonaikba minket, jó volt látni, hogy büszkék rá, és 
érdekli őket annak múltja. A kissé kaotikus környezet, különböző épületek, 
beépítések okán az ember valószínűleg elsétál mellette, ha nem tudja, 
pontosan, hol is jár. Nagyszerű, hogy az épület ilyen jó állapotban fenn 
tudott maradni, érdemes lenne egy emléktáblát állítani, hogy az arra járó 
maga elé tudja idézni az egykori grófi istálló nyüzsgő életét. 

   Tarjányi Viktória, Patakfalvi Csenge, Rab Sarolta

3  209-210.o
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BORBAN A VIGASZ
Steiger József – És a cserszegi fűszeres titka

KA: Kápolna sor. Steiger József Szepi, 
a „szokásos” cserszegivel fogad. 
Jómagam nem vagyok illatos bor párti, 
de a szomszédét nagyon kedvelem. És a 
szomszédot is. Az elején őt is a régmúltról 
faggatom. Mióta is vagyunk szomszédok? 
SJ: Mindig is azok voltunk. Már öregapád 
meg apám is. Jómagam hivatalosan azóta, 
mióta a szüleim meghaltak. Akkor vettük át 
a szőlőt, testvéremmel, Imrével. Azután úgy 
alakult, hogy ő nem kívánt vele foglalkozni. 
Azóta teljesen az én családom tulajdonában 
van. Itt a szembe lévő hegyen, a Kápolna 
soron, volt még egy szőlőterületünk. Az 
el lett adva. A mai eszemmel nem tenném. 
Pont azt kellett volna meghagyni. A fekvés 
miatt. 

KA: Annak idején is kivetted a munkából a részed, mikor még szüleid 
művelték a szőlőt?
SJ: Igen. Tulajdonképpen nem volt más választás. Kellett jönni, segíteni 
a szülőknek. Az, hogy mennyire szerettük vagy mennyire nem, az más 
kérdés. Nem szerettük. De kellett.
KA: A bort szeretted ifjú korodban?
SJ: Nem nagyon. 
KA: Mióta változott ez meg?
SJ: Amióta én csinálom. Előtte mindig sört ittam fiatalon. 
KA: Érdekes, hogy eddig minden veled egykorú szőlősgazda ezt 
nyilatkozta. Jelenleg milyen szőlőfajtákkal foglalkozol?
SJ: Két fajtatiszta. Bianka és cserszegi. Fent a hegytetőn vegyes fehér. De a 
nyolcvan százaléka ottonel muskotály. 
KA: Melyik fajtát kedveled leginkább?
SJ: Kedvencem a cserszegi. Természetesen. Ebből a fajtából készült borból 
jönnek ki számomra a legjobban a szőlő illatanyagai és savai. Ezt igazán 
kedvelem.

Fotó: Suszter Renáta 
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KA: Mint szőlőfajta, milyen bánásmódot igényel?
SJ: Semmi különbség nincs a többitől. Sőt inkább azt mondom, hogy 
kezelésre igénytelenebb, mint a másikak. Betegségeknek igen ellenálló. 
Nem érzékeny annyira a lisztharmatra és a peronoszra. Ez jellemző a 
biankára is. A hegytetőn a vegyes igen érzékeny. 
KA: A szüleid idejében milyen borok készültek itt?
SJ: Tőkés ültetvény volt. Akkoriban a szegény ember szőlőjének nevezték a 
szlankát. Ez volt leginkább. Ebből vékony vörösbort készítettek. Szüretkor 
nem volt több soha 14 fokosnál. Így kellett a cukor is bőven, ahhoz hogy 
iható legyen. De ezt is megitták. Volt közte mézes is, meg zalagyöngye. 
Ahogy esett az öregeknek, úgy pótolták ki ezzel-azzal. És ahogy akkor 
szokás volt, összeszüreteltek mindent. 
KA: Amikor átvetted a szőlőt akkor már letisztult benned, hogy tényleg 
szeretnél vele foglalkozni, vagy csak nem akartad veszendőbe hagyni 
szüleid hagyatékát? 
SJ: Először megbeszéltük a családban, és kifizettem az öcsémet. Aztán 
nekiálltunk a fiaimmal és kiszedtük a régi tőkéket. Semmit nem hagytuk. 
Biztos a muter sírna érte. Újratelepítettünk mindent. A gyerekekkel 
megcsináltuk a présház felett a teraszokat. 11 teraszt csináltunk, nem kis 
munkával. Azután telepítettük rá a cserszegit, a présház elé meg a biankát. 
A többi meg jött magától. De szeretem csinálni.
KA: Cserszegi és bianka. Ebből arra következtetek, hogy inkább a 
kicsit illatosabb, kevésbé száraz borokat kedveld. Hogyan esett a 
választás az említett két fajtára?
SJ: Kicsit utána néztem. Abban az időben kezdett befutni a bianka nem 
csak itt, másutt is. Megnéztem könyvekben, csupa jó vélemény volt róla, 
mint ellenáll a betegségeknek és jól tűri a fagyot. Ez fontos szempont, mert 
a présház előtt mindig hideg van. A cserszegi szintén ugyanez. De annak 
mindig nagyon ízlett a bora is. 

Tudtad? A cserszegi fűszeres az Irsai Olivér és piros tramini 
keresztezéséből származik. Kiválóan ellenáll a téli fagyoknak, ellenben 
nem kedveli a szárazságot. Gazdag aromatikája miatt gyakran 
használják házasításokban. Leginkább csirkesalátához és sült 
pulykahúshoz ajánlják. 
       Kozmér Amanda
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CÉGÉR, AVAGY MESTERSÉGEM CÍMERE
Kádár

Mesélünk egy csodálatos édesapáról, és annak csodálatos, de nagyon nehéz 
szakmájáról, mert édesapánk, Pivonka Gyula kádár volt Adonyban.
Apukánk 1910-ben született Csömörön, a kádár szakmát édesapjától 
tanulta, majd 1938-ban kötött házasságot édesanyákkal – Kupi Mária – és 
ekkor került Adonyba, itt folytatta a tanult mesterségét.
Háború előtt kezdtek építkezni, Adonyban, a Bajcsy-Zsilinszky u. 30-ban 
- ez a ház még most is ott áll –, itt volt a műhelye is. Sajnos édesanyánk 
hosszú súlyos betegséget követően 1951-ben elhunyt.
A kádármester feladata a fából készült edények, eszközök, hordók, kádak, 
dézsák, puttonyok, szüreti edények készítése, tisztítása, karbantartása.
A munkája során a famegmunkáláshoz szükséges kéziszerszámokat 
használt: gyaluk (volt kb. 2 m-es, ami lábon állt), vésők, fejsze, szekerce, 
kézi fűrészek, favéső, nútoló, kalapácsok, faragószék, kádárvilla, vonó- és 
vájó kés, körzők, furdancs, szechamer. A szerszámok többsége mindenki 
előtt ismert, talán a szechamer, ami kevésbé: ez olyan kalapács formájú 
eszköz, melyet az abroncsok meghúzására használtak.
Vásározni áruval járt a környező falvakba – Perkáta, Rácalmás – és az adonyi 
vásárok idején a kapuba kihelyezett egy-egy szapullót, vagy kármentőt, és 
akit érdekelt az a vásárba menet vagy jövet megrendelte az árut.
Édesapánk teljes mértékben kézi eszközzel dolgozta fel az alapanyagokat. 
A szüreti edények keményfából – szeder és tölgy – készültek, a szapullók 
(káposzta savanyítására, sertés húsok lesózására szolgáló edény), a szüreti 
kádak pedig puhafából készültek. 
Mivel a kádáripari termékek nagy része folyadékok tárolására szolgált, 
ezért a darabjait, dongáit hézagmentesen kellett összeállítani, kevés 

kivételtől eltekintve 
szegezés és ragasztás 
nélkül. Tömítő anyagnak a 
káka levelét használta, ezt 
húzta be a dongák közé 
és az edények fenekének 
beillesztésénél. 
Édesapánk hajlított 
dongájú hordókat 
készített. Ez úgy készült, 
hogy először a méretre 

Fotó: 1930-ban kádárként végző iparosok (ülő sor balról a második Pivonka Gyula)
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vágott fából szekercével kifaragta a nyers dongát, majd faragó széken 
méretre igazította azokat, ezt követően vájó késsel domborúra mélyítette a 
munkadarabokat egyenként.
A hordó fenekét, egyenként kéthegyű szöggel szögelte össze, majd méretve 
vágta. 
A dongákat rakóabroncsba rakta, csínyt vágott bele, és behelyezte az egyik 
feneket. 
Ezután következett egy érdekes munka: kis tüzet rakott, erre helyezte az 
elkészült munkadarabot, az oldalát állandóan vizes ruhával fűtötte, és egy 
csigával, melynek két oldalán kötél volt, húzta össze a dongákat. A meleg 
hatására hajlítani lehetett a fát. Elkészült a megfelelő méret, ekkor a másik 
fenékrésznél is kivágta a csínyt, és behelyezte a másik feneket is. 
Ez megint egy különleges feladat volt, ehhez volt egy kb. két méter hosszú 
vas rúdja, melynek a vége kissé hajlított volt, ezt a hordó oldalsó kiöntő 
nyílásába helyezte, és ennek segítségével ütögette be a csínybe a másik 
feneket, rásegített kádárvillával, hogy igazodjon szépen a fenék helyére. 
Amikor mindez megvolt feltett néhány abroncsot, majd minden donga közé 
megvágott kákát tett, és ugyan ezt tette a fenék behelyezése előtt a csínybe 
is. Ez volt a tömítő anyag. Összesen egy hordóra hat darab abroncsot tett 
fel, melyet nitt szögekkel kapcsolt össze. 
Egyszerűbb és könnyebb feladata volt a szapulló és szüretelő kád 
elkészítésénél, ott nem kellett keményfából dolgoznia, és a dongák 
egyenesek voltak, és csak egy fenekük volt.
Ősszel szüret előtt sokat járt ki a szőlőhegyre, hordókat ki és befenekelni, 
hogy a borkőt ki lehessen verni a hordókból. Munkája hordók javításából 
állott nagyrészt, hiszen egy-két donga meghibásodása esetén azok cserére 
szorultak. Udvarunkban sorakoztak a javításra váró hordók és szüreti 
kádak.
Mi gyerekek szinte a műhelyben éltük napjaink nagy részét, hiszen az 
iskolából hazaérve, ott mindig meleg és csodás fa illat volt. Leckeírásra 
ott volt egy hordó és ott volt a szülői felügyelet is. Kisebb segítségnek mi 
kéznél voltunk, köszörűkövet hajtani, abroncsot fogni, vagy a forgácsot, 
lehullott fát összegyűjteni. 
Biztosan ezért emlékezünk a hordókészítés, a kádár munka apróbb 
fogásaira, mert csodálatos, de nagyon nehéz mesterség volt ez. 
Egyedül nevelt fel, nem nősült újra, vigyázott ránk, óvott és féltett 
bennünket. Mi négy unokával ajándékoztuk meg őt, akiket még 
személyesen ismert, 1983-ban hunyt el.
 Stéfely Kornélné (Pivonka Ida), Fónad Józsefné (Pivonka Kornélia)
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ADONYBAN SZÜLETETT
Vers virágos jókedvvel

Králl József: Szóvirág
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ADONYI SZERVEZETEK

1414. Sz. Gellért Püspök Cserkész Csapat
A cserkészet  egy önkéntes, politikamentes ifjúságnevelő mozgalom, 
amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és 
vagyoni helyzettől, valamint felekezettől függetlenül. Alapvető célja, hogy 
támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik 
teljes kifejlesztésében, mind egyénként, mind felelős állampolgárként és 
helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként. Világszerte 38 millió 
cserkész tevékenykedett 216 országban és területen, ezzel a cserkészet a 
világ legnagyobb ifjúsági mozgalma.

Dr. Szász Károly felkérésére 3 lány és 6 fiú kezdett megismerkedni a 
cserkészettel, majd 1993-ban 3 fiatal lány és 3 fiatal fiú alapította, az 
adonyi 1414. számú Gellért püspök cserkész csapatot, hogy szárnyaik alá 
vegyék az adonyi ifjúságot. Húszonhárom kiváló hangulatú nyári tábortunk 
volt eddig, és lelkesedésünk töretlen. Csapatunk jelenleg körülbelül 30 főt 
számlál, de természetesen bármikor szívesen látjuk az új érdeklődőket. 
Korosztályos őrsgyüléseket tartunk hetente, hogy mindenki megtalálja a 
számára megfelelő programot. Egész évben a nagy nyári táborra készülünk, 
melyen megmutathatjuk rátermettségüket az erdő mélyén, a hétköznapi 
civilizációtól távol. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösség erejébe, kölünböző 
praktikákat alkalmazunk, hogy minnél otthonosabbá teremtsük számunkra 
az erdőt, és mind ezt a cselekedve tanulás jegyében tesszük. Igyekszünk 
minden gyerekhez személyesen közeledni, és felfedezni az erős oldalát. 

Próbarendszerünk elősegíti a folyamatos fejlődés lehetőségét, 
keretmeséink fenntartják a gyermeki lelkületet. Nyári tábortüzeink, közös 
énekléseink, túrázásaink, egészéves programjaink felejthetetlen élményt 
nyújtanak minden gyermek és felnőt számára. 

Ha kedvet kaptál csatlakozni hozzánk, ne habozz tovább! 
Keresd fel Fogas Gábor csapatparancskonunkat 

a megadott számon: +36-30-85-94-599,
vagy írj neki Facebook-on, 

és ő továbbirányít Téged a megfelelő emberhez. 
Keresd őt bizalommal!
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SZÁZÉVES KATONALÁDA
1917. április 

Még tavasz van, 1917 áprilisa, és ismét a székesfehérvári honvédekre 
emlékezünk. Szorgos munka folyik Volhíniában, az ezred Wydumka patak 
völgyének közelében húzódó állásaiban. Folyamatosan erősítik állásaikat, 
és sok munkát ad az árkokat elöntő talajvíz. Mint a korabeli jelentésekben 
olvasható, a frontszakaszon aránylag nyugalmasak voltak az áprilisi napok.
Az ezred soraiban harcoló egykori adonyi katonák biztosan két dologra 
emlékeznének vissza azokból a hetekből: a folyamatos járőrkiképzésekre 
és vállalkozásokra, valamint a „Zita királyné Katonaotthon” építésére. Az 
ezredparancsnokság naponta kiadott „Eligazításai” megkövetelték a két 
ellenséges vonal közötti mindenre kiterjedő járőrtevékenységet. Fontos 
volt azoknak a rohamjárőröknek a kiképzése, akik az ellenséges állásokba 
betörve hajtották végre a kitűzött feladatot.

 „Alkalmas helyeken járőr vállalatok által nem csak gyakorlatilag tovább 
képezzük a járőröket, de igen fontos adatokat szerezhetünk az ellenség 
állásainak kiépítése, csapatelhelyezése, esetleges szándéka stb. felöl is.” 
– olvasható az egyik iratban, amelyet Sipos Gyula ezredes, a fehérvári 
honvédek ezredparancsnoka adott ki. „Minden vállalatot jól át kell gondolni 
és előkészíteni, a terep megismerése céljából azon a helyen a rohamjárőrt 
esetleg előbb a figyelő őrsökön, figyelő helyeken kell alkalmazni, és csak 
azután végrehajtani a feladatot.” – figyelmeztet az ezredparancsnok.

Nemcsak az első vonalakban, hanem a hátsó terepen is élénk munka folyt. 
Jelentős számú műszaki katona dolgozott a „Zita királyné Katonaotthon” 
építésén. Siroka (ma: Shyroke, Ukrajna) falutól kicsit délre, egy erdőben 
folyt a lázas munka. Ha összevetjük a katonaotthon területéről készült 
korabeli vázlatokat a mai műholdas felvételekkel, még jól azonosítható 
egykori elhelyezkedése. Itt, a front mögötti területen, ló vontatta tábori 
vasutat építettek ki a nagyobb katonai létesítmények és raktárak 
között. (Megjegyzem, hogy ugyanilyen ló vontatta „vasút” közlekedett 
Felsőcikola és Adony között, amely kisvasút „Pámvádli” néven maradt 
meg az emlékezetben.) Siroka falu közelében egy leágazást, mellékágat 
építettek a működő tábori vasúthoz, és a nyomvonalat bevezették abba 
az erdőbe, amelyben a katonaotthon épült. Így már jól megközelíthetővé 
vált a terület, és az anyagszállítás is gyorsabb lehetett. A katonaotthon 
megépítésének az volt a célja, hogy az első vonalban szolgálatot teljesítők 
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folyamatos váltással olyan pihenőhelyre kerüljenek, ahol tisztálkodhatnak, 
jól étkezhetnek, megerősödhetnek, oldódhat a napi feszültség. Az egész 
telep kialakításához a környező erdők faállományát használták fel. Két 
nagy, emeletes épületben 100-100 legénységi katona került elhelyezésre 
az „üdülési” időszakban. Egy másik, szintén emeletes faház földszintjén 
működött a fürdő, gőzkamra, orvosi rendelő, kötöző, fogorvosi rendelő, 
az emeleten pedig a tábori színház színpada kapott helyet. Az otthonba 
került katonák ruháit fertőtlenítették, tiszta ruhával látták el őket, a 
tábori színházban naponta tartottak előadást. Egy rövid időre feledhetőek 
voltak az árokszolgálat nyomasztó napjai. A tisztek részére külön épületek 
készültek, amelyekben gőz- és kádfürdők is rendelkezésre álltak. Kápolnák 
is épültek és rendszeresen tartottak  tábori miséket.
Az ezrednek kiutalt földterületen kertészet került kialakításra. A majdnem 
20 holdas területen szinte mintagazdaság működött, ahol a könnyebben 
sebesült katonák is dolgozhattak. Az egyre romló központi élelmiszerellátást 
a saját terméssel tudták javítani a szakácsok. A hadosztály- parancsnokság 
néhány fejőstehenet is kiutalt az ezred számára, amelyeknek ellátásához a 
következőt biztosította: napi 10 kiló széna, 6 kg burgonya vagy répa, 2 kiló 
korpa. Az ezrednek saját „kolbászgyára” és baromfi udvara volt.
Ha végignézzük azt a front mögötti (az ellenséges ágyúk hatáskörén kívüli) 
területet, ahol a fehérvári honvédeket helyezték el, azt látjuk, hogy minden 
a katonák ellátásának volt alárendelve. Ugyanezt láthatjuk a 20. honvéd 
gyaloghadosztály valamennyi ezredénél: a budapesti 1-es, a debreceni 3-as 
és a nagyváradi 4-es honvéd ezrednél is.
Székesfehérvár városa nem feledkezett meg katonáiról, mert a lakosság 
körében rendszeresek voltak a ruha- és élelmiszergyűjtő akciók a harcoló 
alakulatok számára. Az itthoniak helyzete is egyre romlott a negyedik 
háborús évben, de minden kis segítség nagyon sokat számított a frontokon 
harcolóknak. 

       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - JELKÉPEK 
AZ ADONYI TEMPLOMBAN
Szűz Mária megkoronázása

Tekintettel arra, hogy a 
templomunk Szűz Mária 
tiszteletére lett szentelve, 
egyértelművé vált, hogy a 
kereszthajó mennyezetén, 
központi helyzetéből 
adódóan, Mária életének 
legkiemelkedőbb története 
legyen megjelenítve, amely 
nem más, mint Szűz Mária 
megkoronázása a mennyben. 
Szűz Mária megkoronázása 

a Boldogságos Szűzanya megdicsőülése földi élete végén, mennybevétele 
után. Annak gondolata, hogy királynői méltóságának beteljesedéseként 
Máriát Fia, illetve a Szentháromság megkoronázza, a 12. században jelent 
meg Nyugat-Európában. Forrása a mennybevitel liturgiája. Ikonográfiailag 
a korona, mint a mennyei dicsőség és a földi szenvedések jutalma kezdettől 
fogva Mária attribútuma. Az első ábrázolásokon a korai középkorban 
a trónon ülő Máriát angyalok koronázzák. A 12. században jelent meg 
a tulajdonképpeni megkoronázás-kép. Mária királyi menyasszonyként 
ül Krisztus jobbján, a dicsőség trónján, már koronával a fején, vagy két 
angyal épp megkoronázza, miközben Krisztus és Mária egymás felé fordul, 
Krisztus pedig megáldja Máriát. A 13. századtól a trónon ülő Krisztus 
koronázza meg Máriát. A 14-16. század itáliai művészetében Szűz Mária 
megkoronázása számos oltárkép központi jelenete. Máriát olykor Krisztus 
előtt térdelve ábrázolják. A 15. századtól tűnt föl a képeken az Atyaisten. 
A késő gótika faragott oltárain a Szentháromság koronázza Máriát, aki az 
Atyaisten és Krisztus között térdel, fölötte lebeg a Szentlélek galambja. 
Mindhárom isteni személyt emberi alakban is ábrázolják: középen az öreg, 
szakállas Atyaisten, a Fiú és a Szentlélek ifjú alakja ünnepi ornátusban, 
kezükben uralkodói attribútumok. Az angyalok és szentek bevonásával 
Szűz Mária megkoronázása a mennyország ünnepévé tágul, s néha Mária 
halálával (mennybevételével) együtt ábrázolják. A 17-18. századtól Szűz 
Mária megkoronázásának önálló ábrázolása háttérbe szorult, csak a 
mennybevitel egy mozzanataként ábrázolták.

       Szemere János 

Fotó: Rosenberg Róbert
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FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK
A válaszadó anagrammája áprilisban:

 hatvan rohan, három érint 

1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő Bizottságba. 
Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) Szeptember 8. Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi  
 napja.
b) November 20. A gyermekek jogainak világnapja.
c) Június 2. Pedagógusok napja
Válasz: Egyértelmű, mint pedagógus, nyilvánvaló, a pedagógusok napját.
2. kérdés: Ha olyat tennél, mellyel kiérdemelnéd országosan az emlékállítást, 
melyiket választanád?
a) Nagy graffiti rólad egy tűzfalon Budapest központjában.
b) Kisbolygót neveznének el róla.
c) Egy zeneszerző írna hozzá, róla egy kantátát.
Válasz: A zeneszerző írjon rólam egy kantátát. A kisbolygó nagyon messze 
van, megfoghatatlan és nem sokakat érdekel. A zene sokkal közelebb áll 
hozzám, mint a kisbolygó.
3. kérdés: Melyik reklámhoz adnád az arcodat a három közül?
a) Környezetbarát mosószer.
b) Egészséges joghúrt.
c) Korszerű kisautó.
Válasz: Korszerű kisautó. Közepesen környezetbarát vagyok, még van mit 
tennem ez ügyben…
4. kérdés: Ha kapnál egy telefonhívást, hogy mehetsz tanítani valahova, 
melyiket választanád?
a) Kenyai vidéki kis falu iskoláját.
b) Angol szigorú bentlakásos iskolát.
c) Indiai, felettébb drága, de nagyon magas színvonalú magániskolát.
Válasz: Kenya! Ez a legnehezebb, de azok a gyerekek talán fogékonyabbak 
arra, amit tanítasz nekik. Lehet, hogy nem tudják aztán felhasználni… India 
hiper-szuper iskola sem lehet rossz, valószínű ott meg minden feltétel 
rendelkezésre áll. Nem, nem. Maradok a Kenyánál.
5. kérdés: Melyik képregényhős vagy a jellemvonásaid alapján?
a) Garfield, a lusta macska: kedves, vicces, megfricskázza a körülötte  
 élőket (és szereti a fánkot).
b) Macskanő, öntörvényű, magányos, szereti a csillogó dolgokat (és  
 imádja a macskákat).
c) Pókember, mindig az igazságra törekszik, sokszor naiv, de a végén  
 megmenti a világot (és folyton szerelmes).
Válasz: Pókember. Ilyen a Pókember? Folyton szerelmes? Nem is tudtam…
(Orthné Horváth Marianna képviselő asszony válaszait olvashatták.)
       Hetyei Gábor
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Május
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Május VILÁGNAPOK - GYERMEKSZEMMEL
Május 24- Európai nemzeti parkok napja

Ősz a Bükki Nemzeti Parban

Őszi szünet alkalmából és a jó időre való tekintettel túrázni indultunk 
Pazsagba. Pazsag a Bükk szívében, Egertől nem messze található 
ékszerdoboznyi túrafalu. Az erdő közepén néhány turistaház található, 
amelyekben a fűtés fatüzelésű, a villany pedig agregátorral működtethető.  
Az erdő sűrűjében érdekes volt egy pár napot eltölteni. A helyi vadász volt 
az útbaigazítónk és a túravezetőnk. Napjaink arról szóltak, hogy a közösen 
elköltött reggeli után nyakunkba vettük az erdőt, és megismerkedtünk a 
környék túraútvonalaival. Útközben sok erdei növényt, gombát és állatot 
láttunk. Számomra az erdő zaja, illata és a magával ragadó szépsége 
jelenti az igazi kikapcsolódást. Az egyik túra egy magasabb hegy tetején 
végződött, ami kissé fárasztó volt, de megérte, mert gyönyörű volt a 
kilátás. Esténként megpihenve, szép napot hagyva magunk után, álomba 
szenderültünk. Utolsó nap csomagjainkat összepakolva, rengeteg 
élménnyel, hazaindultunk. Itthon várt minket hűséges kutyusunk és a 
családi ház meleg otthona. Pazsagra mindig szívesen emlékezem.

    Ármai Borbála, 4.a 2014/2015. tanév

Május 10. Fák és madarak napja
Megérkezett a tavasz

A tél már nagyon hosszúnak bizonyult, és a szürke, hideg napok után végre 
megérkezett a tavasz. 
Anyukámmal észrevettük, mikor reggel felkeltünk, hogy csivitelnek a 
madarak. Szépen virítottak a kertben a százszorszépek is. A fák már 
kezdtek rügyezni. Ilyenkor apa füvet szokott nyírni, anya kertészkedik, és 
én a Bütyivel mókázom az udvaron. Még ki szoktam gazolni a homokozót 
is. Bütykös meg szokta keresni apát, és elkezd morogni a fűnyírónak. 
Örülünk, ha kész a kert, mert akkor mindig gyönyörködünk benne, és 
ilyenkor tavasszal, amikor kisüt a nap, még a kedvünk is jobb.

    Ármai Borbála, 2013/2014. tanév (3.a)
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Május
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 1817 19 20 21

22

16

23 24 25 26 27 28

29

Fülöp,
Jakab

A munka ünnepe

Zsigmond,
Zoé

Mihály,
Győző

Zsófia,
Szonja

Júlia,
Rita

Dezső Eszter,
Eliza,

Vanessza

Orbán Evelin,
Fülöp

Hella Emil,
Csanád

Magdolna,
Magdaléna,

Léna

Janka,
Zsanett

Angéla,
Petronella

Mózes,
Botond

Paszkál Erik,
Alexandra,

Szandra

Ivó,
Milán

Bernát,
Felícia

András,
Konstantin

Gergely,
Édua

Ármin,
Pálma,
Míra

Ferenc Pongrác,
Gyöngy

Szervác,
Imola,
Imelda

Bonifác

Tímea,
Irma

Mónika,
Flórián

Györgyi Ivett,
Frida

Gizella,
Bendegúz
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Programok
május 6.

Kistérségi borverseny

május 10.
Madarak és fák napja az óvodában

május 27. 
Szent Orbán ünnep

május 28.
Gyermeknap

Jegyzet
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Feszületek Adonyban

Fotó: Rosenberg Róbert

„VÖRÖSKERESZT” A 6-OS ÚT MELLETT
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...

Almatárolás

Tavasszal, ha helyben is megtermő gyümölccsel szeretnénk a vitaminforrást 
biztosítani szervezetünk számára, nem sok lehetőség adódik. Az 
egyik leggyakoribb, Adonyban is szinte minden kertben megtalálható 
gyümölcsfafajta az alma. Ráadásul ez az a gyümölcs, mely állítólag jól 
eltárolható… Állítólag. Több adonyival is konzultáltam, és sajnos általános 
az apátia az almatárolás eredményességével kapcsolatban: sajnos nem 
igazán vagyunk sikeresek abban, hogy a szeretett gyümölcsöt megóvjuk 
tavaszig. A tárolással kapcsolatos információkat Soltész Miklós: Integrált 
gyümölcstermesztés (Mezőgazdasági Kiadó) könyvének segítségével 
állítottam össze.
A télen át való megőrzés első fontos eleme, hogy tudnunk kell, hogy 
nem minden fajta alkalmas a téli tárolásra. Néhány hónapos tárolást bír 
csupán – többek között - a Jonathan, Royal Gála. Karácsonynál tovább ne 
reménykedjünk a Jonadel, Linda, Lysgolden, Ingrid Marié tárolásában. 
Amelyek viszont jól bírják a tárolást: Golden, Early Red Stayman, Idared, 
Jonagold, Maigold, Mutsu, Red Delicious, Red Chief, Ruby, Starking, 
Jonagored, Redgold, Rubinstar.
Fontos az eltarthatóság szempontjából az alma termesztésének 
technológiája. Ahhoz, hogy eltartható gyümölcsünk legyen, elengedhetetlen 
az egészséges termés. Ehhez megfelelő metszés (szellős legyen a 
lombkorona), növényápolás (eléggé idegenkedek tőle, de a minél több 
egészségeses termés érdekében a vegyszeres növényvédelem szükségesnek 
tűnik, bár a kertünkben élő almafák évtizede nem kaptak permetezőszert, 
és – gyakoribb ugyan a nem megfelelő minőségű termés -, azért nem kell 
minden szemet a szemétbe vetni). És hát a tápanyagpótlás: a nitrogén 
szép nagy, „mosolygós” almát eredményez, de ezek az almák nehezebben 
állnak el. Régi tapasztalat: a kisebb almák jobban bírják a tárolást. De 
más hátulütője az is, hogy a túlzott nitrogénadagolással csökken a növény 
számára nélkülözhetetlen tápelemek koncentrációja, így a kalciumé is. A 
kalcium hiányában húsbarnulás, belső keserű foltok jelennek meg, amelyek 
a gyümölcs tárolhatóságát és élvezeti értékét rendkívüli módon lerontják.
A következő fontos tényező még mindig nem a tároláshoz kötődik. Tudni 
kell, hogy mikor  szedhető a gyümölcs ahhoz, hogy eltartható legyen. 
Az érett almát a kocsánya körüli széles, mély bemélyedéséről és barna 
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magjairól ismerheti fel. Az alma csak akkor érett a szüretelésre, ha könnyen 
leszedhető, vagyis a kocsánya egy csavarintásra könnyen elválik az ágról. 
Az optimális szüreti időpont megválasztása nagy szakértelmet igényel. 
Ez történhet húskeménység méréssel, jódpróbával, a virágzástól eltelt 
napok számának meghatározásával, stb. Sajnos ezek a módszerek otthon 
nem könnyen alkalmazhatók. Így hát maradjunk abban, hogy a tárolási 
célból szedett almák szedési ideje 7–14 nappal korábban van, mint a friss 
fogyasztásra szánt almáé. 
Még mielőtt bevinnénk a tároló helyre az almát, célszerű azt 
lefertőtleníteni, hiszen gondoljunk csak bele, a betegségek az éven át 
történő tárolás során feldúsulnak, és a friss gyümölcs rögtön támadásnak 
van kitéve. Fertőtlenítésre kiváló módszer a falak meszelése. Növelhetjük 
a hatásfokát, ha erre bordói levet használunk, de e célra kiválóak a klórt 
(nátrium-hipokloridot, kalcium-hipokloridot) tartalmazó oldatok (max. 
0,2%-os töménységben). A gombaölő szerek használata is segíti a tárolt 
termék minőségének megóvását. A szerek használatakor mindenképpen 
ügyeljünk az egészségügyi rendszabályok betartására.
Most már tényleg essen szó a tárolásról is. Az almát tároljuk 
gyümölcsrekeszekben vagy lapos ládákban. Célszerű ezeket faforgáccsal, 
hullámpapírral kibélelni. Mindenképpen csak egészséges, sérülésmentes 
gyümölcsöt tároljunk. A kukacos, túlérett vagy túl nagyra nőtt gyümölcsök 
nem állnak el sokáig, azokat szedéskor különítsük el. A kocsány nélküli 
almát is együk meg minél hamarabb, mivel az hajlamos hamar megrothadni. 
Édesanyám ezekből az almákból – mint ahogy a tárolás során betegeskedő 
almákból is – gyakran kompótot főzött, mely során ugyan veszített 
vitamintartalmából, de a kompót jó kiegészítője volt a vasárnapi ebédnek.
Sajnos nem kerülhető el, hogy a tárolt almát heti rendszerességgel nézzük 
át, és szedjük ki a rothadt gyümölcsöket. Ezek „megfertőzhetik” a többit. 
Ennek hátterében az áll, hogy a rothadt gyümölcs etilén gázt bocsát ki, ami 
a többi almát gyorsabb érésre készteti. Ide vezethető vissza, hogy az almát 
más gyümölccsel vagy zöldséggel együtt tárolni nem célszerű. 
A tárolás hőmérsékletét a szakirodalom igen pontosan és szakszerűen, 
a fajtához igazodva tizedes pontossággal adja meg (pl. a Jonathant 1,5-
2,0 °C, a Goldent 0,0-0,5 °C, a Sartkingot 1,0-1,5 °C közötti tartományban 
kell tárolni). Szerintem nekünk, akiknél – bizton állíthatom –, hogy a ház 
körül megtermelt almát nem hűtőtárolóba helyezzük el, elégséges azt 
betartani, hogy a termést mindenképpen meg kell óvnunk a fagytól és az 
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indián nyár okozta magasabb hőmérséklet hatásaitól. Színekben, nyári 
konyhákban, pincékben, padlásterekben a fal és a nyílászárók bizonyos 
mértékű szigetelése látszik célravezetőnek, részleges megoldás az ablakok 
és ajtók szükség szerinti kinyitása. Javasolom nagy téli hidegek esetén az 
alma takarását, a falak pl. átmeneti hungarocellel való szigetelését.
Hasonlóan a hőmérséklethez, a páratartalom beállítása is döntő a 
helyes almatárolás eléréséhez: a szakirodalom 90-95% közötti relatív 
páratartalmat ír elő (szintén fajtafüggően). Ha túl kevés (70–80%-os) a 
pára, nagy lesz a tömegveszteség, ha viszont a megengedettnél több (95% 
felett), nagyobb mértékben pusztítanak a gombás betegségek. A levegő 
relatív páratartalmát finoman bepermetezett (esetleg belocsolt) vízzel 
növelhetjük.
Az alma a tárolás során utóérik. Ennek során lélegzik, szén-dioxidot és 
etilént bocsát ki, miközben oxigént vesz fel. Eközben a savak elégnek, és a 
gyümölcs elveszíti víztartalmának egy részét is. Ezért nemcsak az alacsony 
hőmérséklet, magas páratartalom szükséges az eltarthatósághoz, hanem a 
jó szellőzés is elengedhetetlen. Jó hatásfokkal üzemeltethetők ventilátorok 
ennek elérése érdekében: ezek elsődleges szerepe az érést gyorsító etilén 
eltávolítása. 
Tárolási veszteségeket a helytelen tárolás és a különböző betegségek 
okozhatnak. A tárolás körülményeinek be nem tartása (a magasabb 
hőmérséklet, a kis páratartalom) apadási veszteséghez, majd 
fonnyadáshoz vezet, azaz az alma ráncosodni fog. A tárolási körülmények 
mellett a fajtajelleg is meghatározó, hiszen a Golden Delicious hajlamos a 
ráncosodásra sokkal inkább, mint például a Starking.
A tárolt alma egyik leggyakoribb élettani betegsége a húsbarnulás (az alma 
húsa a héj alatt megbarnul, puhul). Ennek legfőbb oka, hogy a szedés rossz 
időpontban történt. Másik gyakori betegség a keserűfoltosodás. A betegség 
közvetlenül a héj alatt, néhány milliméter mélyen a húsban keletkezik, itt 
mélyzöld folt alakul ki. Egy-egy ilyen foltot átvágva azt tapasztaljuk, hogy az 
enyhén barna, száraz, szivacsos, taplós állományú. Ez kálium, magnézium, 
kalcium hiányra vezethető vissza.
A betegségek másik nagy csoportja a gombás betegségek. A gombás 
betegségek legalább olyan veszélyesek, mint az élettani betegségek. 
Ezek megjelenése jellemzően a rothadás (penicilliumos, szürkepenészes, 
moníliás, alternáliás rothadások, magház-penészesedés). A rothadások 
megelőzése érdekében a rendszeres és óvatos átválogatással, a tároló 
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elemek közötti légcserével, az alacsony hőmérséklettel és a légkörinél 
magasabb széndioxid koncentráció beállításával védekezhetünk. 
Természetesen az éven át tartó szakszerű növényvédelem is fontos eleme a 
gombamentes termésnek. A gombás betegségek leggyakoribb oka a szüreti 
sérülésekre vezethető vissza, ezért sérült, ütődött termést ne sajnáljuk 
azonnali fogyasztásra ítélni.
Ha fenti javaslatokat megfogadják, a megfelelő fajtájú almából még akár 
tavasszal is jóízűen falatozhatunk. Az ne szegje kedvünket, ha néha-néha 
néhány almát ki is kell dobnunk. Az üzletek polcairól ránk mosolygó alma 
a komoly dózisú vegyszeres kezelések, a szakszerű hűtőtárolóban végzett 
megőrzés és rendszeres válogatás után kerülhet csak a kosarunkba. A 
szabályozott légterű tárolás során is elérheti a veszteség a 10%-ot, így 
az otthoni tárolásnál a 20%-os veszteség még nem tekinthető kirívóan 
magasnak. A legkevesebb veszteséget a Mutsu fajtánál remélhetjük, de a 
Goldennel (ennél az apadás okoz minőségromlást) és az Idareddel (itt a 
foltosodásra kell számítanunk) is jó tárolási eredményt várhatunk.
Ja, és a végére egy egészségügyi javallat: az almaszedés gyakran vakmerő 
mutatványokhoz is vezethet, a legszebb almák ugyanis mindig a 
legtávolabbi ponton, a fa legtetején, a legkevésbé hozzáférhető helyeken 
találhatók, de a legszebb alma sem feledteti a kórházi koszt szomorúságát, 
ha leestünk a fa tetejéről.
       Hetyei Gábor Fotó: www.sokszinuvidek24.hu

    
   
KONYHAI FORTÉLYOK
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Fotó: www.eletszepitokhu

Ha a hűtőszekrény jégkocka tartója alá alufóliát teszünk, nem fagy oda a 
tartó, könnyen kivehető.
Adjunk a felverendő tejszínhez, tojásfehérjéhez néhány csepp citromlevet, 
keményebb habot kapunk.

MI FŐ A SZOMSZÉD FAZEKÁBAN?
Kerala

Előző hónapban az indiai nővérek segítségével beleláttunk kissé távoli, 
szűkebb hazájuk, az indiai Kerala konyhájának főzési szokásaiba. Most 
Rosily Manjaly nővér mutatja be egy szokványos indiai menü elkészítését: 
könnyű, de fűszeres hús, rizs, sok zöldség, leves nélkül. Lássuk hát az első 
két receptet!

Citromos rizs
Hozzávalók:
25 dkg rizs
1 teáskanál mustármag egészben
½  teáskanál őrölt kurkuma
1 db citrom leve
1 nagyobb vöröshagyma apróra 
vágva
1 ujjnyi gyömbér apró kockára 
vágva
3 evőkanál olaj (kókuszolaj vagy 
kókuszzsír a legjobb, de más is 
megteszi)
só tetszés szerint

A rizst vízben félig megfőzzük, a vizet leöntjük róla. Az olajban megpirítjuk 
a mustármagot, hozzáadjuk a hagymát, gyömbért, mikor ezek félig 
megpirultak beletesszük a kurkuma port, a citrom levét, sót, majd a rizst, 
és néhány percig együtt főzzük. Kis pihentetés után tálalhatjuk.

Kefires lilahagyma saláta
Hozzávalók:
½ liter kefir 
2 db lilahagyma 
1 ujjnyi friss gyömbér lereszelve 
só ízlés szerint 
kis csokor vágott petrezselyem
A hagymát és gyömbért apróra kockázzuk, sózzuk, majd ráöntjük a kefirt. 
Összekeverjük, a tetejét meghintjük petrezselyemmel, és tálaljuk.
       Takács Béláné
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EGÉSZSÉGÜNKRE!
Emésztési problémák - útifűmaghéj

Emésztési problémákkal nagyon sokan küzdenek. Ki így, ki úgy, de abban 
egyetértenek, hogy ha lehet, gyógyszeres segítség nélkül szeretnének 
megoldást találni a bajukra. Mindenkinek azt ajánlom, hogy kezdje azzal, 
hogy minél több rostot visz be a szervezetébe megfelelő folyadékpótlás 
mellett (legalább napi 2 liter folyadék). Magas rosttartalma miatt most az 
útifűmaghéjat emelném ki. 
A rostok kitisztítják a lerakódásokat és hozzásegítenek az optimális 
emésztéshez. Az útifűmaghéj vízből képes akár tömegének hússzorosát 
is felszívni, minek következtében zselés állagot nyer, amellyel végig halad 
az emésztőrendszeren. A vékonybelünkben apró, bonyolult szerkezetű 
bélbolyhok találhatók, ezekben rakódnak le a bomlástermékek, és innen 
képes az útifűmaghéj lágyan felszívni és eltávolítani azokat, megelőzve 
az önmérgeződést, az élősködők elszaporodását és az elsavasodást. 
Az útifűmaghéj 85%-os rosttartalmával a fentieken túl, csökkenti a 
koleszterin- és vércukor-szintet, tisztítja a nyirokrendszert, enyhíti a 
fáradtságot, migrénes panaszokat, segít székrekedés esetén. Diétázók 
figyelmébe is ajánlom! Az alábbi recept azoknak szól, akik nem elégednek 
meg azzal, hogy kefirbe keverve fogyaszthatják el az útifűmaghéjat.

Szénhidrátmentes tészta
Hozzávalók (140 gramm konyhakész tésztához):

120 g kókusztej
1 tojás (65 g kókusztejjel helyettesíthető)
3 gramm só
25 g darált útifűmaghéj (a visszajelzések alapján darálatlan 
útifűmaghéjjal is működik a recept)

Elkészítés:
A tejet, a tojást és a sót összeturmixoljuk. A 25 g útifűmaghéjra ráöntjük a 
tojásos tejet, majd nagyon gyors, 5 másodperces mozdulattal összekeverjük 
villával és azonnal kiöntjük a szilikonos sütőpapírra.
Előmelegített sütőben 160 fokon 10 percig sütjük.
A kisült tésztát lehúzzuk a sütőpapírról, feltekerjük, mint a palacsintát, 
csíkokra vágjuk és szétszedjük.
      Karsainé Glavinasz Beáta
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KISKERTEMBEN KERTELTEM
Mocsári- és vízinövények 

Ma már számos kertben találhatók kerti tavak, és szinte mindegyikben van 
tavirózsa is. Most másfajta növényekről is essen szó, bár nem mindegyikük 
veszi fel a versenyt a fent említett növénnyel, de szükség van rájuk a tó 
természetes egyensúlyának a fenntartásához. A mocsári- és a vízinövények 
ugyanúgy, mint más egyéb kertben élő virágok, különböző igényűek 
lehetnek. A mocsári növények part 
menti, átnedvesedett talajban vagy 
sekélyebb vízben élnek például nyílfű, 
hídőr, káka, gyékények, a vízinövények 
pedig teljesen vagy részben a víz 
alá merülve például a tündérrózsák 
virágai és levelei a víz színén úsznak, 
mások, mint a hínárok is, a víz alá 
merülnek és így nagyon fontos 
oxigéntermelők. Az ültetésüknél 
tudnunk kell, hogy milyen mélységre 
tehetjük őket. Leveleik sajátságosak, 
a legtöbbnek felfelé álló, vékony sásszerű. A különböző vízmélységet a 
medence szélének lépcsőzetes kialakításával érhetjük el. A növényeket 
speciális műanyag tartókba ültessük, ezek oldalai rácsosak és sötét színűek. 
Rövid idő alatt benövik a gyökerek, és így nem lesz látható. A késő tavaszi 
vagy kora nyári időszak a legjobb a növények ültetéséhez. A tavirózsák igen 
erőteljes növekedésűek, a tavak méretéhez és a víz mélységéhez válasszunk 
fajtáiból. Az ültetéshez használt talajt készen megvásárolhatjuk, így 
egyszerűbb, mint a sok alapot kevergetni. Semmiképpen ne használjunk 
szerves trágyát, mert az algásítja a vizet, tavi iszapot sem, mert nincs benne 
tápanyag.
Az ültetés előtt a növényekről a sérült leveleket vágjuk le, a gyökereket 
vágjuk vissza. A medencét lassan és fokozatosan töltsük fel, mert a hideg 
víz sokkolja a növényeket. Legyünk türelemmel, míg a tavunkban kialakul 
a biológiai egyensúly. Ez akár egy évig is eltarthat! A medence partját is 
alakítsuk szépre, az ide ültethető növények: télálló bambuszok, fűfélék, 
nagyobb levéllel rendelkező növények, mint például a rebarbara. Tavunkba 
gyorsan beköltöznek a különböző állatkák, elsősorban a békák, de az 
énekes madarak itatójaként is szolgál majd! Békazenés nyári estét kívánok!
       Morva Ildikó

Fotó: Hetyei Gábor
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RÉGI MOZGALMI MAJÁLISOK VISSZATÉRŐ „KELLÉKE” 
VOLT A.... (folytatás a rejtvény fősoraiban)
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SZÁMOS ÉS SZÁMTALAN - KÉPES ÉS KÉPTELEN
Perceink meg vannak számlálva…

Gyakran szoktuk emlegetni, ha valaminek a végéhez közeledünk, vagy 
éppen azt a drámaiságot akarjuk kifejezni, hogy valamely esemény épp 
az utolsó pillanatban történt meg, hogy az 59. percben vagyunk. Nos, 
hogyan is néz ki az, amikor valaminek az 59. percében járunk? A világórát 
szeretném demonstrálni, majd később áttérni az adonyi korok órájára.
Világmindenségünk – amennyiben hinni lehet a kutatóknak – 13,8 milliárd 
éves, állítólag azóta gyorsuló ütemben tágul. A Naprendszer, a Föld „csupán” 
4,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Na már most, ha a világegyetem korát 
(13,8 md év) 1 órának vesszük, azaz 60 percnek, akkor a világegyetem első 
40 percében megvolt föld nélkül, azaz a világóra szerint a 40. percben 
keletkezett a Föld. 5 perc múlva megjelent az első prokariota a földön 
(sejtmag nélküli egysejtű – az első élő anyag). Ezt követően 7 percet kellett 
várni (több mint 1,6 milliárd évet a valóságban), hogy az egysejtűnek 
legyen sejtmagja. A következő lépéshez, a többsejtű megjelenéséhez már 
csak 3 percre volt szükség. Hasonló időtávra volt szükség az első többsejtű 
állat életre keléséhez. 565 millió évvel ezelőtt járunk most, és a világóránk 
58 percet és 33 másodpercet mutat, tehát már csak másfél percünk maradt 
vissza a mai napig. Ebbe a másfél percbe kell belezsúfolnunk a dínókat, a 
mamutokat, az egész emberré válás folyamatát. 

A dinoszauruszok az 59. perc 8. másodpercében jelentek meg a földön, és 
itt töltöttek 35 másodpercet – 134 millió évet, 65 millió évvel ezelőtt haltak 
ki. Az első előemberre utaló csontokat 8 millió évesre teszik. Tehát 59. 
perc 58. másodpercében, azaz 2 másodperccel a mai pillanat előtt jelent 
meg. Ő az Australopithecus volt, bőven a mamutok megjelenése előtt élt. 
A mi Vértesszőlősi Samunk (Homo erectus) az 59. perc 59. másodperc 909 
ezredmásodpercében vadászott, azaz 91 ezred másodperccel ezelőtt (350 
ezer éves a lelet). 

A Homo sapiens története 9.000 évre nyúlik vissza: a világóra 59. percének 
59. másodpercének 998. ezredmásodpercére, azaz az értelmes ember 
a világmindenség órájának 2 ezredmásodpercét foglalja le. És hogy 
mennyi is az 2 ezredmásodperc? 600 kilométert tesz meg a fény ennyi 
idő alatt. 5 ezredmásodperc alatt csap egyet a háziméh a szárnyaival. 200 
ezredmásodperc alatt ismer fel az ember agya egy érzelmet a másik arcán 
és 400 ezredmásodperc az emberi szem pislogásának ideje. Tehát messze 
nem igaz, hogy a világmindenségben az ember egy szempillantásnyit foglal 
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el… még annyit sem. De most térjünk rá az adonyi korszakok órájára! 
Adony település (külterületekkel együtt) – tudjuk jól – évezredekre 
visszamenőleg lakott volt. Különböző népek, kultúrák élték itt békés, vagy 
éppen háborús életüket. A legelső nyomokat a nagyrévi kultúra – bronzkori 
– maradványaiból tárták fel, ezeknek korát 4.000 évesnek vélik. A nagyrévi 
kultúra egyik továbbfejlődésének, átalakulásának a nyoma a vatyai 
kultúrának a maradványa a bolond vár. Ez is még a bronzkorhoz tartozik. 
Aztán jöttek a vaskori illyr származású pannonok, kelták, a római korban a 
szír és palmyrai telepesek, brit, alpesi, germán batáv, dalmát katonák, még 
a római korban az alánok, később hunok, szvébek (e germán népcsoport 
nevéből származik a „sváb” szó), longobárdok, avarok, onougor bolgárok. 
900 nyarán foglalták el a Dunántúlt a magyarok. Később itt éltek a török 
korban a rác martalócok, aztán a betelepítések, betelepülések korában 
a vegyes népesség (svábok, tótok, rácok), majd a legújabb korban a sváb 
gyökerű magyarok. Mely kultúra, népesség, kisebbség, náció töltötte az 
elmúlt 4.000 évben a legtöbb időt Adony mai területén? Rakja sorrendben 
a leghosszabb időt itt élők közül az első hármat! Kínálunk három lehetséges 
sorrendet:

a) Természetesen a rómaiak, magyarok és törökök a sorrend.
b) Pannonok és kelták, magyarok, közép bronzkori vatyai kultúra.
c) Avarok, magyarok, hunok.

Legfontosabb adatforrásom a gyűjtésben Antoni Judit – Fülöp György – 
Szabó Ádám: Adony évezredei (Adonyért Alapítvány, 2002.) és Dujmov 
Milán: Szerbek története Adonyban (Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, 
Adony 2013.) című monográfiák.
A korai bronzkori nagyrévi kultúrák i.e. 2000-ből származó leletekkel 
vannak jelen Adony történelmében. A legtöbb bronzkori leletet a vatyai 
kultúra szolgáltatja (i.e. 1700-i.e. 1100). A vaskorban (i.e. 1100-tól a római 
korig) a pannonok éltek itt, kikhez a kelták is csatlakoztak, megosztva 
egymással az élőhelyet. A római korban is e két nép adta a település 
őslakosságát. A pannonok (eredetileg a Szávától Dalmáciáig elterülő régió 
lakosai) i.e. 1100-as évektől csaknem i.sz. 300-350-es évekig éltek itt – 
1400 évet. Ezzel ők a csúcstartók. De a keltákat (Rajna, Felső Duna vidéke, 
a mai északkelet Franciaország terültéről származtak) befogadták i.e. az 
V. században, és a római kor utolsó negyedében velük együtt tűntek el a 
történelem süllyesztőjében.
Sok-sok emlékünk maradt (írott, tárgyi) a római-, az avar- és a törökkorról, 
azonban ezek az időszakok inkább traumaként, mintsem a leghosszabb 
időszakként vonultak be Adony – és Magyarország – történelmébe. A 

A korokat e diagram (óra) ábrázolja, a számok a korszak éveit jelölik.
 (saját szerkesztés)
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rómaiak 73-433 között (360 évig), az avarok 568-900 között (332 évig), 
a törökök 1527-1688 között (161 évig) nyomorították, vagy éppen 
gazdagították az itt lakókat. A római korban, hogy még színesebb legyen a 
kép, voltak őslakosok – pannonok, kelták –, telepesek – szírek, palmyraiak 
–, és légiós katonák – brit, alpesi, germán, dalmát származásúak.
Sokat hivatkozunk Attilára, a hunra, de a hunok csak 20 évet (433-
453 között) uralkodtak e tájon. Szkíták, besenyők, kunok, szarmaták, 
markomannok és még ki tudja milyen népek nyomát eddig Adonyban nem 
találták meg – ők inkább az Alföld területén éltek. 
A honfoglalással érkező magyarok éltek itt egészen 1581-ig (681 évet 
töltöttek itt – ezzel a magyar honfoglalók a második leghosszabb időt itt 
töltött népesség), amikor is Adonyról azt jegyezhette fel a történelemírás, 
hogy elnéptelenedett (közben volt egy rövid időszak, amikor a törökökkel 
rác martalócok is jöttek, de amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan mentek 
is tovább…)
1620-ban kezdődött a szerbek újbóli betelepülése, mely 1690-ben érte le 
csúcsát. A Rákóczi-féle szabadságharc után kezdődött Adony színesedése 
– mármint a nemzetiségek alapján: voltak még szerbek, de jöttek svábok 
(1723-tól), tótok (1775-től). Lexicon Locorumban (1773.) Adony 
nemzetiségét „germanica” néven illetik, és lakosságát vegyes összetételűnek 
tüntetik fel. A népesség növekedésével csökkent a szerbek aránya, majd 
az 1800-as évek közepétől a létszáma is. 1890-re már csupán 14 szerbet 
jegyeztek fel. A település nevét – helyi képviselői kezdeményezésre és 
„ministeriumi” engedéllyel – 1882-ben Rácz-Adonyról Duna-Adonyra 
változtatják. A XX. század eleje óta – azt hiszem nem követek el nagy sértést 
senki felé – aztán már sváb gyökerű magyarok lakják Adonyt.
Összegezve tehát: a leghosszabb időt a pannonok (1.400 év) és a kelták 
(700) év töltötték Adony területén egy időben. Aztán a honfoglaló magyarok 
(900-1581 között 681 évet), majd a közép bronzkori vatyai kultúra népe 
következik (600 év). A megfejtés tehát a b).

A korokat e diagram (óra) ábrázolja, a számok a korszak éveit jelölik.
 (saját szerkesztés)
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Az alábbi táblázatban foglalom össze az itt megfordult népek Adonyi 
tartózkodási idejét az elmúlt 4000 évben:

Kultúra, nép, népcsoport Kezdő 
dátum

Végső 
dátum

Itt töltött 
idő (év)

Korai bronzkori nagyrévi kultúra i.e. 2000 i.e. 1700 300
Közép bronzkori vatyai kultúra i.e. 1700 i.e. 1100 600
Pannonok (őslakosság) i.e. 1100 i.sz. 300 1.400
Kelták (őslakosság) i.e. 400 i.sz. 300 700
Britek (római kori katonaság) 73 101 28
Alpesiek (római kori katonaság) 101 119 18
Germán batávok (római kori katonaság) 119 280 161
Dalmátok (római kori katonaság) 280 433 153
Szírek, palmyraiak (telepesek) 170 433 263
Alánok 380 433 53
Hunok 433 453 20
Szvébek 455 546 91
Longobárdok 546 568 22
Avarok 568 900 332
Korai magyarok (?) 650 680 30
Onougor bolgárok 680 690 10
Honfoglaló magyarok 900 1581 681
Rác keresztény martalócok 1546 1565 19
Szerbek (rácok) 1620 1720 100
Germanica (svábok, tótok, rácok) 1723 1890 167
Sváb gyökerű magyarok 1890 2016 126

Ha az elmúlt 4000 évet 60 percnek tekintjük, akkor a rómaiak a 31. percben 
jelennek meg Adonyban, a honfoglaló magyarok a 43. percben (tehát 
eltelik majd háromnegyed óra az egy órából anélkül, hogy a magyarok 
lényeges szerepet játszottak volna e térségben). A törökök az 52. perc 42. 
másodpercében foglalják el Adonyt, a sváb betelepítések pedig az 55. perc 
37. másodpercében kerül sor. Talán így most egy kicsit máshogy számláljuk 
perceinket, és vetjük össze eleinkkel magunkat.

       Hetyei Gábor
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ADONYI ADOMÁK
Fizérozás

Nyelvünk szókészlete átalakul, állandóan változik. Egyes szavak kihalnak, 
mások beépülnek mindennapi szavaink közé. A fizérozás vagy fizírorás 
jelentését hiába kerestem a nyomtatott anyagokban és a világhálón is, nem 
találtam semmi nyomát. Pedig az ötvenes- hatvanas években a szőlősgazdák 
igen tartottak tőle. Na, nem egy rettegett szőlőbetegség neve volt ez, hanem 
a hatalom egyik rendelkezése, miszerint adót vetettek ki a megtermelt 
borra, és azt nem bevallás alapján rótták ki, hanem megjelentek a fináncok, 
hivatalos elnevezésük szerint pénzügyőrök, és ők mérték le a pincékben 
található bor mennyiségét. Ez a helyszíni szemle volt a fizérozás. A pincék 
ellenőrzéséről előre értesítést küldtek, hogy az adott időpontban biztosítva 
legyen a bejutás. 
Ezt aztán, akinek volt egy kis sütnivalója, ki is használta. A fizérozás előtti 
éjszakán igen nagy forgalom bonyolódott a Szőlőhegyen. A leleményes 
gazdák igyekeztek minél több bort elrejteni a legkülönfélébb helyekre.
Nálunk a présház kisszobája alatt volt egy üreg, ahol nemcsak nagyapám, 
de a szomszédok hordóinak is jutott hely.
Mások a hegyoldalba ástak be, és a nyílást földdel, ágakkal takarták. Az 
egyik leggyakoribb módja a hordók eltűntetésének az volt, hogy az éj 
leple alatt szépen áttalicskázták azokat olyan pincékbe, ahol már megvolt, 
vagy csak később lesz a fizérozás. Ez volt ám az igazi csapatépítő tréning! 
Itt mindenki a másik segítségére és titoktartására volt utalva, de a dolog 
működött.
Más volt a helyzet, amikor a házakhoz szálltak ki ellenőrizni. Ott már nem 
szükségeltetett előzetes értesítés, hiszen valaki mindig volt otthon.
Így történt egyszer ez nálunk is, amikor csak nagymamám és mi, 
gyerekek, tartózkodtunk odahaza. Megjelentek a fináncok hosszú, hegyes 
végű botokkal, amik arra szolgáltak, hogy a szalma- és szénakazalba, az 
összerakott kukoricaszárba, a padláson lévő terménybe bökdössék, nem 
abban van-e elrejtve egy-egy hordó. Nagymama rettegett a hivatalos 
emberektől, ezért áthívatta a szemben lakó bátyját, Jani bácsit, erősítésnek. 
Mindenki az udvaron állt, és figyelte a „hivatalos közegek” kutatását. A 
legbuzgóbb közülük már a padlás végében járt, ami rozoga állapota miatt 
nem volt valami biztonságos egy jól megtermett személynek. És akkor 
megtörtént a baj. A deszka leszakadt, a finánc pedig kikötött az éppen 
alatta lévő WC-ben. Mégpedig úgy, hogy fél lábbal a lyukban, másik lába 
fura pózban kifordulva.
Jani bácsi, aki eddig nem szólt egy szót sem, csak villámló szemekkel 
követte az eseményeket, most megszólalt:
- Na, látja, maga ott éppen jó helyen van!
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Esze ágában sem volt segíteni, hogy a beszorult áldozat valahogy 
kiszabaduljon. Aztán mikor tárasai kisegítették, az egész „küldöttség” 
szépen eloldalgott.
Hogy hol volt az elrejtett hordó? Hát a nyári konyha méretes kemencéjében, 
de a kemence jól meg volt rakva kukoricaszárral meg venyigével!

    Gyűjtötte és lejegyezte: Takács Béláné

A tanár is csak ember

1. Puskázás, ahogy a tanár látja
Az év utolsó kémiadolgozatát írjuk, és a tanárnő nem szeretne megbuktatni 
senkit sem, ezért tűri, hogy puskázzunk. Persze az egész osztály puskázik, de 
az egyik srác az osztályból elég látványosan és pofátlanul teszi ezt: hátradől, 
az ölébe veszi a könyvet és hintázva írja ki a könyvből a megoldásokat. A 
tanárnő egy idő után kissé sértődött hangon rászól:
- Te, fiam, ha már puskázol, akkor úgy puskázz, hogy ne lássam!
2. Még egyszer a puskázásról
A szünetben, amikor bementünk a terembe, az előző osztályból valaki a 
padban hagyta a jól megírt puskáját. Kaján vigyorral mentünk a teremben 
tartózkodó tanárnőhöz:
 - Találtunk a padban egy puskát – és odaadtuk a tanárnőnek a 
„fegyvert”.
De erre ő csak annyit felelt rezignáltan:
 - Igen, tudom, hogy puskázott, de még így is csak kettes lett neki.
3. Amikor nem nyelvtanár idéz angolul
Történelem órán az 1848-as forradalom és szabadságharcról folyik a szó, 
közelebbről az áprilisi törvények hatásairól – polgári átalakulás, az úrbéri 
viszonyok megszűntetése, elszakadás a birodalomtól (perszonálunió) -, 
mire osztálytársunk „szellemesen”, bár nem túl történésziesen megjegyzi: 
három az egyben.
Tanár úr, aki jobban ért a történelemhez, mint az angol nyelvhez felderült 
arccal összefoglalja a lényeget: „Two in one, ja három az egyben!”
4. A tanár és a nevelés
A tanárnak is vannak érzelmei, erről szól ez a kis szösszenet:
Az egyik alsóbb éves gyerek mindig piszkált mindenkit, főleg a nagyobbakat, 
de a tanárokat sem kímélte sokszor. A nagyobbak megelégelték ezt, és az 
egyik szünetben el kezdik püfölni az izgágát. Az ügyeletes tanár meglátja 
ezt, és csendben csak ennyit szól: 
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- Úgy verjétek, hogy ne nagyon lássam.
5. Tanár és a közösségi oldal
Matekórán nem volt kész B. házi feladata, a tanárnő számon kéri ezt tőle, 
majd korholásképpen így folytatja:
- Persze a F A C E B O O K, az megy! - az egészben az a vicc, hogy a tanár úgy 
mondta, ahogy írjuk.
6. Ez már a gimnáziumban történt.
Van az iskolánkban egy tanár, aki nemrég jött vissza a gyesről és nem 
igazán tudja kezelni a gimnáziumi osztályokat. Az óráján bármit lehet 
csinálni, vannak, akik kártyavárat építenek neki, volt olyan osztály, amelyik 
elénekelte a tanárnőnek a Barátok közt zenéjét, és ehhez hasonlóakat lehet 
az óráján csinálni.
Vele történt a következő eset. Az osztályunkból másfél hétig hiányzott 
egyszerre két osztálytársnőnk, és mikor visszajöttek a betegszabijukról a 
suliba, akkor azt hitte a tanárnő, hogy újonnan jött diákok ők, mivel nem 
emlékezett rájuk, pedig már évek óta ott virított a nevük a névsorban…
Az egyik haveromnak, D-nek szintén vele volt órája, aki szünetben 
találkozott egy külsős barátjával, és mondta neki, hogy üljön be hozzájuk 
órára, hiszen a tanár nem fogja észrevenni. A barát beült, és éppen azon az 
órán dolgozatot írtak. A tanárnőnek azt kamuzták, hogy angol cserediák az 
illető. Írtak egy dolgozatot, amit D. barátja is megírt, persze nem a saját nevét 
írta a lapra, hanem egy másik osztálybeli gyerekét, aki aznap hiányzott az 
iskolából. A srác 4-es dolgozatot írt, amit persze ahhoz a személyhez írtak 
be, akinek a nevét a lapra írta: szép eredmény ahhoz képest, hogy ott sem 
volt. És a tanárnak nem tűnt fel semmi. Ez aztán az igazi cserediák!
7. De legyen itt végül egy diák beszólás is
Biológia dolgozatírás közben K. sutyorog, próbál segítséget kérni a 
padtársától. A tanárnő rászól, hogy hagyja abba a sutyorgást, mire a 
mögötte ülő V. megszólal: 
- Én szóltam, épp a miatyánkot mondtam. - és azt hiszem ezzel mindent 
elmondott a biológiadolgozatról!

     Gyűjtötte és lejegyezte: Hetyei Gina
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ADONYI EMBEREK - ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Csóri Csaba, a „postás”
Csóri Csaba (1968.) agrármérnök, növényvédő 
szakmérnök. 1998-ban költöztek Adonyba, azóta 
is első adonyi munkahelyét tapossa: kezdetben 
a Helianthus Kft. szakirányítója, majd 2003-tól 
az ügyvezetője a mai napig is. Ez a cég Adony 
legnagyobb cégeinek egyike akár az árbevételét, 
akár a nyereségességét tekintjük. 3.500 ha 
gazdálkodásának és 37 fő alkalmazottnak 
az irányításáért felelős. 2002-től a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség tagja, ezzel együtt 
alapító tagja, később és azóta is elnöke a D07. 
Adony és Környéke Postagalamb Egyesületnek, 
mely a Dél-Duna Tagszövetséghez került 
besorolásra. Hobbija a munkája és a galambok. 

Ha ezektől feleségének és két gyermekének sikerül őt elrántgatni, akkor a 
családdal szívesen kirándul. Csóri Csabát (CSCS) Hetyei Gábor (HG) kérdezi:
HG: A „postagalambászat” számodra hobbi, állattenyésztés, versenysport, 

üzlet, gasztronómia, tudomány?
CSCS: Ebben a tevékenységben a sport a tréning révén, a tenyésztési 

munka és a szépség ötvöződik. 
HG: A postagalamb jól körülhatárolt fajta?
CSCS: A kutya után a galamb az az állatfaj, mely a legtöbb fajtával 

rendelkezik. Ezek a fajták a genotípusra és a fenotípusra jellemző 
tulajdonság által meghatározottak. Nagyon régóta szolgálja az 
embert a galamb: például a II. világháborúban az állatfajok közül 
a legtöbbet, összesen 11 postagalambot tüntettek ki. Párizs 
körülzárásakor az egyetlen hírvivő a postagalamb volt a német 
gyűrűn keresztül.

HG: A postagalamb szövetség mekkora szervezet?
CSCS: A szövetség 1882-től létezik, 30 versenykerületre osztja az ország 

galambászait. A versenykerületekben 219 egyesületet működik, a 
szövetségnek jelenleg 4800 aktív tagja van: ők űzik a versenysportot 
és végzik a tenyésztői munkát. Az Adony és Környéke Postagalamb 
Egyesület földrajzi elhelyezkedés alapján a 04-es Dél-Dunántúli 

Bálinth Tibor: Csóri Csaba portré (2016.)



195

Tagszövetséghez, mint versenykerülethez tartozik. Ebbe összesen 
15 egyesület került besorolásra 228 taggal. Ez az ország legerősebb 
versenykerülete. Az adonyi egyesületnek 22 tagja van, akik közül 
rendszeresen 17-en vesznek részt a versenyeken. Büszkeséggel tölt 
el, hogy a kerületben a mienk a legnagyobb és legeredményesebb 
egyesület. Nem mellesleg, a tagok átlagéletkorát tekintve az ország 
legfiatalabb egyesülete az adonyi. A mi egyesületünk területi 
határa: Adony, Ercsi, Pusztaszabolcs, Perkáta. Adonyi versenyzőink: 
Steimann István, Paulusz István, Csoknyai Mihály, Kovács Mihály, 
Terdik György, Gyuricza György, Horváth László, Újhegyi János és 
én.

HG: Milyen versenyeket rendeznek? Mi a verseny célja? Hogyan vetik 
össze a versenyzőket? Mi a verseny lebonyolításának módja?

CSCS: A galambsport gyorsasági verseny, akár a futás. A verseny célja, hogy 
a meghatározott távot a versenyző galamb minél gyorsabban tegye 
meg. Vannak rövid távú (400 km alatti), középtávú (400-600 km 
közötti), hosszú távú (600-800 km közötti) és maraton versenyek. 
Ez utóbbi távja 1.150 km lehet. Általában a tagszövetségek 
versenyprogramja alapján zajlanak a versenyek, ezek általában 
április és október között vannak. Évente 12 tagszövetségi versenyt 
rendeznek. E mellett már hagyomány, hogy az év utolsó versenye az 
országos szövetség által szervezett verseny, melynél a galambokat 
Magdeburgban eresztik fel. A versenytávokból kitűnik, hogy a legtöbb 
táv nem fér el Magyarországon, így a feleresztés helye általában 
a szomszédos országokban van: Ausztria, Csehország, Szlovákia 
szakszövetségei a partnereink. A verseny előtti napon a tenyésztők 
az egyesületi gyűjtőhelyre elviszik a versenygalambjaikat, ahol a 
nevezés megtörténik. Ott megkapja a chipgyűrűt, mely regisztrálja a 
galamb röpülési idejét. Nem összekeverendő az azonosító gyűrűvel, 
mely a galamb másik lábán van. Ez utóbbi a galamb tenyésztőjére 
utal. A chipgyűrű egész éven át a versenyazonosítója a galambnak. 
A helyi versenybizottság elvégzi az állatok benevezését: egy 
antenna segítségével detektálják a galamb lábán lévő chipgyűrűt. 
Ha megtörténik a benevezés (az adonyi egyesületnél 100 és 700 
között szokott lenni a nevezett postagalamb), akkor a kinyomtatott 
versenyjegyzőkönyvvel a galambszállító ketrecben útnak indul 
a tagszövetségi gyűjtőjárattal a más egyesületek által benevezett 
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galambokkal együtt a feleresztési helyre. A nevezést követő napon 
kora reggel történik a feleresztés - ezen az egyesületi tagok általában 
nem vesznek részt. A feleresztést követően a galambok megteszik 
a távot és hazaérnek. Itthon a dúc bejáratára rögzített antennára 
szállnak rá, ezzel történik az időmérés lezárása: a galamb célba ért. 

HG: Van olyan, hogy a galambod hazaért, és a dúc fölött köröz, de semmi 
áron nem akar leszállni?

CSCS: Nagy ritkán előfordul, de a jól trenírozott galamb ilyet sosem tesz, úgy 
kell motiválni őket, hogy az legyen a legfontosabb, hogy bejusson a 
dúcba. Nagyon lényeges a dúcszeretet kialakítása. Ebbe beletartozik 
az is, hogy a galamb ne féljen a dúc környékén ragadozóktól, a 
gazdától, de fontos eleme természetesen a takarmány, illetve hogy 
a dúchoz ne kötődjön rossz emlék. A motiváció fontos eleme és 
módszere az „özvegy” versenyzési technika. Ennek lényege, hogy 
a tenyészpárokat szétválasztom, és a verseny előtti napon csupán 
néhány percre engedem őket össze. Így amikor a galambok a 
verseny után hazatérnek minél előbb szeretnének a dúcba bejutni, 
hogy a párjukkal találkozhassanak. Mivel csak rövid ideig vannak 
együtt a párok, a tojónál a tojásképződés nem indul el. A természetes 
tartással szemben hallatlan előnye e technikának, hogy a galamb 
kotlási és fiókanevelési periódusait irányítani tudja a tenyésztő, 
nem zavarja ez a versenynaptárat. A verseny napjának estéjén az 
egyesületi központban történik a kiértékelés és a jegyzőkönyvek 
elkészítése, elküldése a tagszövetség felé. A versenykerületek úgy 
alakítják az éves programjukat, hogy a tagoknak legyen lehetőségük 
a különböző távokat megreptetni.

HG: A postagalamb hogyan talál haza?
CSCS: Legfőbb tájékozódási pont számára a nap: ehhez igazodik és 

így határozza meg a dúcának az irányát. Ezt a vélekedést látszik 
alátámasztani, hogy amikor napkitörések vannak, akkor a galambok 
teljesítménye jelentősen romlik: ilyenkor gyakrabban nem találnak 
haza.

HG: Milyen hosszú egy verseny?
CSCS: A versenyek fontos eleme az időjárás: a versenyszervezők 

igyekeznek úgy meghirdetni a feleresztéseket, hogy várhatóan 
minél jobb idő legyen. Ne feledjük, a galamb mediterrán állat, 
a meleg nem okoz neki gondot, viszont az eső és a szél nagyon 
megnehezítheti a repülést. Általában a versenysebesség 1.400 
méter/perc, de széliránytól függően volt már győztes 870 méter/
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perces eredménnyel is galamb, és más alkalommal pedig 2.200-as 
sebességgel sem tudott győzni. Ez utóbbi 132 km/órás sebességnek 
felel meg. Például egy rövid távú verseny 5-6 óra, melyet a galamb 
leszállás nélkül teszi meg. A maraton általában kétnapos, melyet 
úgy érnek el a szervezők, hogy a feleresztést későbbre teszik, hiszen 
a galamb, amikor lemegy a nap, megül, nem repül. Ez a galambok 
egészsége érdekében történik így.

HG: Van-e vesztesége a versenynek?
CSCS: Távtól és időjárási szélsőségektől függően nulla és 30% közötti 

a veszteség. Ebbe az is beleértendő, hogy nem talál haza. Nekem 
volt olyan telefonhívásom Korzikáról, hogy egy ottani tenyésztő 
dúcába szállt be a galambom, és felhívott a sporttárs, hogy jelezze 
ezt nekem.

HG: A versenyt hogyan értékelik? Mi alapján döntik el, hogy melyik 
galamb a legjobb?

CSCS: 10 pontot kap a győztes időt elérő galamb, a többi arányosan 
kevesebbet, tízezred pontosságban meghatározva ezt. Például ha 
700 galamb indul egy versenyen, akkor az utolsó a 10 pont hétszázad 
részét kapja. Ezen kívül további pontokat kapnak a repült távolság 
alapján, ez a távolsági pont, mely 50 kilométerenként 1 pont. Ez a 
versenykerületünkben akár 2 pont eltérést is jelenthet, mert elég 
nagy a kerület: Ercsi és Jánoshalma – a két szélső település – 102 
km-re van egymástól. De az éves magdeburgi versenynél az egész 
országból vannak galambok, nemcsak egy versenykerületből, 
ekkor 50 kilométeres zónákban értékeli a versenyt, én 770 km-
re vagyok a feleresztéstől. A versenyeket évente értékelik, ekkor 
versenykerületenként hirdetnek versenyenként és távonként 
bajnokot, a 12 verseny tekintetében pedig távonként úgynevezett 
általános bajnokot hirdetnek.

HG: Ha távokat nézzük, akkor feltűnik, hogy a felengedés helye a 
legritkább esetben lehet Magyarországon. Te hova jutottál el a 
postagalamb sport révén?

CSCS: Külföldre sehova, hiszen én nem utazom, a galamb utazik. Én itthon 
várom a galambok érkezését.

HG: Hogyan történik a tenyész- és sport galamb kiválasztása, az 
állomány kialakítása?

CSCS: Két dolog befolyásolja a kiválasztást: egyrészt a pénztárca, 
másrészt a hozzáférhetőség. A sok éve eredményes tenyésztőtől 
vásárolni garanciát jelent, viszont ennek az ára jóval borsosabb. 
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Én igyekszem fiatal állatot venni, mert az olcsóbb és várhatóan 
tovább tartható tenyésztésben, viszont ennek nagyobb a rizikója 
is. Egy postagalamb 10-12 évig használható a tenyésztésben, eddig 
várható tőle használható utód. Én az 5 éves galambokat célzom 
meg a vásárlásnál, hiszen az még sokáig költ, de már van múltja, 
lehet a korábbi szaporulatból következtetni a teljesítményére. A 
genetika jellemzően determinálja a teljesítményt, de azért okozhat 
meglepetést. A legrégebbi és legmagasabb kultúrával rendelkező 
tenyészetek és versenyek Belgiumban és Hollandiában vannak. 
Itt a legdrágábbak az eredményes versenyeket futó galambok. A 
tavalyi évben 301 ezer euróért kelt el az egyik tenyészet kiváló 
galambja. Természetesen ez a top. Magyarországon 10 és 30 ezer 
Ft között lehet tenyésztésre érdemes, fiatal galambot vásárolni. 
A saját tenyészetben a „jót a jóval” elvet követem, ezért évente 
átpárosítom az állományt, hogy a saját szaporulat minősége 
minél magasabb legyen. Ha eredményes versenygalambot akar 
venni valaki, az ennek az árnak a többszöröse, természetesen. Az 
állomány egy része a tenyésztési célokat szolgálja, ennek a feladata 
a versenyállomány előállítása. Ha sikerül egy jó párosítással 
eredményes versenyállományt kialakítani, akkor a dokumentált 
eredmények és származási lapok alapján már a testvéreket lehet 
értékesíteni. Azt szokták mondani – és én is tartom magam ehhez 
-, hogy minden 10 kikelt galambból 7 darab selejt. Vagy a tenyésztő 
selejtezi, vagy a versenyek során selejteződik le. A selejtezés a tojás 
vizsgálatával kezdődik: amelyiket nem ítélem megfelelőnek, azt 
már akkor szelektálom. Ha nem kelt könnyen ki a tojásból, akkor 
az is egy selejtezési ok. Természetesen a rosszul fejlődő állatból 
nem lesz jó versenygalamb. Az első röptetési évben aztán rögtön 
megfeleződik az állomány: a száz legyűrűzöttből marad ötven. 
4 éves korára ebből az ötvenből marad 3-4 darab – ez már jó 
arány. Ekkor van egyébként a legjobb versenyzési kondícióban a 
galamb, 5 éves korában már unja a versenyzést kicsit, ekkor már 
kiszámíthatatlan az eredmény sokszor.

HG: Van-e saját tenyészvonalad?
CSCS: 5 éve sikerült kialakítani a tenyészállományt úgy, hogy 

versenyállományom 70%-a saját tenyészetből származik. Jelenleg 
150-170 galambom van: 50 tenyész, 60 versenyző hím és azok 



199

párjai. Ez a téli létszám, ehhez jön még a fiatal állomány: 60-nál 
többet nem szoktam hagyni egy-egy idényben. Számomra ez 
hobbi, így nem adok el versenyzőt, csak elajándékozni szoktam, de 
örömmel tapasztalom, hogy a tőlem származó állatok másnál is jó 
eredményeket érnek el.

HG: A profizmus nem csak a tenyésztésben, a versenytechnikában, de a 
takarmányozásban is megmutatkozik?

CSCS: Igen. Fázisos takarmányozást végzünk, azaz más a takarmány 
összetétele a rövid és más a hosszú távú versenyeknek. Úgy nem 
lehet ma már versenyezni, hogy a határból él a galamb. Emellett 
fontos a galambok trenírozása: alkalmanként hajnalban – munka 
előtt – elviszem a csapatot 40-50 km-re, ott felengedem őket és 
mire hazaérek, addigra mindegyik galamb már otthon vár. A napi 
teendők a galambokkal 2-3 órámat foglalják el.

HG: Azt gondolom, hogy ezt a versenysportot profin űzöd, ez meglátszik 
az eredményeiden is.

CSCS: A 2015-ös év számomra kimagasló volt. Első bajnoki sikeremet 
még egy másik versenykerületben értem el 2002-ben a fiatal 
korcsoportban, 2008-ban az egyesület bajnoka lettem Adonyban. 
2015-ben az adonyi egyesület bajnok lettem rövidtávon, 
középtávon és a fiatalok tekintetében. A versenykerületben 
bajnok lettem rövidtávon, középtávon második, hosszútávon 
nyolcadik helyen végeztem. A fiatalok bajnokságában második. A 
versenykerületben az összetettben is én lettem az első. Az országos 
nemzeti bajnokságban a rövidtávon negyedik helyen végeztem 
2015-ben.

HG: Nagyon gratulálok ezekhez az eredményekhez: 4800 versenyző 
közül országos 4. helyen végezni, komoly és tiszteletre méltó 
teljesítmény. Az eredményeket és a különböző versenyágakat is 
figyelembe véve, úgy vélem, hogy te az ország első 20 postagalamb-
versenyzője közé avanzsáltál tavaly! Szoktál galambot enni?

CSCS: Ritkán. Évente kétszer, háromszor szoktunk galamblevest enni.
HG: A családod hogyan viszonyul a galambászathoz?
CSCS: Lilla, a kislányom nagyon állatbarát, tagja az egyesületnek, Bence 

nem vonzódik az állatokhoz, a feleségem pedig elviseli a hobbimat. 
Köszönet érte!
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KŐBE VÉSETT EMLÉKEK
Ártézi kutak Adonyban 

Fejezetcímünket – Kőbe vésett emlékek – némileg módosítani szükséges e 
cikknél, hiszen e hónapban nem kőbe vésve, falazva vagy építve keressük 
emlékeinket, hanem kőzetbe fúrva. Keressük az adonyi ártézi kutakat…
Ma már teljesen természetes, hogy a konyhában, fürdőszobában, vagy 
éppen az udvaron, hogy a csapot elcsavarva folyik a víz. Hogy ez a víz jó-
e, rossz-e, ízletes-e, klóros-e, gyógyszermaradéktól mentes vagy terhes, 
az más kérdés, de van. És mikor nagyritkán csak hörög a csapunk, ha 
elcsavarjuk, és nem tudunk belőle vizet fakasztani, akkor érezzük csak 
igazán, hogy mennyire függünk a központi rendszerek ellátásától. Nagy 
kényelmet, de egyben nagy függőséget is okoz. Az adonyi törpevízmű 
kiépítése – valamikor így nevezték az utcai hálózat és a víztorony 
(hidroglóbusz) szisztémáját – a 1970-es években épült ki, addig azonban 
önellátásra kényszerültek az adonyi lakosok. Ki-ki a maga módján oldotta 
meg (volt saját ásott kútja, volt csőkútja), azonban az ivóvizet jellemzően 
az ártézi kutakról vittek: Adonyban az elmondások szerint 7 ártézi közkút 
működött a vezetékes víz előtt.
Sajnos, az embert rákényszerítette saját szennyező életvitele, hogy ne 
elégedjen meg a felszíni vagy a felszínhez közeli kutakból származó 
ivóvízzel. Lendvay Zoltán: Adony, a történelemben (Adonyért Alapítvány, 
1996.) című könyvében közölt Koller-naplóból tudjuk, hogy 1884-ben az 
iváshoz, főzéshez, mosáshoz használt vizet kizárólag a Dunáról vitte Adony 
lakossága annak ellenére, hogy nagyon sok portán volt ásott kút. (Úgy tűnik, 
hogy az ásott kutak vízminősége már akkor sem volt megfelelő, vélhetően 
az állattartás és az árnyékszékek csurgalékvize már akkor is szennyezte a 
felszín alatti vizeinket.) Egyébként az ártézi kutak előtt a felszíni, felszín 
közeli forrásokból származott az ivóvíz döntő többsége, mára csupán az 
5%-a az ivóvíznek ilyen. (Ma az ország ivóvízének 25%-a karszt, 40%-a 
parti szűrésű, 30%-a mélységi réteg, 5%-a felszíni forrásból származik1. 
Egyébiránt Adony is parti szűrésű kútból, Ercsiből kapja most a vizét.)
Azonban volt idő, amikor az adonyiak – már aki nem borral és sörrel 
oltotta szomját – a helyi ártézi kutak kincséből oltották szomjukat. Maga 
az elnevezés („ártézi”) az első ilyen jellegű kút helyéről, a francia Artois 
grófság elnevezéséről származik. Itt 1126-ban fúrták az első ártézi kutat.

1  Rácz László István: A kútfúrás története, Hadmérnök, IX. Évfolyam 3. szám.
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Az ártézi kutak olyan fúrt kutak, amelyből a víz magától folyik ki. Ez lehet 
ivóvíz, de lehet termálvíz is: a nyert víz hőfoka, ásványi anyag tartalma a 
kút mélységétől (a vízadó rétegtől) függ. A vízadó réteget, amely két vizet át 
nem eresztő réteg közé van zárva, folyamatosan nyomás alatt tartja a felső 
talajréteg. Amint a fúró a víz fölött levő kőzettömeget átfúrta, és rétegvízre 
akad, a víz a nagy nyomás következtében a fúrólyukban fölemelkedik. A 
mélyfuratú kutak csak kis része pozitív kút. A pozitív kutaknál a nyugalmi 
vízszint magasabban van a talaj szintjétől, azaz mindenféle segédeszköz, 
szivattyú nélkül folyamatosan ad vizet. Egy pozitív kút a természet csodája, 
és minden kútfúrási nehézség ellenére szenzációs dolog. De azoknál az 
ártézi kutaknál, melyek nem maguktól folynak, jellemzően ott is a nyugalmi 
vízszint lényegesen magasabban van, mint a vízadó réteg, bár ott már 
szükség van a szivattyúk beépítésére.
Az első magyarországi ártézi kutat 1830-ban fúrták Budapesten, az 
Orczy-házban, a Károly körúton, azonban ez a kútfúrás nem volt sikeres. 
Az áttörést (akár a vízzáró réteg tekintetében a szó szoros értelmében is 
tekinthetjük) 1842-ben Grenelleben, Páris mellett fúrt 548 méter mély kút 
jelentette, mely hatalmas sugárba tört a felszínre óránként 3 200 köbméter 
vizet adva. Ha az Orczy-házban sikerrel járnak a kútfúrók, akkor a modern 
kori ártézi kutak históriáját magyar fejezettel kezdhettük volna…
Zsigmondy Vilmos (1821-1888.) bányamérnök volt a kor leghíresebb 
kútfúrója, ki például a margitszigeti, vagy a harkányi gyógyvizet adó kutat is 
létesítette. A legmélyebb ártézi kút a világon sokáig a budapesti városligeti 
kút volt (970,4 méter mély és 73,92°C víz tört elő belőle. 1869-1878. között 
fúrta Zsigmondy Vilmos). Bár a kút mélységi rekordját a berlini 1 273 
méteres fúrás már megdöntötte, de azért büszkeséggel kell, hogy eltöltsön 
minket, hogy ebben is voltunk világelsők. 1880-ban Hódmezővásárhelyen 
kerül átadásra az első nyilvános ártézi kút, mely ivóvizet szolgáltatott. A 
legtöbb kút az Alföldön került beüzemelésre. Ezek a kutak jellemzően 180-
350 méter mélységűek voltak: amennyiben mélyebb kút készült, annak 
vize a fúrás mélységével arányban melegedett, és ivásra alkalmatlanná vált.
„A magyar ártézi kutak történetéről” szóló tanulmányában 1896-ban 
Halaváts Gyula m. kir. osztálygeológus az alábbiakat írja a millenniumra 
megjelenő Természettudományi Közlönyben: „A 80-as évek vége felé 
szaporodik ugyan az évenkénti furások száma, de még nem olyan arányban, 
mely abnormisnak mondható. A 90-es években azonban valóságos 
artézikutláz fogja el az Alföldet, a községek és egyesek nyakra-főre furatnak. 
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Az összegyűjtött adatok szerint 1890-ben 73, 1891-ben 122, 1892-ben 
182, 1893-ban 366, 1894-ben 182, 1895-ben 91 helyen fúrtak. 1893-ban 
éri el tehát a láz tetőpontját, mely azóta csökken s hiszem, hogy lesz idő, 
a mikor a normális állapot bekövetkezik, annak daczára, hogy nagy még 
azon alföldi községek száma, a melyeknek nincs ártézi kútjok.” Itt lelhető 
fel, hogy az országban ez évig (1896.) bezárólag 1 325 ártézi kutat fúrtak, 
melyből csupán 5 került Fejér vármegyébe. Az ártézi kutak későbbiekben is 
jellemzően az alföldi területeken honosodtak meg és váltak az ivóvízellátás 
mindinkább elfogadott formájává kiszorítva a felszíni illetve felszín közeli 
talajvízből származó vízvételt. 
E tekintetben Adony, mint a mezőföldi tájegység keleti pereméhez tartozó 
település, inkább volt mondható alföldinek, mint dunántúlinak: nálunk is 
„artézikútláz” fogta el a lakosságot.
Bár az adonyi kutak többségének létesítési idejére nem találtunk konkrét 
igazolást, azonban jól behatárolhatóan a XX. század második és harmadik 
évtizedére tehető a kutak születése. Teljes bizonyossággal 1884 után – a 
Koller-napló szerint, de bizton állíthatjuk, hogy az 1896-ban felmért első 
öt Fejér vármegyei kút sem feltétlenül idevalósi. Ezt erősíti meg az is, hogy 
1862-ben létesültek a Szent István, Szent László utcák (ez utóbbi a mai 
József Attila utca), és a vélekedések szerint (Takács István kántortanító, 
későbbi iskolaigazgató visszaemlékezése alapján) a legrégebbi kút a Pliti 
féle trafik mellett, a „Birtalan bolttal” szemben volt. Ez a kút a Kereszt köz 
és a József Attila utca sarkán létesült. Ez azt is jelzi – nem mellesleg –, hogy 
az új utcák fejlesztése tudatos és okszerű módon történt: nemcsak az utcák 
kerültek kialakításra, hanem a kor legújabb ivóvíz ellátási vívmánya, az 
ártézi kút is ide került. Ez a kút már nem működik, bár a kézi hajtású ártézi 
kút szivattyú még áll. Talán már ipari emléknek is minősül…
De hadd idézzek két korabeli költségvetési törvényből: az egyik 
„Államköltségvetés a Magyar Szent Korona Országai részére az 1912. évre. 
XVIII. fejezet Különfélék 11. bekezdése:
„A fehérmegyei Adony községnek egészséges ivóvízzel ellátása érdekében 
fúrandó kút költségeihez 4.000 K államsegély engedélyeztetett, 
mely összeg 1910. évben kiutalványoztatott.” És ugyanígy egy évvel 
későbbi költségvetésben is szerepel „A fehérmegyei Adony községnek 
egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében fúrandó kút költségeihez 
állami hozzájárulás 3.800 K.” A K, mint korona. Tehát ez viszonylag jól 
meghatározza az adonyi ártézi kutak keletkezési idejét: valamikor a XX. 
század második évtizedében fúrták – államsegéllyel finanszírozva – az első 
adonyi ártézi kutakat.
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A fúrást a fából ácsolt fúrótorony segítségével végezték. A toronyra erősített 
csigára erősített drótkötélen lógott a fúrószár, mely fel és le mozgással törte 
magának az utat. Az üreges fúrószár hegyén kemény acélfúró volt, melynek 
előrehaladását a szivattyúval a mélybe nyomott mosóvíz segítette. A fúró 
mechanikus mozgásához és a szivattyú működéséhez egy gőzös lokomobil 
adta az energiát. Ezzel a technikával hónapokon át, éjjel- nappal ment a 
munka keresztül törve az agyag-, a homok- vagy a sziklarétegeket egyaránt. 
A kifúrt anyagot a mosóvíz hozta a felszínre.
Adony központjába létesült a második ártézi kút. Az idősebbek talán még 
emlékeznek azokra az épületekre, melyet említek: a mai Bálint Ágnes 
téren (korábban Piac tér) volt az egyik sarkon a Keresztény Fogyasztási és 
Értékesítő Szövetkezet, majd a Farkasék boltja, a KTSZ varrodája, lebontása 
után Paulusz-féle kereskedelmi helyiségek és lakások ma, másik oldalon a 
Tűzoltó szertár és a Kremmer-féle ruha és iparcikk bolt, melyek helyén ma 
az ABC áll. A mai kínai bolt (korábban gyógyszertár) épületében (Bálint 
Ágnes szülőházában) működött a két világháború között a Takarékpénztár. 
E tér közepén állt valamikor a Raboczky-féle trafik (ott, ahol ma az útvonal 
jelző tábla mutatja az irányt Perkáta, Budapest és Dunaújváros felé). A 
trafik mögött (Perkáta irányában) működött városunk második ártézi 
kútja. Egyik képeslapon – mely a Takarékpénztárt mutatja – még nem látni 
a trafikot és a kutat (1916.08.06-án került keltezésre), de az 1925.08.16-án 
feladott képeslapon már szerepel. Tehát a kút e két időpont között létesült. 
Ennek – mint ahogy a tér legtöbb épületének – már nyoma sincs.
A harmadiknak fúrt kút 1928-29-ben készült, a mai Zrínyi utcában (Tót 
utca) létesült. Többszöri próbálkozás után adott csak vizet. Először a 
Magyar utca és a Zrínyi utca sarkán (Neichl László lakik most itt) tettek 
próbát, majd kissé továbbmentek a temető felé (Farkas Jánosék előtt) újabb 
fúrást végeztek. Ez sem vezetett eredményre. Harmadjára a mai Bakáék 
előtt találtak megfelelő helyet és rétegvizet. A kút le van zárva, a kútfej is 
levételre került. Csak remélni tudjuk, hogy el van tömedékelve, és a felszíni 
becsorgó víz nem veszélyezteti a rétegvíz minőségét. Perg Pista bácsi 
emlékei szerint olyan erővel és mennyiségben adott vizet a kút – szintén 
„magafolyó” volt –, hogy ha rosszul fogta a vödröt az ember, akkor kilökte 
a vízsugár a kezéből. Ez volt a legjobban sikerült ártézi kút a településen. A 
víz az árokba került, és a temető felé folyt el kedves fürdőhelyet biztosítva 
az utcán a kacsáknak.
A Csöngedi utcában (ma Rákóczi út), most a Millenáris park területén 
örökfolyó, vagy „magafolyó” kút működött. A klasszikus ártézi pozitív kút! 
Ez volt a legmélyebb kút, melyet negyedikként fúrtak. Perg Pista bácsi úgy 
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emlékszik, hogy akkor készült el, amikor ő 3. elemista volt, azaz 1931-ben: 
a szünetekben kiszöktek inni a frissen fúrt kútból. Ezt erősíti meg Dr. Kiss 
Jenő hírlapi tudósítása (Fejér megyei napló, 1931. december 19-i szám), 
mely szerint „a Koller utca sarkán éjjel-nappal vígan csobog az újonnan 
fúrt artézi kút felszökő vize.” A kutat augusztusban kezdte el fúrni Basler 
nyíregyházi kútfúró. Decemberre elérte a 300 méteres mélységet. A 
mélységére vonatkozó megjegyzést az is alátámasztja, hogy a beszámolók 
szerint időnként langyos víz folyt belőle, télen esetenként még gőzölt is. 
A folyamatosan folyó kút vize egy négyszögletes ciszternába folyt (mely 
még jóval a kút elapadása után is remek búvóhelyet biztosított az iskolából 
hazaténfergő diákoknak), majd a túlfolyón át, az út alatti átereszt használva 
a kastélyparkban lévő tóba ömlött. A fúráskor a kút vízhozama percenként 
25 liter volt, és a föld felszínétől 1 méter magasra szökött fel. Később a 
vízhozama ugyan gyengült, de sokáig megmaradt örökfolyónak.

A következő – sorrendben 
az ötödik kút a városban – 
a Rákóczi út és a Széchenyi 
út kereszteződésében 
létesült (az idősebbek 
ÁFÉSZ kanyarnak hívják, 
itt működött a nyolcvanas 
évek végéig az Általános 
Fogyasztási és Értékesítési 
Szövetkezet adonyi 
részlege). Ez a kút még 
ma is megvan, a kétezres 
évek elején még működött, 
bár sok homokot hozott 

már a felszínre. Varga Feri bácsi emlékei szerint ez volt a legmélyebb kút, 
majdnem elérte a 400 métert. Mai állapotában javítható (a lábszelep ment 
talán tönkre), bár takarításra szorulna. Ennek különlegessége, hogy jódos 
vizet adott. Állítólag az adonyi kutak közül ennek volt a legjobb a vize. A 
kútfej és a kézi szivattyú még áll.
Ártézi kút volt még az elbeszélések szerint a vasútállomáson és 
a hajóállomáson is. Ezek már az ötvenes években keletkeztek. A 
hajóállomáson lévő kút a korábbi Kavicsbánya Vállalat irodaépületének 
a sarkánál volt a rév átkelőtől jobbra. Ma ez a hely a magtár területéhez 

Ártézi kút a Városháza utcában. Képeslap 1925-ből
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tartozik. A vasútállomáson pedig a vasút épülete után balra működött a 
kút. Mindkét kút hosszú-hosszú évtizedekig ontotta a vizet, hiszen ezek is 
„magafolyó” kutak voltak. Állítólag ez a két kút a mai napig is – elméletileg 
– jól működik, csak le vannak fojtva.
A kutakat sokáig Csis Tibor, majd utána a Hadnagy Viktor tartották karban.
Tehát Adony hét ártézi kútjából négy pozitív, és három negatív (amikor a 
víznyomás hatására a nyugalmi vízszint nem éri el a talajfelszínt) kút volt. 
A negatív kutakon kézi hajtású szivattyúkkal lehetett a nyugalmi vízszintről 
(néhány tíz méter) a vizet felemelni és kannákba tölteni. Szép feladat volt 
ez a kamaszoknak, ha édesanyjuk mosni kívánt otthon… Fogták a vödröket, 
és kézben, jobb esetben vállfával, vagy vácskával, azaz vállrúddal (a rúd 
két végén, láncon, kampón függtek a vödrök, az egyik vállon volt a rúd 
a menetiránnyal párhuzamosan) sokat kellett a kútra menni, amíg a víz 
otthon elegendő nem lett. A kútra érve sem volt pihenés, hiszen a kerék 
segítségével kellett a mélyből a vizet felhozni. Aztán ha virtusból vagy 
unalomból túl gyorsan hajtotta a kereket a fiatal, a sorban mögötte álló 
előbb utóbb rászólt, hogy lassítson, mert homokot fog felhozni. Ha mosás 
nem is volt mindennap, de főzni, inni csak kellett: napi egyszer azért 
mindenki ellátogatott a kútra, így a vízhordás a mindennapok része volt.
Az ártézi kutak mellett szinte minden utcának a végén voltak nem ártézi 
kutak (Szent László, Szent István, Csanádi, Magyar, Koller, Rózsa utca), meg 
a szőlőhegyen is több gémeskút működött, a perkátai úttól jobbra is, balra 
is. Ezek ásott kutak voltak, ivásra nem alkalmasak. A kutak sorsát a kútbírók 
rendezték: ők nyitották, zárták a kutakat, nem engedték, hogy szennyezzék 
(pl. moslékos vödörrel) a vizet. Ők szedték össze a pénzt a láncra, vödörre. 
Gémeskutak voltak általában, de a Koller utcában a posta előtt kerekes kút 
állt. A szőlőhegyen a perkáti útnál volt a Szent Kút, a második (Cikola felé) 
a Nokedli előtt, a harmadik a Zsidó sornál. Ezek közterületen lévő kutak 
voltak. Aztán 10-12 szőlősgazda összeállt, és ásattak a saját földjükön 
kutat. Ezeket aztán a gazdák tartották fenn. Amelyik zártkertben a kút 
volt, ott a gazda eltűrte, hogy a földjén van, de neki így nem kellett sehova 
mennie, ha permetezéshez kellett a víz.
Kútjaink pontos mélységét sajnos nem sikerült felderíteni, azonban az 
emlékezők szerint 250-350 méter közé tudjuk tenni (az egyetlen adat a 
Millenniumi parkban lévő kút mélységére van csupán: az 300 méterről 
hozta fel a vizet). Ezt erősíti meg, hogy a kutak vízhőmérséklete 18-22°C 
között volt. Ha mélyebb kutak lettek volna, akkor a vizek hőmérsékletének 
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melegebbnek kellett volna lenni. Magyarországon ugyanis – ebben 
országunk ugyan nem egyedülálló, de mindenképpen unikális – az 
úgynevezett geotermikus gradiens a világátlaghoz képes jóval magasabb. Ez 
a szám azt mutatja meg, hogy a felszín alatti hőmérséklet hogyan változik a 
mélységgel arányosan. A világátlag 3°C /100 m, míg hazánkban ez az érték 
5-7°C/100 méter, azaz ha 100 métert haladunk lefelé, akkor 5-7°C-kal nő 
a talaj és így a talajban található víz hőmérséklete. Az előbbiekben jelzett 
városligeti 1-es kút (970,4 m, 73,92°C) estében a geotermikus gradiens 
értéke 7,6°C/100 m volt a fúráskor. Ma 1 246 méterről 76°C-os vizet hoznak 
a Városligetben a felszínre. De ha kicsit körbetekintünk, akkor Agárdon 
1 000 m-ről 58°C, Ráckevén ugyanezen mélyégről 52°C-os vizet kapunk. 
Ezek 5-6-os geotermikus gradienst jelentenek. Tehát, ha szükség volna rá, 
csak tovább kéne fúrni, és Adonynak is lehetne termálvize. Mondom: ha 
szükség volna rá, de én azzal is megbékélnék, ha a meglévő kutak lennének 
reaktiválva, hátha tisztább víz állana rendelkezésünkre.
Miért is olyan tiszták az ártézi kutak vizei? A rétegvizek – amelyből ezek a 
kutat táplálkoznak – a felszínről történő leszivárgás révén keletkeztek, így 
nyilvánvalóan a föld 250-400 méteres szűrőrétegein keresztül tisztultak 
és töltődtek fel ásványi anyagokkal, sókkal. Minél mélyebbre kerül a víz, 
annál kevésbé szennyezett a felszíni anyagokkal és annál inkább telítődött 
az ásványi anyagokkal. Ha még tovább szivárog a víz, láttuk, 1 000 méteren 
már 50-60°C-ra felmelegszik, és egyre több oldódó ásványt vesz fel. A 
Duna-Tisza között – ahova magunkat is inkább sorolom a domborzati 
viszonyaink alapján – a felszíni víz leszivárgási sebessége 30-50 mm/
év között van, átlagosan 35 mm év2. Ha ezzel a leszivárgási sebességgel 
számolunk, akkor a 250 méteres mélységet több mint 7 000 év alatt éri el 
a felszíni víz! Tehát a legfrissebb cseppek az adonyi ártézi kútban akkor 
indultak el a felszínről, amikor még a kőkorszakot írtuk, és a kőkorszaki 
ember nem használt sem peszticidet, sem műtrágyát, de a robbanó 
motort sem ismerte… Egyébként az Adony alatt található rétegvíz alsó-
quarterének (amelyből a legintenzívebb ivóvízkivétel történt és történhet) 
kormeghatározása azt muatatja, hogy jellemzően a vízbázisunk 15 000 
éves. Ez még az őskor ideje, a Homo sapiens ekkor kezdi benépesíteni a 
földet. Ha tehát működnének a kútjaink, nap mint nap kortyolhatnánk 
egyet az őseink kristálytiszta vizéből, életéből!
       Hetyei Gábor
2 Dr. Deák József: Izotóp hidrogeológiai vizsgálatok a VITUKI-ban http://fava.hu/publikaciok/jubileu-
mi_kiadvanyok/tanulmanyok_pdf/deak_izotop.pdf
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Ártézi kút a Széchenyi utca és a Rákóczi utca kereszteződésében

Fotó: Hetyei Gábor
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BORBAN A VIGASZ
Pletser Lajos: Barriue, az „angyalok jussa”

KA: Az adonyi szőlőhegy Kápolna 
– során beszélgetek Lajossal. Azon 
kevés borászok közé tartozol, akinek 
a gyermekeit, és már az unokáit is 
gyakran látni itt a Kápolna–sorban. A 
családodnak szívügye a szőlő. Mikor 
ismerkedtél meg a szőlőműveléssel?
PL: Mindjárt az elején azzal kezdem, hogy 
azt mondták, itt Adonyban én vagyok a 
legidősebb szőlősgazda, mert engem a 
szőlőbe csináltak. De ez a viccnek a helye. 
Valójában már gyermekkoromban kezdtem, 
mert nálunk a famíliában mindenkinek 
volt szőleje. Eleinte nagyon rossz szájízzel 

gondoltam a szőlőmunkára. Mindig nekem kellet a domboldalakat hurulni. 
Ott nem kellett bakhátra felhúzni a földet. Régen az egyenes területeken 
mindig bakhátra húzták, vagyis ki kellett szedni a tőke alól a földet, hogy a 
tőkének legyen levegője. 
KA: A szüleid szőleje még a család tulajdonában van?
PL: A szüleimnek Szentmihályon volt szőlője, amit teljesen ők ültettek. De 
a TSZ megalakulásával azt a szőlőt elvették. Az helyett kaptak Bagódombon 
egy szőlőt, ami szintén kivágásra került, mert a TSZ nagytáblás művelésének 
útban volt. Azután nagyapám szőlejét kapták meg Szentmihályon. Így végül 
az maradt meg családi birtokban. A szüleim halála után azt a szőlőt eladtuk. 
Azóta én az apósom, anyósom szőlőjét munkálom tovább.
KA: Milyen fajták lelhetők fel nálad?
PL: Én mindig kísérletezgettem a fajtákkal, hogy melyik lenne igazán jó itt 
Adonyban. Sokfélét ültettem, mint a bianka, cserszegi fűszeres, lakhegyi 
mézes, pölöskei muskotály, chardonnay, olaszrizling és van még a régi tőkés 
művelésből megmaradt ezerjó, fischer és a mézes. A vörösekből othelló 
maradt meg és kadarka. Az általam ültetett vörösek: a cabernet sauvignon, 
blauburger és nagyon kevés kékfrankos. Csemegeszőlők közül van narancs 
ízű és favorit. Még nagyapámmal oltottunk nagyon régen szőlőt. Az is 
megvan. Annak a nevét nem tudom, de nagyon ízes és jó fajta. 
KA: Van olyan szőlőfajta, amit minden évben vásárolsz, mert kedveled?
PL: Vásárolom a zöld veltelinit, ami kellemesen lepett meg. Az évek során 
egyre jobb lett a cukorfoka a klímaváltozásnak köszönhetően. Mára már 
16-17 fokos mustja van, ez tíz évvel ezelőtt csak 13-14 volt. 

Fotó: Pletser család archívuma
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KA: Kísérletezel barrique eljárással is. Hogyan jött az ötlet? 
PL: Igen, az ember véleménye folyamatosan változik. Egykor magam is úgy 
ítéltem meg, hogy a barrique hordó nem igazán a mi világunk. Amíg nem 
volt ilyen hordóm, nekem sem nagyon tetszett az a jellegzetes íz. Amióta 
vásároltam ilyen hordót, megváltozott a véleményem. Én azt szoktam 
mondani, ha nem olyan erős illatú a barrique akkor nagyon jó bort lehet 
készíteni belőle. Ellenben túlzásba is lehet esni. Az idei évi borversenynél 
én is beleestem abba a hibába, hogy nagyon jellemzően barrique-os borral 
indultam. Nem is volt sikere a bírálaton. A szakemberek azt mondták, hogy 
túl barrique-os.
KA: Véleményem szerint ezt azért nem lehet így elhatárolni. A 
borkóstolás szubjektív dolog. Van, akinek tetszik egy íz, van, akinek 
nem. Megítélés kérdése. 
Mi az a bor, amit kiemelnél. Melyikkel szeretsz leginkább foglalkozni 
úgy, hogy fogyasztani is szereted?
PL: Fehérek közül a veltelini. Az nagyon tetszik nekem.
KA: Milyen jellemző karakterei vannak, amitől szerethető ez a fajta?
PL: A 16-17 cukorfokos érésnél megvannak a megfelelő savai a bornak. 
Ugyanakkor ezek nem kirívó savak. Gyümölcsös illatú, egy kis odafigyeléssel 
igazán jó bor készíthető belőle.
Azok közül, amit én termelek a legkedvesebb a bianka. Egyszer azt mondták 
nekem, hogy ebből egymagában nem igazán lehet jó bort készíteni. De 
mikor az illető megkóstolta az enyémet, ezt a véleményt egyből meg is 
cáfolta. Ha nagyon sokat rajtahagyunk és túlterheljük a tőkét, nem lehet 
belőle igazán jó bort készíteni. A szüreti időpontra is oda kell figyelni, 
mert a savai nagyon hamar kiégnek és felmegy a cukorfoka. Az idén egy 
gyönyörű, testes bor lett belőle, ami nagyon meglepett és megtetszett. 
Karakteres illatokkal rendelkezik. 
A vöröseket említve a cabernet sauvignonra azt mondják, hogy a borok 
királya. Hát nálam is az. A titka, hogy az egyik legkésőbb érő fajta. Nagyon 
sokáig fent kell hagyni. A tanninok szépen megjelennek a kész borban. 
Barrique hordóba belerakva, szép bort lehet belőle készíteni. 
KA: Vendéglátások során mi a tapasztalatod, milyen borra van igény 
leginkább? 
PL: A borfogyasztás nagyon társaságfüggő. Ha egy társaság itt van, és 
ha a nagyrészük fiatal, akkor inkább a félédes borokat kérik. Az idősebb 
társaság, aki kicsit érettebb, ők a száraz borok után érdeklődnek. Valójában 
nem lehet kijelenti, hogy ezt vagy azt. Én midig azt mondom, hogy olyan 
ember véleményére lehet adni, akivel el lehet beszélgetni a borról. 
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KA:. Otthon mennyire vagytok borfogyasztók? Figyeltek arra, hogy az 
ételek mellé milyen bor kerül az asztalra?
PL: Én erre mindig azt mondom, hogy meg tudom inni a fehér bort a 
marhahús után is. De a fehéret szeretem, ha az a kedvencem, akkor azt 
fogyasztom. Én az ember ízlését mindig előrébb tartom, mint az etikát. 

Tudtad? A barrique hordó tölgyfából készült, űrtartalma 225 
liter. A hordóba töltött bor a fa illat – és íz anyagait kioldja, jellegzetes 
karaktert adva a bornak. A vörösbort, 9-24 hónapig szokás érlelni 
benne. Az aromaátadó hatása az idő múlásával gyengül. A hordó olyan 
fából készül, amelynek szerkezete lyukacsos, ilyen az alakítható, de 
kemény vízálló tölgy. A francia tölgy jellegzetes aromaátadó képességét 
már az első kádármesterek felismerték, melyet az angyalok jussaként 
emlegettek. 
       Kozmér Amanda

CÉGÉR, AVAGY MESTERSÉGEM CÍMERE
Szíjgyártó

Adonyról tudni illett és illik, hogy valamikor mezőváros volt. E rang 
nemcsak azt jelezte, hogy a környéken központi szerepet töltött be (pl. 
1880-as közigazgatási térkép szerint Fejér megyében 5 járás volt, köztük 
az adonyi. Az adonyi járáshoz tartozott Érd és egészen Baracson túl, a 
dunaföldvári határig tartott.), de a mezőgazdasági jellege is dominált. Ezek 
a szempontok aztán fontossá váltak a mezőgazdaságira jellemző iparos 
tevékenységek folytatói számára. Így került Adonyba Horváth Pál szíjgyártó 
is. Róla és a szakmájáról lánya Horváth Mária, Marika néni mesélt.
De kis is a szíjgyártó? A szíjgyártó olyan mesterember volt, aki 
lószerszámokat, emberi ruházathoz, használati tárgyakhoz szükséges 
szíjazatokat készített. A magyarság őstörténetében már fellelhető, hogy a 
vándorlás során ezt a szakmát magas színvonalon űzték. A honfoglalóknak 
a lovas életmódjukhoz kötődően – nem túlzás – az életük múlt azon, 
hogy a lószerszám, a fegyverzet, a ruházat és a használati tárgyak 
szíjazata megfelelő legyen. Magában a szakmában, a mesterfogásokban 
évszázadokon keresztül nem volt nagy változás, hacsak az nem, hogy ez is, 
mint oly sok más szakma specializálódott. Korábban a szíjgyártók maguk 
dolgozták meg a termékeikhez szükséges bőröket, hol fehér (timsós), 
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hol vörösesbarna (cseres) bőrt készítőknek írták le őket. Az eredendően 
magyar bőrkikészítési technológia a timsós volt. Nagy rugalmassága és 
szakítószilárdsága miatt elsősorban lószerszámok, kocsiszerszámok 
készítésére volt igen alkalmas. A „magyar bőr” előállításában a XVII. 
században európai nagyhatalom voltunk. A XVIII. századra a cserzés vált 
általánossá.
Az adonyi szíjgyártó a járási székhely és a mezőgazdasági vidék kedvező 
adottságai miatt költözött ide – Mezőhegyesen született és néhány országos 
kanyarulat után 1948-ban telepedett le Adonyban. A rében laktak, és a 
Bajcsy-Zsilinszky u. 28-ban béreltek műhelyt, közvetlenül Pivonka Gyula 
kádármester szomszédságában. Adonyban sok lovas gazda élt, kellett a 
szíjgyártó. Eleinte nagyobb részt a szerszámok javítgatása volt a munkája, 
majd később új, teljes garnitúrákat is varrt.
A lószerszámok mellett a finom bőrmunkákat is elvégezte: iskolatáskák és 
női ridikülök is jelezték, hogy szakmájának mestere.
A munkavégzése, a szerszámok és az eszközök a műhelyhez kötötték és 
a vevők jöttek el hozzá, hogy portékáját megvegyék, azonban az adonyi 
pusztákat időről időre felkereste, hogy ott elvégezze a szerszámok 
karbantartását, javítását. Ilyenkor kerékpárjára tette a legszükségesebb 
eszközöket és irány Daja, Cikola vagy Lívia. A legtöbb esetben a vevő a 
fogattal, lovakkal együtt kereste meg a mestert, hogy a javítást, a szerszámok 
próbáját elvégezze. Az anyagokat a munkájához néha Székesfehérváron, de 
legtöbbször Budapesten szerezte be. Az esti hajóra kellett helyet foglalni 
ahhoz, hogy reggel korán Budapestre érjen. A bőrkereskedő műhelyében 
az alapanyagok és új szerszámok mellett a semmihez nem hasonlító 
jó bőrillat fogadta. Tanulságként a mai bőrkabát és derékszíj vásárlók 
számára megjegyzendő: a bőrnek semmihez sem hasonlító illata van, és a 
még az oly nagyon kidolgozott bőrön is átérzik ez. Ha a kabátnak nincs bőr 
szaga, akkor az nem bőr…
Marika néni meséli: „Apukám egyedül dolgozott. Néha anyukámmal 
segítettünk neki. Na de mit? Hallott valaki ilyet??? Cérnát hegyeztünk!!! 
Ez egy furcsa dolog a szíjgyártó cérna két végét kellett késsel szálkásra 
huzigálni. Azután viasszal többször áthúzni.”
Minden szíjgyártó alapvető eszköze a fából készült „csikó”, a szíjgyártó 
varrószék volt. Kéziszerszámai voltak a bőrgyalu, a bújtató, a cérnavágó 
kés, a csípőfogó, az élszedő, a félhold alakú serfelő kés, a fenőkövek, a 
fogólyukasztó, a gömbőlyűár, a görbekés, a jelölő körző, a rádli, a kúpos és 
lapos fogó, a szélezőfa, a tolókés, a varróár. Használtak festékeket, szurkot 
és méhviaszt. Ez utóbbiakat a cérna impregnálásához használták.
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A félhold alakú serfelő kést a bőrök 
vékonyításához használták. A 
rádli pedig olyan nyélre erősített 
recés fogaskerék volt, mely a bőrt 
kirecézte ezáltal díszítve azt. De 
öltésjelölésre is kiválóan alkalmas.
A szélezőfa keskeny csíkot készít a 
bőr felületén, úgy hogy nem sérti 
meg a felszínét, ezt is díszítésre 
használták a szíjgyártók.

Jelölő körző: a lyukasztás helyét, egyéb jegyzést készít a bőrön. Szakító 
körző: varrás helyét adja meg, hogy beleüljön a cérna a bőrbe.
Adonyban speciális igény merült fel a szíjgyártó munkájára: az akkori 
FÜRFA (később ERDÉRT vállalat) kért a dolgozói számára vállvédőket. 
Ennek filc volt az alja, bőr a teteje, melyeket csatos szíjjal lehetett rögzíteni. 
Ezt a férfiak a vállukra erősítettek, s azon vittek több deszkát ki az uszályról, 
majd be vagonokba.
Ahogy kopott a helyi igény – a nagyüzemi termelés, a gépesítettség 
növelése, a fatelepi munkáknál is megjelenő gépesítés csökkentette 
a bőrmunkák iránti igényt –, úgy tért át az utolsó adonyi szíjgyártó is a 
focilabdák varrására. 
A jó minőségi, időtálló bőrmunkák csak kézzel készülhetnek: egyedi 
kivitelezéssel, pontos méretezéssel. Bár a gépi munkák sokat könnyítenek 
a mai szíjgyártók munkáján, azonban a „csikót” még ma sem egyszerű jól 
megülni.
  Horváth Mária visszaemlékezését Hetyei Gábor jegyezte le

Varrószék, azaz „csikó”
Fotó: Horváth Mária
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Králl József
Vallomás

Téged szeretlek
meg a csillagos eget

Te ragyogsz 
az életem felett

Téged szeretlek
a szád ahogy nevet

Ujjongva mondom ki 
mindig a neved

Téged szeretlek
a szemet mely 

engem néz
A csókod mely 

édes, mint a méz

Téged szeretlek
mindent mi benned él

Az vagy nekem
aki a halálig kísér

Téged szeretlek
Az életet veled

Örömben, bánatban 
mindenekfelett:

csak veled, csak veled...

ADONYBAN SZÜLETETT
Versek májusi szerelemmel

Králl József
Nézem a szemed

Csak nézem,

Nézem a szemed.
Telehold-szép szemed.

S vele szeretkezem,
Bele feledkezem.

Csak nézem,

Nézem a szemed.
Telehold-szép szemed.

Bele temetkezem,
Vele szeretkezem.

Terdik Péter
Olvasd ki a szememből, kérlek

Szeretlek

Szívemmel szóltam, nem kaptam választ.
Erdőben jártam, magány szagot áraszt.
Remélni tudom, emlékedben él majd,
Esti órákon elüldöz minden zajt.
Te voltál minden, az életemnek fénye,
Lelkem legkedvesebb tüneménye.
Engedj magadhoz, karjaidba, kérlek,
Keserű órákon, mikor úgy félek.
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ADONYI SZERVEZETEK
Adonyi Méhész Klub

A Méhész Klub spontán módon, önkéntesen létrejött civil szervezet, 
melynek tagjai a helyi méhészek. Az Adonyi Méhész Klub 2010.03.14-én 
alakult 11 fővel. Az összejöveteleit minden hónap 2. csütörtökén 18 órától 
tartja a Művelődési Házban. A Klub célja az Adonyban működő méhészek 
összefogása, segítése, a méhészettel kapcsolatos szakmai ismeretek átadása. 
Megismertetni a lakosságot a méz és a méhészeti termékek igazi értékével, 
valamint felhívni a figyelmet a méhek fontos szerepére a növényvilágban. 
Fontosnak tartjuk még, hogy ez az ősi mesterség sokáig megmaradjon 
Adonyban, ezért igény szerint szervezünk méhészeti foglalkozásokat 
óvodásoknak és iskolásoknak, ahol megismerkedhetnek a méhek 
világával, méhészeti eszközökkel és a méhészeti munkafolyamatokkal. 
Természetesen mindezt térítésmentesen végezzük, mint ahogy a méhrajok 
befogását és a darazsak kiirtását.

Több rendezvényen jelen vannak a méhészek, pl. az Adventi vásáron, ahol 
mézet és mézes finomságokat árusítanak a klub tagjai.

Legfőbb kulturális programunk a Mézes Nap, amely évről évre nagy 
sikert arat az érdeklődők körében. A rendezvényen kézműves játszóház, 
méz-és mézes finomságok kóstolása és különböző előadások színesítik a 
programot.

A Méhész Klub vezetője: 

Bencsik Csaba 
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SZÁZÉVES KATONALÁDA
1917. május

A százéves katonaládából most a 69/III. zászlóalj 1917. májusi napjait 
ismerjük meg. Az anyaezredtől távol, az olasz fronton harcoló zászlóalj 
századai súlyos harcok előtt álltak. Minden felderítési jelentés ezt 
támasztotta alá, ugyanis az olasz hadseregek már mindent előkészítettek 
egy újabb offenzívához, a 10. Isonzó- csatához. Nagy súlyt fektettek 
a tüzérség megerősítésére, az addigi tapasztalatokat felhasználták a 
gyalogsági kiképzésben.
A székesfehérvári zászlóaljat május 6-án váltották fel az Isonzó menti 
Plava magaslat közelében húzódó állásokból. Nem sok idejük maradt 
a pihenésre, mert május 12-én a hajnali órákban soha nem tapasztalt 
pergőtűzzel megkezdődött az újabb olasz offenzíva. Az ellenséges tüzérség 
nemcsak a magyar védelmi vonalakat, hanem azt a tábort is tűz alá vette, 
ahol a 69/III. zászlóalj pihent.
A kavernák nyújtottak némi menedéket, de már veszteségek is voltak. 
Május 14-én az olasz gyalogság betört az egyik védelmi szakaszba, 
ezért riasztották a fehérvári zászlóaljat, és az első állásokba rendelték a 
századokat. A védővonalak megközelítése csak veszteségek árán sikerült: 
„Kidöntött fenyőfák, széjjellőtt telefonvonalak és spanyollovasok szertefekvő 
drótjai erősen akadályozták az előrehaladást. Fülsiketítő, az egész hegyet 
megrázó robbanások között meg megállva a sziklatömbök között keresett a 
legénység menedéket a kőzúzalék és repeszeső elöl. Igen jelentős veszteséggel 
a 9-dik és 10-dik század fel is jutott a Kukra.” Az ottani védelmi szakasz 
parancsnoka éjjeli támadásra rendelte a két századot Zagora (ma: kis 
település Szlovéniában) falu irányába. Erre a támadásra nem került sor az 
olasz fényszórók nappali fénye és tüzérségi pergőtűze miatt.
Támadásra kapott parancsot a 12. század is, Váry hadnagy, századparancsnok 
vezetésével. A támadó század mélyen betört az olasz gyalogság soraiba, 
de veszteségeik egyre nagyobbak lettek, és az olaszok túlsúlyba kerültek. 
Elkeseredett kézitusára került sor. Váry hadnagy a tusa hevében észrevette, 
hogy egyik katonája igen szorongatott helyzetbe került, ezért pisztolyával 
lelőtte a támadó olasz gyalogost. Ezt látta egy magasabb rangú olasz tiszt 
is. Amikor a 12. század létszáma annyira leapadt, hogy képtelenek voltak 
tovább harcolni, az olaszok körülfogták és lefegyverezték őket. A fogságba 
esettek között ott volt Váry hadnagy is, akit felismert a magasabb rangú 
olasz tiszt, és azonnal kivégeztetett.
Május 15-én kritikussá vált a székesfehérvári 69/III. zászlóalj még harcoló 
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katonáinak sorsa. Ugyanis egyes olasz zászlóaljak már annyira előretörtek, 
hogy mögöttük foglaltak helyet. A III. zászlóalj még életben maradt 
katonái kis csoportokban a Kuk 535-ös magaslaton kiépített tartalék állás 
kavernáiba húzódtak. Ezek bejáratait szakadatlanul támadták az olaszok. 
Minden kaverna szájában egy-egy géppuska vagy gyalogsági ágyú állott és 
tüzelt a kavernák bejárata felé rohanó olaszokra. A támadásokat sikerült 
visszaverni.
Május 16-án vált igazán kritikussá a helyzet. A déli órákban a kavernákat 
körbefogó olaszok azt kiabálták be a tüzérségi megfigyelő nyílásokon, hogy 
adják meg magukat, máskülönben gázt engednek be a nyílásokon. A túlélők 
így emlékeztek vissza azokra az órákra: „A kavernákból az ellenség felé néző 
kis tüzérségi megfigyelő nyílások már május 15-én este az olasz gyalogság 
vonala mögé estek, de a kavernákban fekvő kb. 400 sebesült 69-es jajgatását 
és víz utáni könyörgését az ágyúdörgés és a harci zaj elnyomta. Csak midőn 
a zászlóalj még életben maradt emberei a kavernákba szorultak, és a harci 
zaj elült, lettek az olaszok figyelmesek a vonalaik mögött fekvő tüzérségi 
nyílásokból kiszüremlő zajra, és ébredtek tudatára annak, hogy a kavernákat 
már harc nélkül is elfoglalhatják.” A még harcolni képes 70-80 fő a kitörést 
fontolgatta, de végül a tisztek elvetették, hiszen esélyük sem lett volna a 
túlélésre, ezért megadták magukat. Ekkor esett hadifogságba ifj. Rabóczky 
János adonyi gyalogos is. Ő az 1915 tavaszi sebesüléséből felgyógyulva 
került 1915 novemberében a görzi hídfőben harcoló 69/III. zászlóaljhoz. 
Milánóban töltött hadifogságos évek után 1919 novemberében került haza 
családjához Adonyba.
A 69/III. zászlóaljból csak a 11. század maradt meg, mert ez a század a 
paljevoi (ma: Paljevo, Szlovénia) állásokban harcolt. Nagy veszteségei miatt 
a plavai állások mögötti második védelmi vonalba vonták vissza, ahonnan 
május 19-én váltották le őket.
       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - 
JELKÉPEK AZ ADONYI TEMPLOMBAN

Négy evangélista

Az evangélista (görögül euangelisztész) jelentése „aki jó hírt hoz”. Jézus 
korának olyan keresztény férfiai ők, akik Jézus életének, csodáinak szemtanúi 
voltak apostolként vagy apostol tanítványként, és akiket a keresztény 
közösség különleges képességeik, karizmáik alapján alkalmasnak, sőt 
hivatottnak tartott arra, hogy 
hirdessék az evangéliumot, azaz 
Jézus Krisztus örömhírét, a halálból 
való feltámadást. Az első három 
század folyamán több evangélium is 
íródott, vagy jelent meg írás ennek a 
műfajnak a megjelölésével tévtanok 
terjesztésének szándékával. Az 1. 
század végére az utolsó apostol, 
Szent János halála előtt azonban 
már megtörtént a kinyilatkoztatott 
írások, vagyis a Szentírás 
könyveinek véglegesítése, így már 
akkor ismert volt a négy evangélium 
szerzőiének konkrét névsora: Máté, 
Márk, Lukács, János, ami minden 
későbbi hamisítási próbálkozás 
megcáfolásának alapjául szolgált.
Az evangélium hamisítások 
amúgy csak a 2. századtól 
jelentkeztek, amikor az apostolok 
és evangéliumírók – Máté és János, 
mint Jézus apostolai, Márk, mint Péter apostol írnoka, Lukács, pedig, mint 
Pál apostol útitársa és tanításának írásba foglalója – már nem tiltakozhattak 
a hamisítások nyilvános tényének tapasztalásakor, illetve a fokozódó 
keresztényüldözések kedveztek a jelenségnek, amely alkalmas eszköznek 
bizonyult az amúgy is kiszolgáltatott hívek megzavarására és az egyház 
szétverésének kísérletére.
A négy evangélista ábrázolása az adonyi templomban nem véletlenül 
Szűz Mária megkoronázásának mennyezeti freskója mellett található. 
Szűz Mária a „bölcsesség széke, örömünk oka” – ahogy a loretói litánia 
szövege tanúskodik, az örömhír – az evangélium – hordozója, megváltásunk 

Márk evangélista
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bölcsője, akiről már a próféták 
is jövendöltek, és akire az 
evangélisták is mutatnak.
A négy evangélista ábrázolása 
általában véve is gyakori 
a templomokban és más 
szent helyeken. Ábrázolásaik 
már a katakombákban 
előfordultak, ahol Krisztus körül 
csoportosulnak. Az 5. század 
elefántcsont-reliefjei a Krisztus, 
ritkán a Keresztelő Szent 
János körül álló apostolokat 
ábrázolják. A kezdeti időkben 
keleten és nyugaton egyaránt 
Mátét és Jánost ősz öregnek, 
Lukácsot és Márkot mint 
apostoltanítványt, ifjúnak 
ábrázolták. A könyvfestészetben 
a 6. századtól az evangélisták 
ábrázolása szinte kötelező. 

Helyük, mint szerzőknek az evangéliumok előtt van, képük főleg sugalmazás 
közben és az evangélium képviselőiként mutatja őket. Sok miniatúrán a 
karoling dedikációs képek szabálya szerint az evangélisták átnyújtják az 
evangéliumot Krisztusnak. Más ábrázolásokon az életrajzokból merített 
egyedi vonások jelennek meg: Márk, mint Alexandria püspöke, Lukács, 
mint orvos vagy mint a Szűzanya festője. Jánost a 10. századtól az írnokával, 
Prochorusszal együtt vagy Patmosz szigetén ábrázolják. Az evangélisták és 
jelképeik együttes ábrázolása a 6. századtól vált általánossá, de kezdetben 
Nyugat-Európára korlátozódott. A bizánci művészet ezt a formát csak 
később és ritkán alkalmazta. Az evangélista és a jelképe közti összefüggést 
az evangélista testtartása vagy a szimbólum, mint a sugalmazás forrása 
jelzi. A sugalmazás forrásaként Isten keze, vagy egy galamb is megjelenhet 
a képen.
Az evangélisták négyes száma befolyásolta a nagy képprogramokba 
való beillesztésüket. Gyakran ábrázolták őket más négyes csoportokkal 
együtt, pl. a 4 nagy prófétával, a négy paradicsomi folyóval és a sarkalatos 
erényekkel. Személyük összekapcsolása a négy nagy római egyházatyával 

Máté evangélista
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már a középkorban szokásos 
volt. Ábrázolták őket a 
kereszt szárainak végében, 
illetve a négy égtájnak 
megfelelően is, vagy külön-
külön az evangéliumukban 
leírt jelenetek képein. 
Így Márkot láthatjuk a 
feltámadás hírüladásakor 
(Mk 16,1-7 alapján), vagy 
Lukácsot a karácsonyi 
képeken (ő fogalmazta meg 
legrészletesebben Jézus 
gyermekkorát).
A középkor végén és utána az 
evangélisták a templomokban 
is megjelentek, többnyire 
az oltár közelében: az 
oltár fölötti boltozaton, a 
szentélyrácson vagy a próféták 
párjaként a stallumon. A 
manapság leggyakrabban használt evangélista attribútumokat a Szentírás 
apokaliptikus – végidőről szóló – könyveinek képeiből meríti a művészet, 
amelyet az adonyi templom kereszthajójának boltozati festése is megjelenít. 
Ezek szerint Máté szimbóluma angyal, Márk szimbóluma oroszlán, Lukács 
szimbóluma ökör, János szimbóluma sas.
Egyes értelmezések szerint az evangéliumok első fejezetei alapján kerültek 
meghatározásra az egyes evangélisták szimbólumai. Máté szimbóluma az 
angyal vagy ember, mert Krisztus emberi családfájával kezdi a könyvét 
(Krisztus megtestesülése). Lukácsé az áldozati ökör, mert az ósz-i 
áldozatokról beszél evangéliumának első fejezetében (Krisztus áldozati 
halála). Márkot az oroszlán szimbolizálja, mert az oroszlánok lakóhelyén, 
a pusztában Keresztelő Jánossal kezd (oroszlán a föltámadás szimbóluma 
is). János szimbóluma a sas, mert a Logoszról (Isten igéje) szóló sorai 
sasként szárnyalók (sas jelképezi a mennybemenetelt).
Az adonyi templom evangélista ábrázolásainál megfigyelhető egy 
érdekesség: amíg általában a Szentírás szerinti sorrendben találhatók az 

János evangélista
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Fotó: Rosenberg Róbert

evangélisták egy-egy képen – Máté után Márk, utána Lukács, majd a végén 
János –, addig itt Máté, Lukács, Márk és János a sorrend. Mi vezethette a 
festőt, már a múlt rejtélye marad. Csak találgatni tudunk, hogy esetleg 
az a megfontolás, hogy Máté és János – mint apostolok – a kereszthajó 
boltívének abba a két lehajló ágába kerültek, amelyek közelebb esnek 
a tabernákulumhoz, a szentségházhoz, ahol Jézus Krisztus valóságos 
testét, az oltáriszentséget őrizzük, és mintegy vértanúságuk jutalmául 
kiérdemelték ezt a megtisztelő, közelebbi helyet.
       Szemere János

 Lukács evangélista,
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FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK
A májusi válaszadó anagrammája: lásd piásan ránk

 
1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő Bizottságba. 
Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) November 25. A magyar labdarúgás napja
b) Május 15. Nemzetközi klímaváltozási nap
c) Április 11. A magyar költészet napja
Válasz: Természetesen az elsőt, a magyar labdarúgás napját. Minden 
szentnek maga felé hajlik a keze.
2. kérdés: Milyen célra alapítanál évente kiosztandó sportdíjat, ha 
lehetőséged lenne rá?
a) Femina Díjat: a legjobb magyar női és leány labdarúgó díját.
b) Sebes Gusztáv Díjat: a magyar amatőr férfi labdarúgó csapatokban  
 játszó legjobb játékosnak járó díjat.
c) Musculus Gluteus Maximus Díjat: a legszebb női fitness modellek 
részére.
Válasz: Az elsőt tenném. A lányom focizik és szeretném, ha fejlődne és 
lenne motiváció. Még a fiúkkal játszik egy csapatban 11 évesen és ez nem 
szerencsés, erősebb fizikumúak, de nincs Adonyban olyan lány csapat, 
melyben játszhatna. Dunaújvárosban is 14 évesek a legkisebbek.
3. kérdés: Ha szükséged lenne asszisztensre, melyiket választanád 
leginkább?
a) Pletykás, maximalista, rámenős.
b) Nem túl kreatív, nyugodt, kiegyensúlyozott.
c) Körülményeskedő, precíz.
Válasz: A b)-t választom.
4. kérdés: Melyik eseményben, milyen szerepben vállalnál részt leginkább?
a) Űrutazóként, egy holdra szálló expedíció tagjaként.
b) Általad választott sportágban olimpiai indulóként.
c) Afrikai éhezők megmentésére szervezett világméretű 
segélykoncerten fellépőként.
Válasz: b). Teljesen mindegy, milyen sportágban, csak ott lehessek az 
olimpián.
5. kérdés: Ha a személyiségedet nézzük, melyik mesehőshöz hasonlítasz 
leginkább?
a) Pumukli, a virgonc, szemtelen, kedves, csetlő-botló kobold.
b) Törp papa, a megfontolt, mindig jól választó vezető.
c) Shrek, a jó szívű, kenyérre kenhető, végtelenségig szerethető ogre.
Válasz: Leginkább a Shrekre hasonlítok.
Köszönjük Pálinkás András képviselő úr válaszait!

       Hetyei Gábor
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Június
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VILÁGNAPOK - GYEREKSZEMMEL

Június 19. Apák napja
Az édesapám

Az a személy, akiről írni fogok, az édesapám, Ármai Balázs. Az apukám 
Dunaújvárosban született 1977. április 5-én. Adonyban él, a Dózsa György 
út 22/1-ben. Termete mackós típusú. Haja rövid, barna színű. Szeme 
barna, mozgása friss és üde. Belső tulajdonságát tekintve mindig vidám, 
jó kedélyű, szereti a vicces dolgokat. Munkahelye egy szállítmányozási cég. 
Hobbija a zenélés. A jó tulajdonságai, hogy ha kell, elmosogat. Ahogy jön 
a jó idő, egyből megy ki a kertbe dolgozni. Társasági ember, és érdekli a 
történelem. Azért szeretem, mert mindig kedves és jószívű hozzám.
    

Ármai Borbála, 4.a 2014/2015. tanév

Június 29. Nemzetközi Duna-nap
A Duna-parton

Egyszer sátorozni mentünk a Duna-partra. Jött az egész család, még a 
kutyám is.
Vittünk magunkkal horgászbotot meg ételt. Felfedeztük a terepet, és 
megtaláltuk a megfelelő táborhelyet. Láttunk két nagy hattyút a vízen 
úszni. A parton sok öreg fa volt. Találtunk a fűben egy óriási kagylót, ami 
csillogott. Észrevettük, hogy egy rák lakott benne. A tesóm meg akarta 
simogatni, de az megcsípte az ujját. 
Nagyon jól éreztük magunkat a Duna-parton, kivéve a húgomat.

     Bokor Iza, 4.a 2014/2015. tanév
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Június
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
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Programok
június 2.

Óvodai ballagás

június 6 - 11.
Ünnepi könyvhét

június 17.
Iskolai ballagás

június 24. 
Adony - nap

június 25. 
Rivalda vizsgaelőadás

Jegyzet
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Fotó: Rosenberg Róbert

Feszületek Adonyban

SZENTHÁROMSÁG SZOBOR A TEMPLOM ELŐTT
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...

Gombák gyűjtése és tartósítása

Adony nem tartozik a környék leghíresebb gombászhelyei közé, de aki 
figyelmes szemmel jár-kel, így is gyakran találhat egy kis vacsorára 
valót, sőt olykor komolyabb zsákmányt is!  Kelet- Mezőföld gombavilágát 
alapvetően meghatározza az aszályosba hajló éghajlat, valamint a jobb, 
természetes erdők hiánya. Városuk határában fajszámra nézve kevés 
gomba él, ezek is jobbára mezei, illetve az emberi településeket kedvelő 
fajok. A gombák leginkább csak nagyobb esőzések után mutatkoznak, a 
nálunk gyakori hosszú, száraz periódusokat földalatti fonalaik formájában 
vészelik át. Azt sosem szabad elfelejteni, hogy amit gombának hívunk 
az tulajdonképpen csak a termés, viszont a lényeg, a gomba nagyobbik, 
táplálkozó, növekvő része a föld alatt vagy a fában van. Ezért lehetetlen 
egy taplós kérgű gyümölcsfát megmenteni az által, hogy a taplót levágjuk a 
fáról, hiszen a fonalak már addigra átszőtték a növényt. Fán lakó fajokkal, 
amelyek fatörzsön, tuskóin élnek, száraz időben is találkozhatunk. 
Ezek elég könnyen felismerhetők, közöttük halálosan mérgező alig van, 
előfordulnak viszont keserű és ehetetlenül kemény fajok. Adonyban a 
legjobb gombászhely a Nagysziget, bár a szép erdők ellenére túl sok faj 
itt nem él. Ennek oka az, hogy az ártereken csak az igénytelen gombafajok 
élnek meg, amelyek fonalai bírják az olykor több hetes elárasztást. 
Ha meggyőződtünk arról, hogy egy általunk talált gomba ehető (például 
elolvastuk a kalendáriumban, vagy elvittük a Magyar utcába, az ellenőrhöz, 
azaz hozzám), készítsük el mihamarább. Általában elmondható, hogy 
frissen felhasználva a legjobb az összes gomba. Száraz, hűvös helyen, egy 
rétegben kiterítve azért elállnak egy-két napot. Sajnos, mindenki nejlonba 
szedi a gombát, mert mindig ez van kéznél, de ebben törik, befülled. 
Tárolni különösen nem szabad a gombát zacskóban, még a hűtőben sem, 
mert ebben a zsákmányunk biztosan elrohad, és megeszik a férgek. Ha 
annyi gombát találtunk, hogy egy-két nap alatt nem tudjuk elfogyasztani, 
berakhatjuk a mélyhűtőbe is. Ez előtt azonban válogassuk át, tisztítsuk 
meg a szennyeződésektől, mert ha megfagy és aztán fölereszt, erre már 
nem lesz lehetőségünk, hisz ilyenkor olyan már, mint a nedves szivacs. 
Fagyaszás előtt legjobb, ha a gombát félig el is készítjük, hagymával zsírban 
ledinszteljük, így kis helyet foglal, és amikor fölereszt az állaga sem változik. 
A gombát szárítással is tartósíthatjuk, erre azonban csak a kemény húsú, 
fiatal példányok alkalmasak. A szárítás versenyfutás az idővel, a férgekkel 
és a gomba saját enzimeivel, amelyek a leszedett termőtestet pár nap 
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alatt pépes masszává bontják. 
Idős gombát azért nem lehet 
szárítani, mert biztosan az 
enzimek, illetve a kukacok 
győznek. A szárítani kívánt 
gombát tisztogassuk meg a 
ráragadt földtől, avartól, de sose 
mossuk meg. A gombát amúgy is 
tisztán kell szedni, mert a mosás 
során sokat veszt értékéből. 
Vékony húsú apró gombát 
egészben is lehet szárítani, de 
a vastaghúsúakat éles késsel fel 
kell darabolni maximum fél centi 
vastag szeletekre, de inkább 
vékonyabbra. Ez hosszadalmas 
munka már egy kosár gomba 

esetében is, de nem szabad megspórolni. A gombaszeleteket kiteríthetjük 
szúnyoghálóra vagy hullámpapírra, majd naponta át kell forgatni, illetve 
kiválogatni a megrohadt darabokat. A szárítás addig tart, amíg a szárítmány 
csörgősre nem szárad, ez általában három nap szobahőmérsékleten. 
Száríthatunk a radiátoron, illetve gyümölcsaszalóban is, nyilván itt a 
szárítási idő jóval rövidebb. A szárítmányt befőttes üvegekben tároljuk, itt 
nem éri a pára, és nem bántják a molyok. A szárított gombát pár órával 
a felhasználás előtt vissza kell nedvesíteni, de kisebb mennyiségeknél 
ez nem szükséges, úgy is felveszi a vizet a fővő ételből. A szárított, majd 
ledarált gomba pora az egyik legfinomabb fűszer, a madártejen kívül szinte 
mindenbe felhasználható. 
A gomba tartósítására harmadik módként a savanyúság készítése 
kínálkozik. Ezzel a különlegességek kedvelői próbálkozhatnak. Az 
uborkához hasonlóan itt is alapjában két módszer van: az ecetes savanyítás 
és a kovászolás. Ez utóbbinak az oroszok a nagymesterei, akik így még 
egyes mérgező fajokat is ehetővé tudnak tenni, a hosszú savanyítással. 
Mindkét módszernél a gombát 1-2 percig elő kell főzni, hogy a fehérjéi 
kicsapódjanak, így esélyt adunk a savaknak, hogy a tartósítást elvégezzék. 
A savanyú gomba elkészítésére rengeteg receptet találunk, a fűszerezés is 
nagyon változatos lehet.
   Kovács Dániel, nem mellesleg: gombaszakértő.

Fotó:www.erdokostolo.blogspot.hu



229

MI FŐ A SZOMSZÉD FAZEKÁBAN?
Kerala

Előző alkalommal láttuk már az indiai citromos rizst és a kefires lilahagymás 
salátát. Folytassuk hát a menü összeállítását Rosily nővér segítségével úgy, 
ahogy Keralában készítik!
Sült hal vagy csirke
Fűszeres páchoz szükséges alapanyagok: 
kurkuma por, pirospaprika, só, olaj. Az 
alapanyagokat a páchoz jól elkeverjük. 
Miután a halat vagy csirkét beirdaltuk, 
a pácot jól beledörzsöljük, és egy órát 
állni hagyjuk. Kiolajozunk egy tepsi 
alját, a hal- vagy hússzeleteket rárakjuk, 
és ropogósra sütjük a sütőben. Nem kell 
hirtelen sütni, inkább lassabban.
Párolt zöldség
Használhatunk spárgát, zöldbabot, 
zöldborsót, brokkolit, karfiolt, sárgarépát, céklát (ezt azonban elő kell 
főzni), krumplit rakhatunk mellé – a zöldségek variációja végtelen.

Hozzávalók:
½ kg zöldség 

1 nagy fej vöröshagyma 
4-5 gerezd fokhagyma 

3 evőkanál olaj  
só 

kurkuma 
csípős paprika (el is hagyható)

Az apróra vágott vöröshagymát megfonnyasztjuk, beletesszük a felszeletelt 
fokhagymát, tovább pirítjuk, majd a többi fűszer következik.  A feldarabolt 
zöldségeket rátesszük, keverjük és puhára pároljuk.
Ugye, nem ördöngösség! Hadd javasoljam minden háziasszony számára: 
legközelebb próbálja meg a család asztalára tenni, nem fogja megbánni. 
Kurkuma, meg gyömbér bármikor kapható már nálunk is…

Fotó: Rosily Manjaly

KONYHAI FORTÉLYOK
A füstölt kolbászról úgy tudjuk legkönnyebben eltávolítani a héját, ha hideg 
vizet engedünk rá. Ezután könnyen lehúzhatóvá válik a bőre.

Muffin sütésekor fagylaltos kanállal adagoljuk a tésztát a formákba. A kanalat 
meleg vízbe mártva szépen, egyenletesen osztható el a massza.
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EGÉSZSÉGÜNKRE!
Derékfájás

Manapság nincs olyan ember, aki életében legalább egyszer ne élte volna 
meg a derékfájás gyötrelmeit. A derékfájás valaha a középkorúak jellegzetes 
betegségének számított, manapság viszont egyre több a derékfájásról 
panaszkodó idős, és sajnos egyre több a tizenéves beteg is.

A derékfájás okai
A testmozgás hiánya: ülő életmód (az ülés ötször nagyobb terhet ró az 
ágyéki gerincre, mint az állás!), ráadásul, ha rossz széken, rossz tartással 
ülünk.
Testmagasság növekedése: a fiatalabb korosztályok magasabbra nőttek, 
ugyanakkor a mozgás, a sportolás hiánya miatt izmaik tömege, ereje nem 
tart lépést e megnövekedett testmagassággal.
Magasabb átlagéletkor: az életkor előrehaladtával párhuzamosan nő a 
„kopásos” gerincelváltozások, a csontanyagcsere-betegségek, mint például 
a csontritkulás.
Túlhajszoltság: a gerincünket rendkívüli módon megterheli a sok cipekedés, 
emelgetés, főleg, ha szakszerűtlenül végezzük a munkát.

A derékfájás típusai
Rossz mozdulatra, túlterhelésre jelentkező (cipőfűzés, gyomlálás, kapálás, 
hólapátolás) derékfájdalom: heveny fájdalom, amelyet izomgörcs okoz. 
Néhány óra, de legkésőbb 1-2 hét alatt magától is megszűnik. Helyi meleg 
pakolás, meleg fürdő, illetve pihenés, fájdalomcsillapítók segíthetnek.
Állandó, terhelésre fokozódó derékfájdalom általában az ülő 
foglalkozásúaknál, illetve a gerinc statikai hibái (pl. hanyag 
tartás, gerincferdülés) esetén, az ágyéki gerinc túlterhelésének 
következményeképpen jelentkezik. Javasolt a monoton munka 
félbeszakítása, a gerinc megmozgatása, törzskörzés.
Egy másik típusa a derékfájásnak az erős, a lábba sugárzó derékfájdalom, 
amire éjszaka is felébredünk. Ezt általában porckorongsérv okozza. Az alsó 
végtag fájdalmát furcsa hideg érzés („jéghideg a lábam”) vagy ellenkezőleg 
forróságérzés kísérheti. Ha néhány napos kímélet (ha kell, fekvés), megfelelő 
mennyiségű fájdalomcsillapító, izomlazító nem javítja a panaszokat, 
esetleg alsó végtag gyengeség (megbotlunk a szőnyegben, küszöbben, 
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összecsuklik a térdünk, nem tudunk járműre szállni) jelentkezik, vagy ha 
kifejezett bénulás, végbél- és gáttájéki zsibbadás, vizelési zavar is kíséri a 
panaszokat, sürgősen szakorvoshoz (reumatológus, ideggyógyász,
idegsebész) kell fordulni.
Szintén külön típusba sorolható a főként éjszaka jelentkező derékfájdalom 
láz, hőemelkedés, rossz közérzet kísértében. Ha a fájdalmat megelőzően 
felső légúti hurut, húgycsőfolyás, vizelési zavar, vizeléskor jelentkező csípő-
égő fájdalom, esetleg véres vizelet jelentkezett, akkor gyulladásos betegség 
áll a háttérben. Feltétlenül forduljunk orvoshoz!
Az erős éjszakai derékfájdalom, étvágytalanság, fizikai gyengeség, jelentős 
fogyás kíséretében fellépő derékfájás komoly betegséget sejtetnek. A 
gondos kivizsgálás nélkülözhetetlen!

A derékfájás kezelése
Azt a testhelyzetet kell kiválasztani, amelyben a lehető legjobban tudunk 
pihenni, ami a lehető legkevesebb fájdalmat okozza. Ha sétálás, jövés-
menés mellett fáj legkevésbé a derekunk, nem kell mindenáron feküdni! 
Legtöbbször jobban esik a laza mozgás, mint a fekvés…
A fájdalomcsillapítással megszakítható a fájdalom-izomgörcs-fájdalom 
„ördögi kör”, a gerinc végre ellazulhat, helyrebillenhet a „kibicsaklott” kis 
ízület, megszűnhet a blokk. Szükség estén szedjünk a fájdalomcsillapító 
mellé gyomorvédő tablettát is. A legmegfelelőbb hatást akkor érhetjük 
el, ha izomlazító tablettát is szedünk. Így gyorsabban visszatér az ízület 
mozgathatósága, és gyorsabban vissza lehet nyerni a mindennapi 
tevékenységhez szükséges mozdulatokat. Mivel számos készítmény 
vehető meg a patikában, fontos, hogy azokat a fájdalomcsillapítókat kérjük 
orvosunktól, amelyeknek kevés a gyomrot érintő mellékhatása.
A fájdalomcsillapítást szolgálja a gerincet tehermentesítő, stabilizáló fűző. 
A heves fájdalom megszűnte után is érdemes feltenni nagyobb fizikai 
terhelés, emelés előtt, azonban állandó használata nem ajánlott, mert az 
izmok renyheségéhez, elgyengüléséhez vezethet.
Amennyiben gerincsérvünk van, akkor sem kell feltétlenül műtétre 
gondolni, hiszen a porckorongsérvek jelentős része műtét nélkül is 
gyógyítható. Másfelől egy jól sikerült sérv-műtét sem óv meg bennünket 
attól, hogy a sérv ki ne újuljon, vagy más helyütt ne keletkezzen újabb sérv.
A derékfájdalmak kezelésére igénybe vehető a fizikoterápia, vagy a 
gyógytorna. A helyesen alkalmazott fizikoterápiának (meleg pakolás, 
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fürdő) fájdalomcsillapító, izomlazító, máskor izomerősítő hatása is lehet. 
Ez reumatológus szakorvos javaslatára vehető igénybe. A heveny, heves 
fájdalmat azonban ronthatja a meleg kezelés. Az egyéni torna során a 
gyógytornász megtanítja a megfelelő fájdalomcsökkentő, izomlazító 
gyakorlatokat, illetve azokat, amelyekkel a gerincet mozgató-stabilizáló 
izmok megerősíthetőek.
Szabad-e sportolni ilyen problémák esetén? A sport nemcsak megengedett, 
de kifejezetten javasolt is. Ajánlatos azonban elkerülni, illetve óvatosabban 
végezni a hirtelen rossz mozdulattal járó, a gerinc megcsavarásának, 
túlhúzásának veszélyét rejtő sportokat (pl. futball, sí, tenisz, küzdősportok). 
S természetesen nem javasolt a súlyemelés sem. A testedzés, torna előtt 
mindig végezzünk alapos bemelegítést! Az úszás a leginkább ajánlott sport, 
akár gyógyvízben, akár a kellemes, nem túl hideg, de nem is túl meleg 
strandvízben végezzük, jótékony hatású. Elsősorban a hátúszás ajánlott, 
de megfelelő tartásban, nem kiemelt fejjel végzett mellúszás is hasznos. 
Használjuk ki az iváncsai uszoda közelségét, és jótékony hatását, nem csak a 
hátfájósoknak ajánlott! Néhány perc parton végzett bemelegítés feltétlenül 
szükséges, és ne rettentsen el senkit, hogy ezt egyedül végzi: higgye el, Ön 
teszi helyesen, nem a többiek, akik az átöltözést követően azonnal gyors 
karcsapásokkal kezdik róni a köröket (aztán két hossz után levegő után 
kapkodva pihegnek a startkőbe kapaszkodva).

Megelőzhető, kivédhető a derékfájdalom?
Tanácsok gyermekeinknek.

Engedjük, hogy kisgyermekünk kedvére csúszhasson-mászhasson a 
padlón, mozogjon, futkározzon!
Ne nézze sokáig a TV-t, ha mégis nagyon akarja, akkor legalább hason fekve 
tegye azt.
Tanuló gyermekünk megfelelő széken, megfelelő magasságú asztalnál és jó 
tartásban tanuljon!
A nehéz iskolatáska helyett hátizsákot, háti táskát használjon!
Buzdítsuk őket sportolásra, a rendszeres testmozgásra!
Hasznos tanácsok ülőmunkát végzőknek: ülés közben gyakran változtassuk 
testhelyzetünket és néha nyújtózkodjunk, így a gerincet ért terhelés helye 
is megváltozik!
Csússzunk hátra a széken egyszer előre, egyszer hátra, helyezzük a testsúlyt 
hol az egyik, hol a másik oldali csípőre!
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Néha nyújtsuk a lábunkat a talajon, és tegyük keresztbe! Néha támaszkodjunk 
a combunkra, és támaszuk lábunkat kis zsámolyra, dobozra!
Ügyeljünk arra, hogy üléskor a térdek ne kerüljenek a csípőnél magasabbra, 
és a vállak lazák legyenek!
Támasszuk meg a derekunkat egy akkora párnával, ami éppen kiegyenlíti a 
gerinc természetes görbületét!
Ügyeljünk a helyes székválasztásra! A jó szék támlája a lapocka alatt 
végződik, kidomborodó, a domborodás magassága állítható, hogy 
megtámassza az ágyéki gerincet. A szék magassága is állítható és van 
karfája, ülőfelülete vízszintes vagy kissé lejt előrefele, és a lábzsámoly is 
tartozéka.
A számítógép monitorát állítsuk szemmagasságba!
A billentyűzet használatakor támasszuk meg alkarunkat!
Kerüljük az ülés túlzott hátra döntését, az ideális, a gerincet tehermentesítő 
döntés 15-20 fokos. Kétóránként tartsunk szünetet, ezalatt nyújtózkodjunk, 
végezzünk vállkörzést, kis előrehajlásokat hátgörbítéssel!
      
      Fónadné Králl Andrea
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KISKERTEMBEN KERTELTEM
Egynyári virágok

A nyár legmutatósabb, legdíszesebb virágai! A dísznövények csoportjából 
azokat nevezzük egynyári virágoknak, amelyeket tavasszal szaporítva 
nyárra virágot hoznak, magot érlelnek, és őszre elpusztulnak. Sok növény 
eredeti hazájában félcserje vagy fásodó szárú, de nálunk csak egynyári 
virágként termesztik. Ilyen például a paprikavirág. Felhasználásuk nagyon 
sokrétű. Előkertben, sírokon gyakran láthatjuk őket, de erkélyládák 
beültetésére is alkalmasak. Vágott virágként, sövényként, kerítésre és 
házfalakra futtatva is egyik legkedveltebb virágaink. Feltűnő, élénk színeik 
miatt a kert leglátványosabb helyére kerüljenek: a ház körüli utak mellé, 
vagy az előkertbe. Mutatós szalagágyat hozhatunk belőlük létre, ezek több 
fajtáját használjuk a kiültetéseknél.
A szalagágyás egyik gyakori megjelenése a rabatt ágy – a virágágyásban 
ültetett növények a szélektől befelé emelkednek, középen a legmagasabbak. 
Ezt mindkét oldalról látványosan kell elkészíteni, hiszen ez jellemzően a kert 
középső, belső részére szokott kerülni. Szőnyegágynak nevezik az azonos 
magasságú, alacsony növények kiültetését, vegyesen vagy szakaszosan 
ültetve növényeket. A szakaszok természetesen ismétlődhetnek is. 
A harmadik szalagágyás a borderágy. Egy oldalra, egyenletesen emelkedő 
virágágy, falak, kerítések, cserjecsoportok elé ültetve. A sokféle virág 
sok színben pompázik, de ügyeljünk, hogy harmonikusan illeszkedjenek 
egymáshoz. Ültetés előtt tervezzük meg a virágágyásokat, a formán túl 
a fény- és vízigényt is vegyük figyelembe. Az egynyári virágok virágzási 
ideje nem egyforma. A hosszú tenyészidejűek: egész nyáron át, júniustól 
a fagyokig nyílnak. Ilyenek például a trópusokról származó növények 
(bojtocska, bársonyvirág). A rövid tenyészidejűek: június-júliusban 
virágoznak, majd magot érlelnek, de utána már nincs díszítőértékük. 
Az egynyári virágok hosszúnappalos növények, ez azt jeleneti, hogy a nyári 
hosszú megvilágításban nyílnak. Fénykedvelők, igénylik a napsugárzást, 
sőt a legszebben így virágoznak. Létesíthetünk árnyékos vagy félárnyékos 
virágágyásokat is, de ide árnyéktűrő növényeket ültessünk pl. gumós 
begónia, nebáncsvirág. A fény mellett a víz mennyisége is befolyásolhatja 
a fejlődésüket. A hőmérséklet emelkedésével a vízigény nő. Az öntözővíz 
minőségére nem annyira igényesek, mint az üvegházi növények. A 
közömbös kémhatású, gyengén savanyú, gyengén meszes talajt szeretik. 
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Az elszáradt virágokat, szárakat rendszeresen távolítsuk el. Az egyik 
javaslatom a nyári virágoskert összeállítására, amikor a különböző 
magasságú virágok rendezett sorokban váltják egymást. Javaslom a 
bársonyvirág, díszdohány, egynyári zsálya alkotta ágyásokat. Ne riadjunk 
vissza a több virág egymás mellé ültetésétől: a színek, a formák villogása 
remek és vidám összhatást eredményez.
Teljes mértékben napos, és jó vízelvezetésű talajba javasolom a mélykék 
petúnia és a nagy fehér virágú muskátlik kombinációját.
Télen örömet okoznak a tervezgetéssel, nyáron viszont színeikben, 
formáikban gyönyörködhetünk! Jó válogatást kívánok!
       Morva Ildikó
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AZ 1989-ES JÁRÁSI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓN..
(folytatás a rejtvény fősoraiban)



237

SZÁMOS ÉS SZÁMTALAN - KÉPES ÉS KÉPTELEN
Gyors, mint a gondolat

A világbajnok a sebesség tekintetében a fény – ez vitathatatlan 
(299 792 458 m/sec, vagy ahogy köztudott: 300 000 km/másodperc). 
De nagyon sokszor szoktunk – saját nagyságunkat is értékelve – azzal 
minősíteni valaminek a gyorsaságát, hogy „gyors, mint a gondolat”. Vajon 
a mikro és a makro világ sebességei közé hogyan helyezhető el a gondolat 
gyorsága? És mi a gyorsabb: a villám, a gondolat, a puskagolyó?
Vessük össze tehát a makro világ néhány adatát: a Föld Nap körüli keringési 
sebességét, a Földről történő ún. szökési sebességet (az a sebesség, melyet el 
kell érni ahhoz, hogy a Föld gravitációs teréből ki tudjunk lépni). És nézzük 
meg, hogy a leggyorsabb idegrostunk, az alfa idegrost ingerületátadási 
sebessége (tehát a gondolat sebessége) hogy viszonyul az előzőekhez.
Tippelje meg, a leggyorsabbtól a leglassúbbig, mi a sorrend a felsoroltak 
között?
a) a fénykábelben haladó adat, a villám, a Föld keringése a Nap körül, a 
szökési sebesség, a puskagolyó, a hang, a gondolat (tehát leggyorsabb a 
fénykábel, leglassúbb a gondolat). 
b) a gondolat, a puskagolyó, a villám, a Föld keringése a Nap körül, a szökési 
sebesség, a hang, a fénykábel. 
c) a fénykábel, a villám, a gondolat, a Föld keringése a Nap körül, a szökési 
sebesség, a puskagolyó, a hang. 
A Nap körül a Föld egy év alatt kering, egészen pontosan 365 nap 5 óra 48 
perc 46 másodper (azaz kb. 8.765,8 óra), a keringési pálya 924 375 700 km 
hosszú, így a föld nap körüli keringési sebessége: 105.453 km/h, azaz 
29.293 m/sec. Tehát őrült tempóban rohanunk az űrben.
A második kozmikus sebesség, tehát a földi gravitációból történő szökéshez 
szükséges sebesség 40.271 km/h, azaz 11.186 m/sec.
Nézzünk most a Földön körül! A hang sebessége tengerszinten és 15 °C-
on 1.225 km/h, mely 340 m/sec, ennél jóval gyorsabb a villám, melynek 
becsült sebessége 180 000 m/sec.
Aki nem becsüli a kilőtt puskagolyót, az azért vigyázzon, mert a kisebb 
maroklőfegyverek torkolati sebessége is eléri a 220 m/sec-ot, a nagyobb 
teljesítményű gépkarabélyok akár a 930 m/sec-ot (ez már a hangsebesség 
két és félszerese – ezért durran akkorát a fegyver, mert hangrobbanás 
következik be a lövés alkalmával).
Sokszor halljuk, hogy az optikai kábel a fénysebességgel továbbítja az 
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adatokat, tényleg giga a sebessége, azonban elmarad a jelzett céltól, az 
adattovábbítási sebesség 206.850.000 m/sec.
És hát most elérkeztünk a saját fejünkhöz: az agyban található idegsejtek 
egymáshoz történő kapcsolataiban az információáramlás sebessége a 
rostok vastagságától függ. A legvastagabb alfa rostok ingerületvezetés 
sebessége 120 m/sec. Nem elég, hogy a fény, meg villám erősen veri 
az agyunk sebességét, de még a leglassúbb puskagolyó is gyorsabb az 
agyunk ingerület átviteli sebességénél. A megoldás az „a” válasz. És hát ez 
igen elszomorító, vagy mégsem: most ezt nem tudom kellő gyorsasággal 
átgondolni…
       Hetyei Gábor

ADONYI ADOMÁK
Táncos répa

Az Adony táncegyüttes klasszikus korszaka a nyolcvanas évekre esett. 
Az évtized végére szakmailag eljutott a néptánccsoport a csúcsra. Ebben 
az időben sok külföldi meghívása is volt a csapatnak, de talán mindközül 
a legnevezetesebb az első francia út volt. Akkoriban még egyáltalán 
nem volt szokványos, hogy egy magyar csoport a vasfüggöny túloldalán 
turnézzon, az ilyesmihez pénzen kívül sok jóakaró is kellett. Az anyagiak 
kérdése sem volt egyszerű, mert még ha volt is elég pénz az útra forintban, 
csak úgy nem lehetett akármennyi frankot váltani, hiszen az ország 
krónikus devizahiánnyal küszködött. Az út persze azért összejött, a 
község összefogásának köszönhetően. A csoport legnagyobb mecénása 
a Március 21 Termelőszövetkezet volt. A TSZ hozzájárulása nélkül sose 
ment volna ki külföldre a csapat. A szövetkezetnek is megvoltak azonban 
a saját gondjai. A cukorrépa nagyon jól fizető növény volt, jó áron vette át 
az ercsi cukorgyár, viszont a gyomirtása ebben az időben még nem volt 
teljesen kidolgozva, muszáj volt egy kézi kapálást a termesztési folyamatba 
illeszteni. Kapásokat viszont már egyre kevésbé lehetett kapni, addigra 
már kezdett leáldozni a paraszti világnak. Az öregek kiestek a munkából, 
a fiatalok pedig inkább megvették a cukrot a boltban. A TSZ-ben tehát 
úgy okoskodtak: a néptánccsoport tele van életerős fiatalemberekkel, 
és szorgalmas lányokkal, mi elküldjük őket Franciaországba táncolni, ők 
meg előtte megkapálják az egyik nagyobbacska répaföldünket. Ez pusztán 
gondolati síkon nem tűnt kivitelezhetetlennek, elő is állt vele legott a 
vezetés, a néptáncosok pedig kényszerűségből elfogadták az ajánlatot. 
Egymás között el is nevezték a rájuk bízott parcellát táncos répának.
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Egy agronómus ki is vitte a tánccsoport megbízottját a határba, megnézni a 
kelő vetést. A kis répák már éppen kinyitották két hosszú sziklevelűket, de 
a fiatalembert ez alkalommal nem érintette meg az élet örök körforgásának 
megható látványa, hiszen minden mérés nélkül megállapíthatta, hogy a 
táncos répa egy átkozottul nagy parcella. A szerdai próba után a presszóban 
emberünk előadta tapasztalatait a táncos társaknak. Persze este, a 
kocsmából nézve nem is tűnt olyan vészesnek a helyzet, bíztatták egymást, 
hogy majd csak valahogy úrrá lesznek a kihíváson. Leglelkesebbek persze 
azok voltak, akik életükben még egy szál gazt sem húztak ki anyukájuk 
veteményeskertjéből. Az aggodalmak így eloszlottak, amúgy is messze 
volt még a május, a répakapálás madárcsicsergős hónapja, volt még pár 
hét az erőgyűjtésre. A hetek azonban fogytak, a koreográfia már szépen 
be volt gyakorolva, és eljött az idő, amikor az első parasztok megkezdték 
a maguk répaföldjeinek a kapálását. A táncosok azonban kivártak, nehogy 
kárt tegyenek a még vékony kis növényekben. A szerdai próbák jöttek 
egymás után, és akik néha a határban jártak láthatták, hogy már mindenki 
megkezdte a répakapálást, sőt a legtöbben végeztek is már vele, csak 
a táncos répa volt még érintetlen. A dolog egyre kellemetlenebbé vált, 
főleg hogy a TSZ-ből is finoman érdeklődtek, hogy ugyan mikor fogja már 
végre a csapat elkezdeni a megbeszélt munkát. Ezután a táncos répa a 
közös presszózásokon már nem került többé szóba, mindenki kerület a 
szomorú témát. Minden gazos vetés életében eljön egy olyan idő (hogyha 
a gazda nem nyúl bele időben), amikor már minden további kapálás csak 
kárára van a kultúrnövénynek, hiszen a már megerősödött gazt nem lehet 
kivágni a vetemény feláldozása nélkül. Sajnos a táncos répa is vészesen 
e felé az állapot felé tartott. A gondozatlan répaföld a TSZ-nek is kezdett 
nagyon kínos lenni, hiszen akik nem ismerték a pontos helyzetet, joggal 
szólták meg a szövetkezetet a csúnya vetés miatt. Másrészt a néptáncosok 
támogatását sem lehetett már visszacsinálni ennyi belefektetett munka és 
nemzetközi szervezés után. Ez szóba sem került, főleg, hogy a TSZ elnöke 
is el akart menni a táncosokkal nyugatra kulturális misszióját teljesíteni. A 
gordiuszi csomót egy agronómus vágta át, aki maga is a tánccsoport alapító 
tagja volt, ugyanis egy szép napon, az elnök hallgatólagos beleegyezésével, 
magasan járatott vágószerkezettel lekaszáltatta a táncos répát. Így akik 
messziről nézték a répaföldet nem is látták, hogy a gaz már régen túlnőtte 
a satnya kis vetést, minden vissza lett vágva a csökött répák magasságába. 
A táncos répa esetéből okulva azóta sem jutott senkinek az eszébe, hogy 
a néptáncosok támogatását kapáláshoz kösse, mert ha ez így lenne, nem 
sokat járnánk fellépni.
    Gyűjtötte és lejegyezte: Kovács Dániel
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ADONYI EMBEREK - ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Szabó Attila, a testszobrász

Szabó Attila (1995.) tősgyökeres adonyi 
lakos, visszahúzódó természete miatt 
vélhetően jobbára csak a kortársai ismerik. 
Dunaferr Szakközép- és Szakiskolájában 
végzett villanyszerelő, most nappali 
tagozaton végzi a szakközépiskolát, és lassan 
készül az érettségire. Saját maga szponzora: 
hétvégeken, éjszakánkét vagyonőr, így 
tudja finanszírozni a sportolás nem csekély 
anyagi fedezetét. Sportága a testépítés. 
Klubja a Best Body Sport Egyesület, 
Dunaújváros. Kétszeres junior (2014. 2015.) 
és egyszeres felnőtt (2015.) országos bajnok 
a világ legrangosabb nemzetközi testépítő 
szervezet, az IFBB (International Fitness 

& Bodybuilding Federation) hazai szakszövetségének versenyén. (Csak úgy 
zárójelben jegyzem meg, ennek a szövetségnek a címei a „Mr. Universe” és a 
„Mr. Olympia”, melyeket 1970-ben nyert el Arnold Schwarzenegger először.)
Hetyei Gábor (HG) feszegeti kérdéseivel Szabó Attilát (SZA):
HG: Az általad űzött sport a testépítés. Versenyszerűen mióta foglalkozol 

vele?
SZA: 2013-ban alakult az egyesület, amelynek tagja vagyok. Azóta vagyok 

igazolt versenyző, tehát két és fél éve. Az egyesületünk elég kicsi, 5 
versenyző sportol itt, azonban kezd kissé felfutni a létszám, többen 
személyi edzőkkel, vagy csak tömegsport jelleggel is izzadnak velünk 
a teremben.

HG: Kezdjük a legvégén! Hogyan zajlik egy testépítő verseny? Annyit 
látok, mint kívülálló, hogy kimegy a színpadra egy erős ember, 
megfeszíti az izmait, és közben könnyeden mosolyog. De mi is itt a 
lényeg?

SZA: A legfontosabb, hogy meg kell tanulni megmutatni magát az 
embernek. Általában két részből áll. A verseny első részében 
kihívásokban, általában hármasával, bizonyos kötelező pózokban 

Bálinth Tibor: Szabó Attila portré (2016.)
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kell az egyes izomcsoportokat megmutatni. Itt például külön van a 
hátizomnak póza, vagy a vádlinak, ekkor ezeket az izomcsoportokat 
kell minél látványosabban bemutatni. Összesen a férfi versenyeken 8 
kötelező póz van. A bírók ekkor rangsort állítanak fel, és a csoporton 
belüli győztes mehet a következő fordulóba, a következő kihívásra. 
Ezek után kell egy kűrt bemutatni, zenére, megkoreografálva, szabad 
pózokat bemutatva. Ekkor egyedül vagyok a színpadon, és általában 
a versenybírók akkor pontozással állítanak fel rangsort. Itt az a 
lényeg, hogy minél jobban megmutasd az erősségeidet és eltakard a 
gyengeségeidet, a kűr minél látványosabb legyen.

HG: A pózokban, a kűrben vannak erőelemek is?
SZA: Igazából nincsenek, de az egyes pózokat akár másfél percig is 

kell tartani. A verseny elég fárasztó éppen ezért, főleg akkor, ha 
sok versenyző indul és akár 3-4 kihíváson is részt kell venni a 
győzelemért.

HG: Az egyesületed viszonylag fiatal, a tagság létszáma is alacsony, te sem 
vagy öreg versenyző, a sportág pedig pontozásos, illetve szubjektív 
elemek alapján döntik el a sorrendet a bírók. Általában ilyenkor az 
szokott történni, hogy az „öreg” versenyzők, a nagy múltú csapatok 
némi előnnyel indulnak, a fiatal „csikóknak” – szokták mondani – még 
van idejük odaérni. Te gyakorlatilag kezdőként, előzetes eredmények 
nélkül a juniort megnyerted 2014-ben, majd, 2015-ben újráztál és 
ugyanezen a versenyen a felnőtt kategóriát is nyerted. Nagyon meg 
kellett verned „nyeretlen kétévesként” a mezőnyt! 

SZA: Igen, többen mondták, hogy magasan a szint fölött voltam, a 
versenyen nem volt kérdés a győzelmem.

HG: Mi az, amivel te ennyivel többet tudsz?
SZA: A versenyen a súlyom, a magasságom és a testarányaim tökéletesek 

voltak. Ugyan viszonylag alacsony vagyok, de a vékony ízületeimre 
nagyon sok izmot tudok felpakolni. A testem a versenyen nagyon 
arányos és harmonikus volt.

HG: Hány versenyen indulsz egy évben?
SZA: Egy évben általában egy versenyszezonra készülünk. Ez maximum 

egy hónapig tarthat, így könnyen lehet, hogy egy évben csak egy 
versenyen indulok.

HG: Erre a versenyszezonra hogyan készülsz?
SZA: A felkészülés eleje a tömegelés. Ekkor növelem meg a testizom 
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tömeget. Ha jól sikerül ez az időszak, akkor 3-4 kg izmot is tudok 
magamra pakolni. Én abban hiszek, hogy nagy súlyokkal kell naponta 
edzeni, és sok kalóriát kell bevinni, hogy tudjon miből építkezni a 
szervezet. Ebben a szakaszban becsúszhat még egy-egy pizza: ez 
az időszak, amikor több szénhidrátot fogyasztok, ekkor az izmok 
kicsit bezsírosodnak. A tömegelés 12-16 hétig tart. Ilyenkor legalább 
normálisan ehetek. Ezután jön a pihenő időszak, 8-9 hét. A pihenési 
időszak alatt is van edzés, de az étkezés már visszaáll a normál szintre. 
Sajnos itt már nincs félreevés, cukros dolgokat már nem eszem (a 
beszélgetésünk során most először elmosolyodik, miből érzem, hogy 
néha azért van félreevés…). Ezt követi a versenydiéta: 12-14 hét. Az 
eleje szolidan indul: szénhidrát megvonás, cukrot, gyümölcsöt nem 
lehet bevinni. Az utolsó négy hét, amikor már fűszereket sem eszem, 
hiszen a fűszerek sok vizet és zsírt kötnek meg. A bevitt kalória 
fokozatosan csökken, gyakorlatilag a zsírmentes fehérje marad meg, 
melyet elsősorban tengeri hal formájában tudom biztosítani. Az 
egész versenydiétára egyébként a fehér húsú halak evése a jellemző, 
csak fokozatosan csökken az egyéb anyagok, a szénhidrát, a zsír, a 
fűszerek bevitele. Az utolsó héten sót sem használok. Általában 
tőkehalat eszem, ha nagyon lelazulok, akkor egy kis süllőt, vagy a 
diéta elején egy kis tojásfehérjét megengedhetek magamnak. Az 
utolsó négy hétben csak hal és saláta. Köret semmi. Folyadék a 
versenydiéta alatt csak víz, és bár az első időszakban a napi 8 litert is 
megiszom, a végére ez is lecsökken, az utolsó napokban és a verseny 
napján csak napi fél litert iszom. Ez azért iszonyat… A verseny előtti 
napon aztán egy kis szénhidrát töltéssel – rizs, mazsola, banán - a 
maradék vizet is kirántom az izomrostok közül, illetve a szénhidrát 
ilyenkor beteríti az izmokat, így feszültebb, nagyobb és telítettebb 
lesz. Ezzel a diétával érhető el, hogy az izmok jól látszódjanak, ne 
takarja sem zsír, sem víz. Nekem a vízhajtás a legkeményebb feladat.

HG: A szervezet nem követeli a diéta alatt az energiát?
SZA: Dehogynem. Nálam ilyenkor gyakori a remegés. A diéta elkezdése a 

nehezebb, a vége felé már könnyebben megy. Tegyük hozzá, hogy a 
diéta alatt az edzés természetesen folyamatosan égeti az energiát. A 
súlyok ugyanazok, mint tömegelés alatt, bár kevesebbet bírok. Ebben 
az időszakban másféle edzést is folytatok: a futással, taposással 
például kardió edzésprogramot is végrehajtok, 130-as pulzuson.
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HG: Milyen gyakran van orvosi vizsgálatod?
SZA: Tömegelés előtt és után, valamint a versenydiéta előtt vannak 

orvosi vizsgálataim. A versenyre való felkészülés nagyon lezsarolja a 
szervezetet.

HG: Hogy lehet ezt bírni fizikailag, mentálisan?
SZA: Én is feszültebb vagyok ebben az időszakban, de tudni kell kezelni 

ezt a helyzetet. Aki ezt nem tudja kezelni, annak nem való ez a sport. 
Ez a legrosszabb része ennek.

HG: A verseny napján mennyivel vagy könnyebb, mint a tömegelés végén?
SZA: A tavalyi versenydiétám, annak szűk 3 hónapja alatt 16 kilót csökkent 

a súlyom, ennek nagy része természetesen víz volt. Az utolsó 3-4 
napban 5 kiló ment le rólam.

HG: Amikor vége a versenynek, minek örülsz jobban: annak, hogy győztél, 
vagy annak, hogy ehetsz, ihatsz egy jót?

SZA: Annak, hogy végre ihatok, ehetek. Ez az első mindenkinek. Aztán a 
verseny utáni hetekben jön a pihenési szakasz. Ebben az időszakban 
is tudatosan eszem mindent – sajnos. Nem engedem meg magamnak 
akkor sem a lelazulást teljesen. Ez néha kellemetlen szokott lenni: 
nehéz azért megállni. De a verseny utáni egy hétben 10 kiló visszajön, 
aztán a többi is.

HG: A verseny előtt rögtön meg tudod ítélni, hogy melyik ellenfeled 
milyen állapotban van? Ki a veszélyes rád?

SZA: Nem. Többnyire a jó versenyzők úgy jelennek meg, hogy egészen a 
színpadra lépésig fel vannak öltözve. Mindig az a veszélyes, aki nem 
mutat magából semmit.

HG: A legrangosabb nemzetközi szervezet magyar szövetségének a 
felnőtt (és junior) bajnoka vagy 20-21 évesen. Lehet-e ennél nagyobb 
eredményt elérni itthon?

SZA: Nem, ez a legjobb eredmény, amit el lehet érni.
HG: Lehet-e olimpiai sportág a testépítésből?
SZA: Az IFBB pár éve megpróbálta, hogy olimpia sportág legyen, eddig 

ugyan nem járt sikerrel, de a VADA már folyamatosan ellenőriz 
minket, hogy nem használunk-e tiltott szereket, doppingot. Ennek 
ellenére én nem tartom valószínűnek az olimpiai sportágak közé 
sorolást.

HG: Az ellenőrzések ezek szerint rád is kiterjednek.
SZA: Igen, nagyon szigorú a VADA ellenőrzése, ezért nekem is nagyon 

figyelnem kell, hogy mit eszem, iszom, szedek.
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HG: Úgy tudom, idén lesz junior Európa-bajnokság Spanyolországban, és 
felnőtt Világbajnokság Lengyelországban. Te indulsz?

SZA: Szeretnék, de egyelőre nincsen meg a pénzügyi fedezete. Hiányzik 
néhány százezer forint. A junioron valószínűleg jó eredményre 
számíthatnék. Sajnos szövetségi, állami támogatás nincs a versenyen 
való indulásra, és a szponzoroktól sem tudok egyelőre pénzt szerezni.

HG: Mi a jövőddel kapcsolatos elképzelésed?
SZA: Amíg engedi az időm, és anyagilag is tudom finanszírozni, szeretném 

csinálni. Edzőnek nem vagyok jó, magamnak való vagyok, magamnak 
csinálom.

HG: Személyes kapcsolataidat mennyire terheli meg az aktív 
sporttevékenység?

SZA: Párom, Kata, hála Istennek, nagyon toleráns a sporttal szemben, 
hiszen ő is rendszeresen sportol: korábban kajakozott, most a 
fitnessre állt át. Ebben is szerencsés vagyok.

Fotó: Szabó Attila archívum
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KŐBE VÉSETT EMLÉKEK
Síremlék a szeretett feleség emlékére

„Ha borostyánt ültetsz, figyelj oda, mert pár év alatt mindent elborít, nagyon 
agresszíven terjed!” – hallani sok esetben e tanácsot, ha borostyánt ültetünk. 
Az adonyi Nagytemetőben is láthattuk e növény agresszív „támadását”, 
amikor egy nagyon régi síremléket és a mellette álló sírköveket sok-
sok évtizeden keresztül óriási borostyán halmaz ölelt körbe, és rejtett 
el a tekintetek elől. Néhány évvel ezelőtt igen nagy munkával sikerült a 
területet megtisztítani, és ma már újra látható az Uhlarik - család síremléke. 
A temető főkapuján belépve, balra tekintve, azonnal szembetűnik a sírok 
közül kiemelkedő piramis. A Nagytemető legrégebbi síremléke, amelyet 
Uhlarik János, a Zichy uradalom uradalmi mérnöke az 1836-ban elhunyt 
első felesége emlékére készíttetett. Uhlarik Jánosról, mérnöki munkáiról, 
családjáról egy külön cikkben olvashatunk, ezért most kövessük azokat a 
napokat, amelyek az itteni sírbolt és a föléje állított síremlék történetével 
kapcsolatosak. 
A történet 1799-ben kezdődik, amikor egy székely nemesi családban 
megszületett kézdipolyáni Kovács Josepha. (Kézdipolyán ma: 
Kézdiszentkereszt - románul Poian -, Kovászna megye, Románia.) Szülei: 
Kovács Lőrinc és a bécsi születésű Marek Katalin. A házaspárnak kilenc 
gyermeke született. Josepha volt a hatodik. Születésekor már a Dunántúlon 
élt a család. 
Josepha (Jozefa) rhicsói Uhlarik János uradalmi mérnök feleségeként került 
Adonyba. Fiatalon, életének 37-dik évében 1836. január 1-jén meghalt. 
Koporsóját ideiglenesen temették el az adonyi Nagytemetőben, mert 
férjének az volt a terve, hogy rövidesen egy szépen megépített sírboltba 
helyezteti át felesége földi maradványait. 
A budapesti Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában megtalálhatóak 
és kutathatóak az 1837-től vezetett Uhlarik-naplók, ezért az első 
feleségének sírjával kapcsolatos információk is onnan származnak. Most 
még az első feleségére emlékezünk, mert Uhlarik János később újra nősült, 
második felesége az 1813-ban született Fritsch Borbála volt. 
Sajnos az 1836-os évről nincsen napló, talán nem készült, vagy elveszett, 
ezért Kovács Jozefa temetéséről nincsenek információk.
Az 1837-ben írt naplóban március 10-én a következő bejegyzést olvassuk: 
„Boldogult Feleségem emlékkövei felül Walch Antal kőfaragóval konzultációt 
megtettem” Walch Antal neves székesfehérvári kőfaragó volt. Műhelyét a 
későbbiek során az a Havranek Antal kőfaragó vette meg, aki 1851-ben 
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szintén dolgozott az Uhlarik síremléken. De nézzük a további eseményeket: 
Uhlarik János április 6-án Pakróczy János plébánossal kiment a temetőbe 
„Boldogult Feleségen sírhelyének kimérése végett.” Június 28-án: „Fejérvárrul 
Adonyba egy kőfaragó legény kihozása magammal a Boldogult Feleségem 
emlékkövei faragásához.” A legény június 30-án kezdte meg munkáját 
a temetőben. Uhlarik az elvégzett kőfaragó munkáért Walch Antalnak 
100 ezüst forintot fizetett Fehérváron. Szeptember 4-én jegyzi fel a 
következőket: „Az Úrban Boldogult jó Feleségem sírboltja helye ki ásatott 
és építése folyamatosan a következő napokban folyvása az el készüle.” 
Szeptember 15-én már előre haladtak a munkálatok: „Istenben Boldogult 
Feleségem sírboltja falaival végeztek, a sírbolt faragott kövei elhozatva az 
egész oszloptartó kövei.” Három nap múlva már a faragott kövek elhelyezve, 
a falak vakolva és kimeszelve. 1837. szeptember 20-án megtörtént az 
exhumálás: „Reggeli 9 órakor Boldogult Feleségem és Napam asszony hamvai 
felvétettek és tisztelendő Pakróczay plébános úr által a Sírboltban boldogult 
feleink együtt megáldva tisztességgel a Sírboltba tetettek és e nap délután 
a Napam Asszony Kovács Katalin emlékkövei a sírboltnál fel állítanak.” Ez a 
bejegyzés ad egy új információt is: Uhlarik János anyósát (az anyós régiesem: 
napam) is egykor Adonyban temették el. Ezért nemcsak Kovács Jozefát, 
hanem annak édesanyját is áttemették az elkészült sírboltba. Szeptember 
21-én kifizette a munkásokat: „A kőműveseknek és napszámosoknak kik 
a sírboltnál munkálkodtak összesen kifizettem 44 forint 32 fillért.” Még 
feljegyzi, hogy a temetői keresztet reperáltatta és meszeltette.  A következő 
nap „Boldogult feleségem és Napam Asszonynak mise szolgáltatott.”   
A síremlékről legközelebb csak az 1851. szeptember 17-i bejegyzésben 
olvashatunk: „Havranek Antal Fehérvári kőfaragó legény délre megjön és el 
hunyt feleségem emlékköveit is az ki hozassa. Nyikof György és Szabó János 
fehérvári fuvarosok két kocsival hozták, fejenként 3 ezüst forinttért.” A ma is 
látható síremlék valószínűleg ekkor készült. A magyarázata talán az lehet, 
hogy az új emléken már sok szabadkőműves szimbólum látható, de erről 
majd később. A kőfaragó legény, Havranek Antal nem sokkal előtte érkezett 
haza a vándorlásból, és Fehérváron, a Királykút 1. szám alatt megvásárolta 
Walch Antal kőfaragó műhelyét, és kezdte ténykedését. Egy kőfaragó 
dinasztia első tagja volt, a városban és környékén nagyon sok szobor, 
síremlék őrzi keze nyomát. 
A síremlék Adonyba szállított darabjai valószínűleg már a vésetekkel 
ellátott, összeállításra előkészített állapotban érkeztek meg. Erre utalnak 
a napló bejegyzései a következő napokból, mert Havranek Antal gyorsan 
haladt a faragási munkával. Szeptember 19.: „Kőfaragó legény az emlék 
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nagy köve faragásával végzett és lábazat kifaragásához fogott.” 20-án: 
„Kőfaragó az emlék nagy kövét, lábazatát 3 icze repcze olajjal bé itatá.” 22-én: 
„Kőfaragónak Fehérvári alkalommal festék küldetett.” 23-án: „Emlékkövön 
az írás végeztetett és bé festetett.” 24-én: „A kőfaragó a piramis szélét az 
emlékkőnek csinálta.”  25-én: „Kőfaragó olajjal bé itatta és a piramis alá jövő 
utolsó kő tisztára faragásával munkálkodik.” 26-án: Állásfák hozattak az 
emlékkő alsó köve elhelyezésére. 51 ft. volt.” 27-én: „Emlékkő felállítása a 
mai napon a temetőben.”
Mint a naplóban olvasható, 1851. szeptember 27-én került felállításra 
feleségének új síremléke. Ezzel még nem készült el, mert hátra voltak még 
finomítási munkák, valamint a kriptát fedő ún. „koporsó tető” elkészítése, 
ami egy koporsó alakú faragott kő volt. Ismét kövessük a kőfaragó munkáját 
a napló bejegyzései alapján. Október 8.: „Havranek kőfaragó olajjal 
kezelte a koporsó tető faragását.” 14-én: „Boldogult Feleségem koporsó 
kövén Havranek kőfaragó végezte fölső ajtó fölé a vas szószék bé rakását.” 
Itt a koporsó kövön ma is látható két vasgyűrűre gondoljunk, amelyek a 
tető be- (és ki) emeléséhez kellenek. Ugyanezen a napon van egy másik 
bejegyzés is, amely arra utal, hogy otthonában, az ún. „takarék tűzhelynél” 
is igénybe vették a kőfaragó legény munkáját: „A takarék tűzhely mellék 
köve faragásába kezdett.”
Október 15-én újabb nagy haladásról olvashatunk: „Elhalt Feleségem 
koporsó köve délre helyre tétetett, ez alkalommal a sírbolt kinyittatott, 
kitisztíttatott. A kő kiigazításához és emeléséhez vételeztem 1icze len olajat, 
fizettem 1ft., 2 erős istráng. Temetői bakternak az emlékkő körül tett több 
ízbeni munkájáért fizettem 3 ft.” 16-án: „Az emlékkövön a felírás festésével 
végzett a Október 18-i bejegyzés: „Havranek Antal kőfaragóval elhunyt 
feleségem emlék köve fölállítása körül téve minden munkáját kifizettem, 67 
ezüst ft, 30X. Csavajda István fuvaros vitte Fehérvárra 5 ft-ért.” 
Még október 28-án bejegyzi az összes költségeket: „Elhunyt feleségem 
emlékköve végképp elkészült. Özvegy Walch Borbála kőfaragó ….. egyén 
számára még fizetendő volt, kifizettem 69 ft 41X ezüstöt. Pénzbe készen 
valós: 174 ft 12X. Nyugtetőhöz 10 szál deszkáért ácsnak fizettem 25X. Weigl 
József kőfaragó napszámosnak az emlékkőhöz fizettem 13 ft. Néhány nap 
múlva bejegyezte, hogy Weigl Józsefnek küldött két zsák krumplit is.
Most, hogy végigkövettük a síremlék elkészítésének történetét, nézzük 
meg mi is, járjuk körbe! A sírbolt és a kőből faragott koporsó tető már 
mélyen besüppedt a földbe. Még látszik rajta a kifaragott latin kereszt és 
egy homokóra, amely a múló időre emlékeztet. 
A síremlék talpazatán négy görög dór oszloppal közrefogva áll az Uhlarik 
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által „alsó résznek” nevezett igen masszív kőtömb. A sírbolt felüli részére 
Havranek Antal a következő írást véste: „GYÁSZOLÓ FÉRJÉTŐL ÁLÍTOTT 
EMLÉKE és SÍRBOLTJA NS UHLARIK KOVÁCS JOSEPHA MÉRNÖKNÉ ITT 
NYUGVÓ HAMVAINAK MEG HALT ADONYBAN ÉLETÉNEK 37 dik ÉVÉNEK 
ELSŐ NAPJÁN.” 
Uhlarik János a szabadkőművesek szellemi és politikai elitjéhez tartozott, 
mint a Fraternitas páholy felügyelője. Valószínűleg már a sírkő felállítása 
előtt eldöntötte, hogy ő is ebben a sírboltban nyugodna halála után, mert 
a vésett szimbólumok is utalnak az ő szabadkőműves tagságára. Látjuk 
a mindent látó szemet, amely jelképezi, hogy a szabadkőműves minden 
gondolatát és cselekedetét nyomon követi az Úr. Itt van felvésve a 12 
lángnyelv is, amely a 12 apostolra utal. Az Újszövetségben, az Apostolok 
cselekedeteiben írják le pünkösd napjára a lángnyelvek megjelenését az 
apostolok felett, amelyek leszálltak mindegyikükre. 
A szárnyas homokóra sugallja, hogy az idő gyorsan elszáll felettünk, a 
halál túl hamar jön. A szitakötő jelentheti az újjászületést, a feltámadást, 
és a létezés magasabb szintre lépését. A Dávid csillag, a két egymásba 
olvadó háromszög kifejezheti az Isten és az ember viszonyát is, és az 
isteni és emberi világra utal. Az obeliszk négyoldalú, piramis alakú, felfelé 
keskenyedő csonka gúlában végződik. Oldalára vésett amfora jelentheti, 
hogy mint tárgy, formát ad a tartalomnak, ahogy a test, a személyiség 
formát ad, befogadja a lelket. 
A piramis sírbolt felöli oldalába vésett családi címer sajnos sérült, erősen 
megkopott. További kutatást igényel, hogy biztosan tudjuk eredetét, 
jelentését. Az elkészült síremlékre a későbbiek során még két nevet véstek 
fel: a sírkő felső részére a 77 éves korában, Budán, 1866. szeptember 7-én 
elhunyt és első felesége mellé temetett Uhlarik János nevét, alsó részére 
pedig második feleségének, Fritsch Borbálának nevét, aki 1897 júniusában 
bekövetkezett halála után helyeztetett végső nyugalomra a sírboltba. 
Még mindig nincs vége a síremlék történetéhez fűződő eseményeknek. 
1945. február 1-jén a községbe beszivárgó szovjet Vörös hadsereg egységei 
tűzharcot vívtak a védelemben levő német gyalogsággal. A túlerő miatt 
Perkáta irányába visszavonuló német rajok a temetőn keresztül hagyták 
el Adonyt. A lezajlott összecsapások nyomát több sírkő is őrzi, mint pl. az 
Uhlarik-síremlék is. 
Valószínűleg, a széles síremlék mögött védelmet kereső német katona volt a 
cél, mert a szovjet géppisztolyból leadott sorozat becsapódott lövedékének 
nyomai ma is jól láthatóak a kövön és a kőben. A hét lövedék közül némelyik 
rozsdás acélmagja még ma is ott lapul, mélyen a kőbe fúródva.     
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A borostyánhalmaz öleléséből kiszabadított, 1837-ben épített kripta és az 
1851-ben felállított síremlék az adonyi Nagytemető igen értékes építészeti 
öröksége. Restaurálása, környékének rendezése méltó emlékezés és 
tisztelet lenne egy régen elhalt család emléke előtt, amely család egykor 
fontos szerepet töltött be Adonyban.
       Rózsafi János

Fotó: Hetyei Gábor
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Borban a vigasz
Paulusz Imre: Orbán vére

KA: Egy hétköznap délután jelentkeztem be Dönihez. Imrének sohasem 
hívtam. Talán a hegyben senki sem. Kapcsolatunk inkább családias, 
mint szomszédi. Füttyszót hallok. Ez a jel, mire vártam! A szomszédolás 

jele. Miközben sétálok 
át, már tudom, hogy egy 
pohár rozé vár  majd az 
asztalon. Mióta foglalkozol 
borkészítéssel?
PI: Mint Adonyban jó páran 
1999 óta. Akkor kapcsolódtam 
be, mikor édesapám kezdett 
hajlott korba érni, és már 
nem bírta fizikálisan. Eleinte 
a szőlőművelésbe segítettem 
be. Borkészítésbe akkor 
kezdtem, mikor már magam 
csináltam. Ez volt az az idő, 
mikor rá lehetett jönnöm 

arra – ezt most az adonyi vegyes szőlők lebecsülése nélkül mondom -, 
hogy ezekből a szőlőfajtákból, amik itt rendelkezésre álltak, nagyon nagy 
borokat nem lehetett készíteni. Ellenben mozgatta a fantáziámat, hogy az 
ország Adonytól nem is olyan messze lévő területein, lehetett jobb bort 
inni. Innen jött az ötlet, ha már csinálom, akkor csináljak jót. Legalábbis a 
legjobbat a tehetségemhez mérten. Ezrét döntöttem úgy 1999-ben, hogy 
kivágom a szőlőt, ami édesanyám öröksége volt, és újra telepítek bele 
fehér- és kékszőlőt.
KA: Milyen szőlőfajtákat telepítettél?
PI: A fehér a chardonnay volt, a kék pedig a cabernet sauvignon lett volna. 
De erre majd még visszatérünk. Ekkor jött el az az időszak az életemben, 
mikor szembesültem vele, hogy ez a dolog nem olyan egyszerű, mint mikor 
kiugrottam a papának segíteni. Minden az én nyakamba szakadt. De aztán 
hamar lehetett tapasztalatokat szerezni és láss csodát, elkészült az első 
borom. Chardonnay volt. Elég jól sikerült. Sajnos kevés lett belőle, és mint 
jó borok, hamar el is fogyott.
KA: Miért pont ezeket a szőlőfajtákat választottad?
PI: Chardonnayt azért telepítettem, mert életem legjobb borát ebből a 
fajtából ittam. Akkor eldöntöttem, ha valaha nekem szőlőföldem lesz, abban 

Fotó:Zsedrovics Enikő
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chardonnay lesz. Nekem ez ízlett. Úgy gondoltam, ha tetszik az adonyi talaj 
neki, ha nem, ide márpedig azt fogok telepíteni. Nem mondom, hogy a helyi 
talaj nagyon kedvező a fajtának. De lehet belőle jó bor készíteni, és szép 
eredményeket értem el vele versenyeken. Hozzá kell tenni, hogy ezeket 
csak úgy lehetett elérni, hogy nagyon komoly terméskorlátozást kellett 
véghezvinni minden évben.
Kékszőlőt cabernet sauvignont ültettem. Vagyis annak vásároltam. Nagyon 
hamar, a harmadik éven kiderült, hogy ennek a szőlőnek, amit nekem 
eladtak semmi köze a cabernethez. Egy eloltott, elnemesített szőlőfajtát 
vásároltam, amit fantázianéven Orbán vérének kereszteltem el. Nem 
bánom, hogy így alakult. Nagyon megszerettem és a környezetem is. Több 
szőlősgazdának ez a véleménye, aminek nagyon ürülök. Bizonyára véletlen 
volt, de nagyon jót tett ezekkel a vesszőkkel az, aki eloltotta.
KA: Véletlenek nincsenek. Az sem véletlen, hogy ezt a pincét választottad 
és nem a régi, családi szőlő helyére építkeztél. Mesélj erről!
PI: Ezt a pincét, itt a Kápolna-sorban 2001-ben vásároltam. Ma már nagyon 
örülök, hogy így döntöttem egykor. Előtte igaz, hogy alternatívaként 
szerepelt bennem, hogy a régi családi pince helyén, egy új Pájer-pincét 
építsek. De mikor megláttam ezt a pincét úgy döntöttem, hogy ezt 
választom. Azért örülök a döntésemnek, mert azóta már gyűjtöttem annyi 
tapasztalatot, hogy tudjam, a bor életében nagy szerepet játszik a pince is. 
Ez a pince nagyon jó adottságokkal és további lehetőségekkel rendelkezik.
KA: Tervezel még átalakításokat a pincében?
PI: Annak idején, első lépcsőben egy támfal épült, majd a ház, és a pince 
bővítése. 11 év alatt alakult ki a pince jelenlegi formája. Kívülről már nem 
szeretnék semmi változtatást. De a pincébe még szeretnék csodát, ha az 
egészségem engedi. 
KA: Beszéljünk még kicsit az általad telepített fajtákról. Milyen 
tapasztalatokat gyűjtöttél össze, amit szívesen megosztanál az 
olvasókkal?
PI: A chardonnay nehéz borfajta. A szőlővel nincs gond azon kívül, hogy 
a lisztharmatra érzékeny. De a bora az nagyon rapszodikus. Egy görbét 
kell elképzelni, ami hol le, hol felmegy. Akkor kell elkapni a palackozást, 
amikor a görbe csúcsot mutat. Sok tanácsot is kaptam a bor kezelésével 
kapcsolatban. A chardonnay cukorfoka 18 és 20 között kell legyen. Akkor 
lehet belőle chardonnayt csinálni. Amúgy csak egy jó fehér bor lesz. 
KA: Évente több szőlőfajtát is vásárolsz az itthon termett szőlő mellé. 
Van olyan fajta, amit minden évben tartasz a pincédben?
PI: Vásárolok sok fajta szőlőt. Egy állandó helyről, a Balatonról. 11 éves 
a kapcsolatunk. Mindig próbál az ember valami újat csinálni. Az elmúlt 
évben próbálkoztam először a generózával. Erről azt kell tudni, hogy a 
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piros tramininek és az ezerjónak a házasítása. Az elmúlt század elején 
nemesítették az Alföldön. Bőtermő fajta. A dupláját hozza hektáronként 
és a minősége nem romlik. Az idei évben is megpróbálkozom vele, ha 
egy olyan bort sikerül belőle készíteni, mint az az elmúlt évben, vagy 
egy kicsit jobbat, akkor állandóra teszem a palettában. Gyöngyrizlinget, 
olaszrizlinget, sauvignont blanct szoktam még vásárolni. Mondhatni éves 
rendszerességgel. 
KA: A rozékról még nem esett szó. 
PI: A rozékat elkészíteni nehéz. Amit én az elmúlt 8 évben tapasztaltam az, 
hogy a rozénak szánt szőlőnél nem a cukorfokra kell hagyatkozni. Inkább 
arra kell figyelni, hogy a savak ne égjenek el benne. Ezért a szüret időpontját 
nagyon meg kell megválasztani. Nekem egy régi szőlősgazda mondott egy 
nagyon egyszerű tesztet. Ha úgy véljük, érett a szőlő, össze kell rágni a 
bogyót, majd a magot kivenni a tenyerünkbe. Ha a mag közepe nem fehér, 
hanem barna, akkor az a szőlő érettségi állapotban van. Na, a rozénak valót 
ez állapot előtt egy kicsivel kell leszüretelni. Innentől kezdve a gazdán és 
a pincén múlik minden. Ma már olyan dolgokkal is foglalkoznunk, ami 15 
évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Például a forráskori hőmérséklettel, az 
élesztő megválasztásával. Ez mind a gazda döntése, és tenni akarásának 
kérdése. 
KA: Ha arra kérlek, válassz kedvenc bort, mit mondasz?
PI: Nekem rögtön kettőt kell kiemelnem. A chardonnay örök kedvenc. És 
a rozé kategória. Nem azért mert divat, hanem mert nagyon jó. El lehet 
beszélgetni mellette. Jó szomjoltó is. A rozé fröccsöt nem is kell említeni, 
mert egyértelmű. Jó vörösborokat is lehet inni. Amit hetente egy- két 
pohárral meg is iszok. Ha kimarad, hiányzik is. 
KA: Beszélgetésünk végén meg kell kérdezzem, hogy ifjú korodban 
mennyire voltál boros?
PI: Hát annyira, hogy nagyon sok sört megittam. Én fröccsöt, 
vendéglátóhelyen soha életemben nem ittam. Bort igen. De fröccsöt soha. 
A régi boroktól nagyon égett a gyomrom. 

Tudtad? A chardonnay szőlő Franciaországból származik. 
Világhódító fajtának is nevezik, mert elterjedtsége az egész világon 
páratlan. Utóízére gyakran mondják, hogy grapefruitos vagy ananászos 
aromával rendelkezik.
       Kozmér Amanda
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CÉGÉR, AVAGY MESTERSÉGEM CÍMERE
Malmok a Dunán

A hajómalom a római civilizáció találmánya. Az i. sz. 536-ban Rómát 
ostromló gótok elterelték medrükből a rómaiak malmait hajtó patakok 
vizét, hogy a várost kiéheztessék. A rómaiak ekkor őrlőmalmaikat a 
Tiberisen horgonyzó dereglyékre helyezték, és átalakítva alulcsapó 
kerékkel hajtották meg.
A Rajnán őrlő hajómalomról i. sz. 840-ből, a Buda vára közelében lévő 
dunai malomról 1292-ből bukkan fel az első adalék.
A hajómalom két hajóból állt: a víz belső oldalán álló völgyhajóból és a 
parthoz közel álló házhajóból. A házhajó zárt, házszerű felépítmény. Ebben 
volt a malomszerkezet és a molnár lakóhelye is. A „vőgyhajó” nyitott volt és 
csupán arra szolgált, hogy a két hajó között forgó lapátkerék tengelyének 
egyik vége rajta nyugodjon. A lapátkerékbe a víz belekapaszkodott és 
áttételekkel meghajtotta a malom őrlőkerekeit. A lapátkerék a malom 
nagysága szerint 3 - 6 m széles, 2 - 5 m átmérőjű volt, amelyre 8 - 20 
lapátot szereltek. A két hajótestet erős orr- és fargerendák kötötték össze, 
és a késség előtt pallódeszkákat is fektettek le, amelyeken a házhajóból a 
völgyhajóra közlekedtek – ez volt a vízjáró vagy „vőgyhíd”. Amikor az őrlést 
szüneteltetni akarták, a „késség” elé deszkalapokból eszkábált vízfogót 
vagy „tiltót” eresztettek le, ami elrekesztette a folyóvíz áramlását. Minden 
hajómalomhoz egy-két molnárcsónak, az utóbbi időkben „csámesz”, ladik 
volt kikötve, melyeken az őrölni valót és az őrleményt oda- és elszállították.
A hajómalmokat „cejte”, „cöjt” vagy „cetyka” néven ismert, vesszőből font 
kötelekkel kötötték az ún. malomszeghez. Ez erősen megvasalt cölöp 
volt, amit a folyó fenekére vertek le, ez után fizették a malomgazdák a 
földesúrnak vagy a városnak a malomszegadót vagy szegbért.
Malomszegnek 25-30 cm átmérőjű, hosszú fenyőtörzset választottak. Egyik 
végét hegyesre faragták, megvasalták, és a hegyétől számítva rámértek 
másfél-két métert – ezt verték le a folyó fenekére. Ettől fél ölnyire (90 cm) 
megjelölték a malomszeg álla helyét, ahol karvastagságú lyukat véstek, 
amibe tölgy- vagy akácfából faragott szeget vertek. Ezt volt a malomszeg 
álla, a karó álla, amely 40-50 cm-re állt ki a szegből. Efölött 30-40 cm-re 
a malomszeget befűrészelték, átellenben pedig „meghakkolták”, vagyis 
megfaragták, majd a fűrészelt nyílásba tömítést raktak. Ezután következett 
a malomszeg leverése. Két dereglyét vagy tutajt rudakkal egy méter 



254

távolságra egymás mellé erősítettek, és rászerelték a szeget leverő kost, 
kosszerszámot. A dereglyékkel a szeg helyére eveztek és ott lehorgonyoztak. 
A szeget a vízfolyással szemben, kissé ferdén vízbe eresztették, s mikor a 
helyére került, a kossal a fenékbe ütötték. Rendszerint 14 ember végezte 
a súlyos kossal a malomszeg leverését. Miután a szeget jól leverték, a 
szegnek a vízből kiálló részére kötelet kötöttek, felszedték a két dereglye 
(vagy tutaj) horgonyát, és azok a víz által sodorva eltörték a malomszeget 
a befűrészelt helyen. Most már csak a hajómalmot kellett a szegre, más 
néven malomkaróra bekötni. A malomszeg nem látszott ki a vízből, úgy 
verték le, hogy a mederfenékből kb. 1 méternyire álljon ki. A biztonságos 
hajózás érdekében Mária Terézia 1722-ben hozott rendeletében vasmacska 
és vaslánc használatára kötelezte a molnárokat. Amikor a hajómalmok 
száma igen megcsappant, s már nem kötötték szigorú rendszabályok a 
vízimolnárokat, úgy kerestek őrlésre alkalmasabb folyószakaszt, hogy 
megmérték, hány kiló a víz. A közhasználatú húzós kilónak nevezett 
piaci mérlegre ráakasztották a vámszedő finakot (faedényt), és ahol a víz 
sebje (sodra) a Dunán 3-4 kilót, a Tiszán 2-3 kilót mutatott, ott horgonyt 
vethettek. A hajómalmokat kora tavasszal „bekötötték” a malomállásba 
vagy -révbe, ősszel „kikötötték” és a telelőre, téli kikötőhelyre vitték. Amint 
a jégzajlás levonult a folyókon, de rendszerint József-napra (március 19.) 
sor került a malombekötésre. Ahol a malmot szegre kötötték, ott ez úgy 
történt, hogy az erős, nagy szemű malomláncot kétfelé osztva, két, egymás 
melletti csónakba tették. A két csónakkal a malomszeg fölé eveztek, a 
lánc közepét leengedték a folyó fenekére, majd a csónakokkal egymástól 
távolodva a láncot a vízbe engedték és addig húzták, míg meg nem akadt 
a malomszegben. Miután meggyőződtek róla, hogy a lánc erősen a szegen 
van, a szeg és a part között kivetették a vasmacskát, s végül a lánc egyik 
végét a házhajón, másikat a völgyhajón lévő bakhoz rögzítették.
A századfordulón a hajómalmokat már nem malomszegre, hanem 
vasmacskával kötötték ki. Amikor a folyó vízállásának változása miatt 
a malom helyét változtatni kellett, felszedték és másutt vetették ki a 
vasmacskát. Ehhez a művelethez egy fából kivájt, „topafarú macskaszödő” 
csónakot használtak.
A tél beköszöntése előtt a hajómalmokat biztonságba kellett helyezni, 
nehogy a jég kárt tegyen bennük. Általában András-napig (november 30.) 
őröltek – innen a szólás-mondás: „András, mónár hazaláss!” –, de ha előbb 
jegesedés kezdődött, hamarabb „kikötöttek” a molnárok. A kikötés két 
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különböző módon történhetett: vagy a vízen szétszedték a malmot, vagyis 
leszerelték a vízikereket, a két hajótestet összekötő gerendákat, a házhajót 
és a völgyhajót ún. tekerővel „kóborával” külön-külön a partra húzatták –, 
vagy jégzajlástól mentes folyóvízre, holtágba, telelőbe vontatták a malmot. 
A telelőbe vontatás ökrökkel, lovakkal vagy emberi erővel történt. Télen 
kerítettek sort a molnárok a hajómalom javítására, az elhasználódott, törött 
alkatrészek pótlására, a házhajó és a völgyhajó tömítésére. Előfordult, hogy 
a malmot télre egyszerűen „kiapasztották”: ősszel partközelbe vitték, s a 
folyó leapadása után a malom szárazon maradt, és a következő esztendő 
tavaszi áradásakor került ismét vízre. A hajómalom-tulajdonosok azzal 
igyekeztek versenyben maradni a gőzmalmokkal, hogy bevezették 
malmaikba a gőzmalmoknál alkalmazott újítást: a hengerrel való műőrlést. 
A századfordulón egy kortárs följegyzi: „Ma már kiszorítja a lassú és 
célszerűtlen követ a gyors és finoman vágó henger”.
1951-ben a Dunán 10 hajómalom őrölt: Mohácson, Meszesnél (Foktő 
alatt), Uszódon, Ordasnál, Pakson, Madocsán és Vácott 1-1, Adony-Iváncsa 
4, s ezeket az 1956. évi jeges ár tette tönkre. Hazánkban egyedül a ráckevei 
Gyurcsik-féle hajómalom maradt fenn: helyreállítását 1960–1961-ben az 
Országos Műemléki Felügyelőség végezte.
A malom működése
A molnár az őrölni kívánt gabonát a zsákból a garatba öntötte, beállította 
az őrlőkő távolságát, és a kőre kapcsolta a közlőművet. Ellenőrizte az őrlés 
minőségét és a lisztesládából zsákolta a lisztet. A 17. századig a lisztet a 
korpával együtt őrölte a malom (utólag házilag szitálták szét), e században 
alkalmazni kezdték a kő után működő szitát, amelyik elválasztotta a lisztet 
a korpától. A 18. század közepétől kezdték alkalmazni a magasőrlést. Ez azt 
jelentette, hogy újra felöntéssel többször őröltek:
1. Töretés: a szemből dara lett
2. A darából dércet őröltek (korpás darás liszt)
3. Kiőrlés: a dércből lisztet őröltek
Kik dolgoztak a hajómalmon?
Az 1860–1880-as években egy jó menetelű dunai hajómalomban két 
molnárlegény és két inas dolgozott. Egyszerre egy legény és egy inas 
volt munkában és 24 óránként váltották egymást. Győrött a molnárgazda 
három legényt is alkalmazott: az öreg- vagy első legényt, a második legényt 
vagy kislegényt, a főjáró legényt, s mellettük egy, lógósnak is nevezett inas 
dolgozott. Az öreglegény volt a felelős az őrlésért, és télen neki kellett 
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rendbe hoznia a malom szerkezetét, a kislegény is részt vett az őrlésben, és 
az ő feladata volt a főzés, a főjáró legény rakta meg a dereglyét és szállította 
az őrölnivalót a malomba, az inas pedig a dereglyét húzó lovat vezette. A 
legénynek a molnárrész egyharmada, tehát a vámkereset kilenced része 
jutott, s a megbízható öreglegénynek adott a gazda „részen felül” 6-12 
mérő gabonát. A legényfogadás István napján (december 26.) történt, 
és utána a gazda megvendégelte a molnárlegényeket. A molnárlegények 
és molnármesterek, egyben kiváló ácsok és asztalosok is voltak. Mester 
csak az lehetett, aki fából kifaragott egy fogazott kereket, más néven 
molnárszerkezetet, és azzal legalább egy zsák gabonát meg tudott őrölni. 
Hétféle finomságú lisztet tudtak őrölni és nem pénzért dolgoztak, hanem 
részért. Tíz zsák gabonából a tizedrész, tehát egy zsák volt a molnáré. 
Aki tíz zsák gabonát vitt őrletni, az üres zsákot is vitt magával, mivel az 
őrlemény tizenegy zsákot megtöltött: körülbelül hét zsák lisztet és négy 
zsák korpát vihetett haza. Az őrletők ragaszkodtak hozzá, hogy a maguk 
búzájából őrölt lisztet kapják, ezért – kivált ősszel – sokan várakoztak a 
malomnál őrlésre. A hajómalmok réveiben, a „mónárjáró”-kon hosszú 
kocsisor állt. Ilyenkor a vízimalmok éjjel is működtek. Ez magyarázza a 
szólást: „Nagyot hall, mint ősszel a mónár”, vagyis nehezen hallja meg a 
partról a hívást, mert sok a dolga. Az őrletők abba a malomba jártak, ahol 
a molnár a kívánságuk szerinti jó lisztet őrölt, és szívesen fogadta őket, ha 
ideje engedte, elbeszélgetett velük.
A parasztembereknek az őrletés, daráltatás alkalom volt a másokkal való 
találkozásra, hírszerzésre, tájékozódásra a világ dolgairól. Gyakran adódott 
úgy, hogy a malomnál várakozniuk kellett, s eközben mindig lehetett 
újdonságot hallani. Sokan ezért szerettek őröltetni. A szívélyes, barátságos 
molnár, aki az őrletőkkel jó viszonyt tartott, számíthatott arra, hogy nem 
pártolnak el tőle. A juhászok túrót, tejfölt, olykor kisbárányt vittek neki, a 
szőlősgazdák pedig borral kínálták. Előfordult, hogy őrlés után a molnár 
hívta be házába régi „őrlőseit” pár pohár borra. E kapcsolatok alapja a társas 
élet formáinak hagyományozódása mellett végül is személyes érdekeltség 
volt: a molnár részéről az, hogy őrlőseit megtartsa, sőt gyarapítsa, 
az őrletők részéről pedig az, hogy a maga gabonájából mindegyikük 
jó minőségű őrleményt kapjon. A molnárság tisztes megélhetést, a 
malomtulajdonosoknak és -bérlőknek szép hasznot, gazdagodást tett 
lehetővé. A molnárlegény számos „huncutságra” volt hajlamos. Az 
idősebbek ma is ismerik azt az anekdotát, amelyben megkérdezi a legényt 
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a mester, hogy kivette-e az őrlési vámot. Az igenlő válasz után megkérdezi a 
legényt: „Látta-e a paraszt?” Amikor a legény nemmel válaszolt, hozzátette,
„Akkor vödd ki fiam még egyször, hogy lássa is”
A malmokban szorgos munka, de víg élet is folyt.
Az őrletők enni-innivalót vittek magukkal, és jó időben a kocsikon 
éjszakáztak. Sok molnár szívesen főzött a várakozó őrlősöknek. Híres 
volt a dunai molnárok készített túrós csuszája, a molnárgombóc és a 
molnárpogácsa. A Duna vizén járó hajósok nemegyszer „cseréltek” borért 
lisztet a vízimolnártól. Néha megpróbáltak egymás eszén is túljárni. „Iszod 
ám a bor helyett a vizet, molnár!” – kiáltott vissza a csere után a hajós. 
„Kapod ám a liszt helyett a korpát!”- válaszolt a ravaszkodó molnár.
Dunapentelén a vízimolnároknak volt öregcéhe, gazdacéhe, melybe 
a malmosgazdák és molnármesterek tartoztak, és legénycéhe, mely a 
legényeket és inasokat tömörítette. A két céh külön választott céhmestert, 
külön ládája és céhkorsója volt. Az inasnak 3-4 esztendő tanulóideje 
volt, a molnárlegénynek vándorolnia kellett, hogy jártasságot szerezzen 
mesterségében. A múlt század második felében előbb a legénycéh oszlott fel, 
ugyanis a gazdacéhet a hetvenes évekig életben tartotta, hogy birtokában 
voltak a hajómalom javításához nélkülözhetetlen hébérek (emelők) és 
vastag kötelek, melyeket a céh tagjai jutányosan vehettek igénybe. Mesterré 
fogadásuk során nehéz szakmai feltételeknek kellett megfelelniük. Ezért 
meghatározták a „remeklés” feltételeit is. Ilyen feladat volt pl. a malomkő 
bevágása, annak felrakása a megkívánt formában. A legények vándorlása 
alól igen nehezen adtak felmentést.
A molnárok céhszabályzata előírta, hogy tilos a malomban egyébként 
pipázni is tilos volt, természetesen a tűzveszély miatt. Fát sem vághatott a 
házhajó küszöbén az inas, mert a malomra vigyázni kellett. Annál inkább, 
mivel a vízimalom sokszor két vagy négy személy (negyedesek) tulajdona 
volt.
A hajómalmok naponta 7-15 mázsa gabonát őröltek, és átlagos napi 
teljesítményük 10 mázsa volt A szakmai szokáshagyományok közül a 
vízimolnároknak Nepomuki Szent János napjához (május 16.) fűződő 
ünnepsége a legismertebb. Nepomuki Szent János a 18. század óta a vízen-
járók patrónusa, névünnepét ismereteink szerint főleg a dunai molnárok 
tartották meg. Baján a szent faszobrát a tiszteletére emelt kápolnából egy 
dunai dereglyére vitték, és a zöld ágakkal, templomi zászlókkal, fáklyákkal, 
égő gyertyákkal díszített dereglyén a Sugovicán „leeresztették” a város 
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főtere alá. A bajai Jánoska-eresztéshez hasonló, bár egyszerűbb vízi 
körmenetet a molnárok Dunapentelén, Vácott, Győrött is tartottak. Idézet 
Bálint Ágnes (aki 1922. október 23-án született Adonyban, a Duna mellett). 
József Attila díjas író emlékezéseiből:

„Hová lettek a dunai vízimalmok? Hová tűntek azok a régi, megszürkült 
fájú, vénséges vén malmok, melyeket jókora vasmacskák karvastagságú 
lánccal tartottak a víz sodrában. Vasszeg nem volt ezekben a házformájú, 
vén malmokban, mert a vízen a vasat megette volna a rozsda. Kiskerék, 
nagykerék, minden fából volt, ki tudja, mióta forogtak a csattogó szíjjakon. 
Hosszú, nagy fenyőfa volt a malomkerék tengelye. Vékonyabbik vége a 
völgyhajón feküdt. Az fedetlen bárka volt, mindig lehetett benne zöld moszatos 
vizet látni. Nincsenek már vízimalmok a Dunán. De a mesék, melyeket 
ezekben a vénséges vén, nyikorgó kerekű vízimalmokban gyűjtöttem, azok 
még megvannak. Négy malom volt a Nagy Dunán nagyjából a stranddal 
szemben, ügyesen úgy horgonyozva egymás mögé, hogy mindegyik kicsit 
beljebb legyen, tehát egymás malomkerekét nem zavarták. Nagy ladikjaik 
voltak, azon hozták az adonyi partról a szekérről átrakott búzás zsákokat, 
és a köves part mentén úgy jöttek a nehéz teherrel fölfelé, hogy egy hosszú 
rúddal hátul löktek egyet a ladikon, aztán előregyalogoltak az orrába, hogy 
irányba tartsák, majd megint vissza a farába, megint löktek rajta egyet, és 
így tempósan fölúszott a rakomány jóval a strandon túl. Ott aztán evezve 
bevágtak, és hajszálpontosan megérkeztek a malomhoz.
Tíz éves korom után már én is beúszkáltam oda. Nekiúsztam a malom orrán 
feszülő vastag horgonyláncnak, felmásztam rajta a malom orrát díszítő 
faragott figurára, onnét a tetőre, onnét a malomkerékre. Megragadtam az 
egyik algáktól síkos lapátját, az levitt a víz alá, egy körforgás után felhozott, 
és én elúsztam. Az első ablakon át be-bemásztam a malomba, ahol minden 
remegett, és mindent hófehér, finom lisztpor takart - még a pókhálókat is. A 
molnárok már ismertek. A malom végén volt egy kis terasz deszkából, azon 
állt egy kis dobkályha, meg volt ott egy hosszúnyelű merőke, amivel a molnár 
vizet merített a Dunából. Én is merítettem, ha szomjas voltam - akkor még 
nyugodtan ittuk a Duna vízét.”
Nekrológ
A Magyar Televízió első gyermekműsor-szerkesztője, a magyar 
gyermek- és ifjúsági televíziós-műsorkészítés egyik megalapozója, 
a televíziózás hőskorának meghatározó egyénisége, számtalan 
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közkedvelt mesesorozat, hangjáték, mese és meseregény írója, fordítója.  
Férje halála után az írónő emlékeibe menekült. Vissza a megnyugtató, 
elringató, varázslatos gyermekkorba, amelynek, és ezzel együtt egész 
életének, a Duna volt meghatározó élménye. 2008. október 24-én, egy 
nappal 86. születésnapja után elhunyt. 2008. november 5-én Budapesten a 
Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. A pályatársak nevében 
Csukás István mondott búcsúztatót. 
A fényképen a felújított ráckevei vízimalom látható, de a Művelődési 
Házban egy élethűen elkészített makett is található.

Az összeállítást készítette Kékesi István az internet és más források alapján.
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ADONYBAN SZÜLETETT
Versek összegezve

Horváth Tibor
Sosem

Nem vagyok trendi. Sosem voltam.
Drogokat, magamba sosem toltam.

Mások ellen magamért, sosem szóltam,
Ami nem enyém, elrakni sosem szoktam.

Nagy pofont az élettől sosem kaptam.
Adós, tudtommal sosem maradtam.

Okot nagy haragra sosem adtam.
Vagyonokat félre sosem raktam.

Sok pénzt kölcsön sosem kértem,
Hogy nincs megoldás? Attól sosem féltem.

Másokhoz magamat sosem mértem,
S hogy sokan miért teszik? Sosem értem.

A sorsot magam ellen, ki sosem hívtam,
Jelentéseket másokról sosem írtam.
Idegen emberekben sosem bíztam,
Az igazságtalanságot sosem bírtam.

Értelmetlen dolgok miatt sosem pöröltem,
Ha más pihenni vágyott, sosem zörögtem.
Gúnyosan mások baján sosem röhögtem,

Mit beszélnek rólam? Azzal sosem törődtem.

Tengeri herkentyűket sosem ettem,
Fényűző termékeket sosem vettem.

Környezetemnek rosszat, sosem tettem,
Becstelen csavargó, sosem lettem.

S hogy ezeket papírra miért vetetem?

Csak.
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Horváth Tibor
Értékek

Mi az mi jó, és érték számunkra ezen a világon?
Mi jó a testednek! Minden, mi sokaknak álom!
Jó állás, mely ontja a pénzt, mint Duna a vizet!

Ha nincs, az se baj, csak mindig legyen, aki fizet!

Szabadidő, edzőterem, ahol helyben futhatsz,
Elképzelt cél, ahova formás testeddel eljuthatsz,

Mutatós partnerek, kiket, ha megunsz, cserélgetsz,
Annyi pénz, mennyivel nem félsz, hogy leéghetsz.

Csillogó autó, mire rajongva vigyázhatsz,
Csodás kert szép lakás, mit pénzedért csináltatsz,

Egy kényelmes fotel, miben bágyadtan pihenhetsz,
Egy nagy képernyő, melyen mindent figyelhetsz.

Úgy érzed boldog vagy? Tévedsz barátom!
Ha csak ez kell, ne figyeld tovább írásom,

Hogy időd eddig raboltam, azt is sajnálom.
Én –lehet furcsállod,- de másokra vágyom.

Kell virág a kertedből, hogy otthonod díszíthesd,
Kellenek tárgyak, miket kezeddel készítesz.

Régi baráttól emlékbe kapott sivatagi homok,
Szekrények mélyén pihenő elfelejtet lomok.

Ruhácska, mit varrtál, melyben gyermeked rohangált,
Hímzett terítő, amin valaha egy vörösboros pohár állt,
Egy fakult fotó, melynek helyszínét soha nem felejted,

Barkácsolt bútor, mibe lelked, mint Krisztust beleszögelted.

Emlékek! Lélekkel teli, örökké benned élő emlékek.
Emberek! Akik bármit tettek valaha veled, vagy érted.
Élmények! Melyek másokban is épp úgy bennük élnek.

Fájdalmak. Miket mások veled soha át nem éltek.
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A pénz még hiányzik! Gondolhatják sokan.
De ki a pénzt hajszolja, az mindig csak rohan.

- Nincs időm, hogy emlékekkel törődjek! –mondja.
És csak azt látja, hogy neki, milyen sok a gondja.

Nem törődik mással, csak önzőn a magáét hajtja.
Egy napon rádöbben, hogy mindenki elhagyta.

Akkor majd keresi, s találja is, - másokban- a hibát,
Csak önmagában nem leli, a meg nem tanult imát.

Bújj el néha lelked mélyén, s keress emlékeket.
Ettől leszel gazdag. Ott találsz igazi értékeket!
Ne legyen túl fontos a pénzben elvárt mérték,

Az életed békessége, sokkal nagyobb érték!

Az tegyen boldoggá, mit valaha átéltél, s nem felejtesz.
Hogy szerető családod körében néha megpihenhetsz.
Hogy barátaid hívnak, és gyakran nyitják rád az ajtót,

És ha itt az idő, sűrű könnyek áztatják egyszerű koporsód.
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ADONYI SZERVEZETEK
Adonyi Tenisz Klub

Az Adony Tenisz Klub 1987-ben alakult, községi és közösségi összefogásnak 
köszönhetően. A pálya megépítését az adonyi önkormányzat tette lehetővé. 
A terület, így a pálya is önkormányzati tulajdonban maradt. Fenntartása, 
gondozása a mindenkori tagok feladata. Már a pálya kialakítása óta 
foglalkoztatja az Adonyi Tenisz Klub tagjait egy klubház megépítésének 
gondolata, amely öltözőként, szertárként is funkcionálna.
Pályáink páratlan, csodálatos környezetével mondhatni, igen előkelő helyet 
foglal el Fejér megye, sőt talán még az ország pályái között is. A felújítás 
befejeztével Adony város újabb értéke, és büszkesége készült el, amely nem 
csak a szabadidősport, de a hivatalos versenyzés lehetőségét is biztosítja 
majd immáron országos szinten. Csapatunk évek óta remek eredménnyel 
szerepel megyei bajnokságokon, de ezután már megfelelő minőségben 
részt vehetünk ob-s 
nevezéseken is. Ez egy 
újabb kihívást jelenthet 
a tenisz klubnak, mellyel 
reményeink szerint 
tudunk és fogunk is élni.
A Városi Sport Kör színei 
alatt működő Tenisz Klub a 
megyei teniszszövetséggel 
felvett kapcsolat során a 
bajnokságokban is részt 
vesz, ahol minden évet 
eredményesen zárt.

A szövetségen kívül a környező települések iskoláival, teniszt kedvelő 
településeivel felvette a kapcsolatot, hiszen az új pálya és a páratlan 
környezet sokak érdeklődését felkeltette. 
Egyik legfontosabb cél, a gyermekekkel megszerettetni ezt a sportot, 
így az iskola vezetőségével megállapodva a gyermekek délutáni szakkör 
formájában sajátítják el az elméleti és gyakorlati tudást. A „mini tenisz 
program” elindult, az érdeklődés töretlen, a gyermekek élvezik. A Kihívás 
napján tartandó éjszakai tenisznek is hagyománya van, egyre többen 
csatlakoznak, nagy sikerrel.
    Faragó Zsolt, Adony Tenisz Klub elnöke

Faragó Zsolt elnök, Krausz Edit tag
Fotó: Faragó Zsolt archívum
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SZÁZÉVES KATONALÁDA
1917. június

E hónapban a Gyergyói havasokba érkezett 69-es „közösök” hadiútjára 
emlékezünk. Az 1917. február végén megérkező székesfehérvári 69-es 
zászlóaljakat nem vetették be azonnal az első vonalba. Gyergyóditróban, 
Gyergyóremetén, Hágótőalján helyezték el őket, ahol rohamkiképzések 
folytak. Az volt a cél, hogy olyan jól kiképzett csoportokat hozzanak létre, 
akik kisebb-nagyobb önálló vállalkozásokat is végre tudnak hajtani.
A legénység körében is hamar elterjedt az a hír, hogy II. Miklós, az oroszok 
cárja március 16-án lemondott a trónról, és  hogy az orosz hadseregekben 
nagy a békevágy, egyes csapatoknál lázadások voltak. Ebből az arcvonalban 
álló magyar csapatok semmit sem tapasztaltak. Ugyanúgy el kellett látni a 
nehéz lövészárok- szolgálatot, éjjel járőrök járták a két vonal közötti „senki 
földjét”, nem ritkán heves összecsapásokkal lezárva.
A 69-esek zászlóaljai április végén kerültek a Lapossarok – Paltinis – 
Balássarka védővonalba. A májusi hónap jelentősebb harci esemény 
nélkül telt el, viszont kiemelt figyelmet kapott a védelmi rendszerek 
tökéletesítése. Mivel a magas hegycsúcsokon húzódó állások élelemmel 
és lőszerrel való ellátása igen nehéz feladatnak bizonyult, ezért a Somlyó 
patak völgyéből egy drótkötélpálya kiépítését tervezték a második védelmi 
vonalig, ugyanis a védővonalak csak szűk ösvényen, málhásállatokkal 
voltak megközelíthetők, csakis az éjjeli órákban.
Az időjárás csak június elejére fordult barátságosabbá, és csak akkor 
lehetett igazán tökéletesíteni a védőállásokat. Június 12-re készült el a 
drótkötélpálya, amely napi 12 tonna terhet tudott szállítani. Beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket, de az is hozzátartozik történetéhez, hogy 
folyamatos céltáblája lett az orosz repülőgépeknek.
Június 16-án Gyergyóditróba érkezett IV. Károly magyar király. Fogadására 
az arcvonalban álló ezredektől egy-egy küldöttséget rendeltek ki. A 
székesfehérvári ezredet Borschova Ottó főhadnagy és Jakab őrmester 
képviselte.
Még júniusban is folytak azok a próbálkozások, hogy az ellenséges 
legénységben a békevágyat felkeltsék. Megfelelő propagandaanyaggal 
ellátott léggömböket eresztettek fel, és ha jó volt a szél iránya, akkor az 
orosz állások felé sodorta azokat. Ezek a kísérletek csak ritkán vezettek 
eredményre, mert a magas hegyek között rendszertelenül járó szél sok 
esetben visszafelé, a magyar állások mögé sodorta a léggömböket. Ott a fák 
koronái azokat megakasztották, és a propagandaanyag ott hullott le.
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Történtek furcsa esetek is, amelyek arra engedtek következtetni, hogy a 
szemben álló oroszokkal nem árt az óvatosság. Ilyen volt az az eset, amely 
június 22-én történt. A csendes, semmilyen harci eseményt nem hozó 
napok után a szemben álló orosz erők jelezték, hogy tárgyalni szeretnének. 
Erre a két állás közötti területet jelölték meg. Az ezredparancsnokság 
megbízott egy tisztet és öt kísérő katonát, hogy fegyvertelenül menjenek ki 
a két vonal közé, és vegyék át a békeajánlatot. E kis küldöttséget az oroszok 
egy olyan, a magyar állásokból be nem látható helyre csalták, ahol aztán 
könnyen foglyul ejthették őket.
A magasabb parancsnokságok a jelentősebb harci események nélküli 
hetekben is folyamatosan ellenőrizték az arcvonalat, a védelmi 
létesítményeket. Ez alól nem volt kivétel a székesfehérvári ezred, mert 
állásait maga a hadosztály parancsnoka szemlélte meg. A látottakkal 
elégedett volt. A feljegyzések szerint a látogatása után olyan rettenetes 
vihar tört ki dió nagyságú jéggel, hogy a jól megépített állásokban nagy 
kár keletkezett. Június 27-én igen hosszú ideig egy ellenséges repülőgép 
keringett a 69-esek állásai felett. Hiába lőtte a tüzérség elhárító tüze, 
nem tettek benne kárt, visszarepült a bázisára. Másnap délelőtt 10 órától 
kezdődően az orosz tüzérség mintegy 30 percen keresztül közel 200 
gránáttal rombolta a zászlóalj állásait. Ilyen az egész hónapban nem fordult 
elő. A jól megépített óvóhelyek, bunkerek ekkor hálálták meg a gondos 
munkát.
Jelentős harci esemény nem történt júniusban, csak járőrözés és felderítés. 
Az ezrednek ennek ellenére mégis csökkent a létszáma. Ez a következőkből 
adódott: meghalt 8 fő legénységi katona. Sebesült: 1 tiszt és 21 fő. 
Megbetegedett: 5 tiszt és 402 fő legénység. Eltűnt (fogságba esett): 1 tiszt 
és 8 fő legénység.
       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - JELKÉPEK AZ ADONYI TEMPLOMBAN
Oltáriszentség

Az Oltáriszentség görög neve Eukarisztia – az eu és a kharisz szavak 
összetételéből –, jelentése hálaadás. Tágabb értelemben a szentmisét, 
szűkebb értelemben Krisztus testét és vérét értjük alatta. A kifejezést már 
az 1. század végétől használták. Más bibliai elnevezés szerint kenyértörés 
(vö. ApCsel 2,42) vagy Úrvacsora (vö. 1Kor 11,20). Az Eukarisztia 
elnevezés bizonyára a kharisz szó – jelentése: kegyelmi adomány – miatt 
lett általánosabb, hiszen az Egyház úgy élte meg az utolsó vacsora titkát, 
mint Jézus szeretetének ajándékát. Teljes értelemben az Eukarisztia 
Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor színe alatt, ahogy ő ebben a 
jelképben az utolsó vacsorán keresztáldozatát elővételezte, és mint örök 
emlékezetét az Egyházra hagyta. Ezt az emlékezetet az Egyház a legelső 
idők óta ünnepelte, s annak legrégibb írásos szövegét az evangéliumokban, 
illetve Szent Pál apostol leveleiben őrizte meg. Jézus az utolsó vacsorán úgy 
beszél, mint Isten szolgája, aki föláldozza magát. Vérével kapcsolatos az az 
új szövetség, amelyet Isten a prófétákon keresztül megígért. A vér kiöntése 
utalás az áldozatra. A kenyér és a bor fölött mondott szavak Jézust úgy 
jelenítik meg, mint Isten szolgáját, aki vállalja az erőszakos halált és ezáltal 
létrehozza az új szövetséget.
A Szentírásban ránk hagyományozott kijelentő mondat „a kenyér az 
én testem, a bor az én vérem” kizárja a jelképes értelmezést. Jézus szava 
csak akkor igaz, ha a kenyérben és a borban olyan természetfölötti 
változás megy végbe, hogy az valóban az ő áldozati testének és vérének 
mondható. Ebből következik Jézus valóságos jelenléte a kenyér és a bor 
színe alatt. Ugyanakkor a szavak értelme szerint, mint áldozat van jelen, 
vagyis a megváltás misztériumával együtt. A rendelkezés, hogy ezt tegyék 
az ő emlékezetére, fölhatalmazza a tanítványokat, hogy megemlékező 
tettüknek olyan ereje és érvénye legyen, mint az övének volt, vagyis hogy 
a kenyeret és a bort hálaadás keretében az ő jelenlétének és megváltó 
művének kifejezőjévé tegyék.
Maga a megemlékezés ószövetségi fogalom. A jelképben benne van az 
eredeti üdvtörténeti esemény. Ha Jézus azt parancsolja, hogy ezt tegyék az 
ő emlékezetére, abban nemcsak az utolsó vacsora formai elemei vannak 
benne, hanem maga a kegyelmi tartalom: az ő áldozati teste és vére. Ezért 
az Egyház liturgikus ténykedése nem sokszorozza meg Jézus személyét és 
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megváltói művét, hanem megjeleníti, itt és most jelenvalóvá teszi. Vagyis 
az emlékezeti jelleg minden hálaadó ünnepet, minden szentmisét tartalmi 
egységbe fog össze Jézus utolsó vacsorájával, illetve keresztáldozatával. 
Így az Egyházban megtartott hálaadó cselekmények bármennyire is távol 
vannak egymástól térben és időben, mégis egy valóságot fejeznek ki és egy 
történelmi eseményt jelenítenek meg. Ezzel az Egyház egyetemességét 
tükrözik.
Az Eukarisztia Jézus testében és vérében való részesedés, illetve a vele való 
közösség megvalósulása, és ez is a valóságos jelenlét bizonyítéka. Vagyis az 
Egyház eukarisztikus eledele azonos azzal, amit Jézus az utolsó vacsorán 
tanítványainak nyújtott, s ugyanakkor azonos a kereszten feláldozott 
testével és vérével, hiszen az Egyház az Eukarisztiában az Úr halálát 
hirdeti, amíg el nem jön, és egyben azonos a feltámadt és megdicsőült 
Krisztus testével is, ezért foghatja össze lelki módon egy kenyérbe, egy 
testbe azokat, akik magukhoz veszik.
Általános jelenség, hogy a tabernákulum – szentségtartó – feletti 
mennyezetet a monstranciában – szentségmutatóban – ábrázolt 
oltáriszentséggel díszítik. Ez látható az adonyi katolikus templomban is, 
amely a maga egyszerűségével rámutat a szentségben jelenlévő Krisztusra.
             Szemere János 

Fotó: Rosenberg Róbert
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FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK
A válaszadó anagrammája: cidriz, terhe fér

1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő Bizottságba. 
Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) Március 8. Nemzetközi nőnap
b) Május második szombatja A méltányos kereskedelem (fair trade)  
 világnapja
c) Május 4. Az esélyegyenlőség napja
Válasz: Az. Nem vagyok feminista, így nem a nőnap, hanem az 
esélyegyenlőség napját.
2. kérdés: Egy ismeretlen és önzetlen jótevő szeretne megajándékozni. 
Milyen ajándékot fogadnál el legszívesebben?
a) Indiában két hét, ahol egy spirituális tanítót hallgatnál ez idő alatt.
b) Űrállomáson tartózkodhatnál egy hétig.
c) Dubai luxus szálloda 1 hét teljes ellátással.
Válasz: A harmadik (kuncog). Nem vagyok spirituális alkat. Inkább 
szolgáljanak ki all inclusive, mint felmenni az űrbe.
3. kérdés: Ha lehetőséged lenne, milyen vállalkozást indítanál?
a) Budai, kis utcában található, kockás abroszú éttermet nyitnék.
b) Vidéki kis városban szépségszalont.
c) Fehérnemű üzletet valamelyik plázában.
Válasz: Az első. Bár jobban jár mindenki, ha nem főzök, de ez nagyon jó 
lenne.
4. kérdés: Melyik fél éves önkéntes munkát választanád az alábbiak közül?
a) A taposóaknák áldozatainak gondozását Angolában, ahol minden  
 lakosra 2 éles akna jut.
b) Az éhező gyermekek ápolását Észak-Koreában.
c) Menekült táborban élő gyermekek oktatását a Közel-Keleten.
Válasz: Az utolsó, az oktatás miatt, ez mindig érdekelt. Tanító is szerettem 
volna mindig lenni. Édesanyámat követtem a pályán, de sokat gondolkodom 
azon, hogy lehet, hogy még nem késő váltani.
5. kérdés: Melyik öltözködési kiegészítő lennél leginkább a személyiségi 
jegyeid alapján?
a) Bőröv, mely tart, diszkrét, fegyelmezett.
b) Karlánc, mely díszítő és széppé tesz.
c) Színes cipőfűző, melynek praktikus is, de alapvetően vidám és  
 bohókás.
Válasz: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Inkább az első. Bár ikrek vagyok. 
Praktikus is vagyok. A középső semmiképpen. Maradjunk a bőrövnél. 
Diszkrét és fegyelmezett.
E hónapban Friedrich Teréz tisztelt meg minket válaszaival. 
       Hetyei Gábor
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Július
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Feszületek Adonyban

Fotó: Hetyei Gábor

FESZÜLET A VÁROSI TEMETŐBEN
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VILÁGNAPOK- GYERMEKSZEMMEL
Július 2. Sarlós Boldogasszony Napja

Mi történt velem a nyáron?

Én legelőször a nyáron ministráns táborban voltam. Nekem nagyon 
tetszett! Pannonhalmán aludtunk az apátság alatt.
Ezután elmentünk a családdal Tasra, pecatúrára. Rengeteg naphalat fogtam, 
és nagyon finomakat főztünk.
Ezután kezdődött a hittan tábor, ami egy hétig tartott. Elmentünk a 
Velencei-tóra fürödni.
Aztán a családdal Szegedre indultunk nyaralni. Ott elmentünk egy 
élményfürdőbe, ahol 13 csúszda volt. Szinte az összesen lecsúsztam. Ennek 
a nyaralásnak sajnos, nagyon hamar vége lett. 
Ezután a 10 napos cserkésztábor következett. Voltunk 15 km-es túrán, de 
strandon is. De ez még semmi! 
Voltam Erdélyben, ahol elmentünk a sóbányába, a Gyilkos-tóhoz, Segesvárra 
és a Balu Parkba, ami egy kalandpark. Mehettem 2 zöld, 2 ciklámen és 2 
sárga pályán. 
Ez a nyári szünet volt a legjobb!
     Bokor Iza, 4.a, 2014/2015. tanév

Fotó: Aratómunkások Szabadhídvégen Takács Béláné archívuma
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Július
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

1817 19 20 21 22

16

23

24 25 26 27 28 29

Tihamér,
Annamária

Kornél,
Soma

Amália,
Alma

Endre,
Elek,

Dzsesszika

Kinga,
Kincső

Oszkár

Kristóf,
Jakab,

Zsaklin

Anna,
Anikó,
Anita

Olga,
Liliána

Szabolcs,
Alina

Márta,
Flóra

Judit,
Xénia

Frigyes,
Kamill

Emília,
Esztella

Illés Dániel,
Daniella

Magdolna,
Magda

Lenke,
Borisz

Nóra,
Lili

Izabella,
Dalma

Jenő Őrs,
Stella

Henrik,
Roland,

Vladimír

Valter,
Kármen

Urlik,
Babett,

Szvetánia

Emese,
Sarolta

Csaba Appolónia,
Apolka

Ellák,
Edgár

Lukrécia,
Marina

Ottó,
Ottokár

Sarlós 
Boldogasszony
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Programok
július 3-7. 

Nyári napközis tábor

július 10-15. 
Nyári napközis tábor

július 17-21 
Nyári napközis tábor

július 24-28. 
Nyári napközis tábor

Jegyzet
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...

                                              Aratás
A gazdálkodók a mezei munkák közül valamikor az aratást tartották a 
legnehezebbnek. A kalászos gabonák betakarítása minden más nyár közepi 
munkánál fontosabb volt, hiszen ettől függött a család kenyere, illetve az 
uraság jövedelmének jó része. A gabonák közül először az őszi vetésűek 
érnek, legkorábban az árpa, később a búza. Legkésőbb érik a zab, de ez már 
tavaszi vetésű gabona. Rozs termesztésével az eltérő környezeti igényei 
miatt Adonyban nem nagyon foglalkoztak a gazdák. A mai technológiával 
a gabonákat teljes érésben aratják, amikor az egész növény leszáradt, de a 
kézi aratás korában ezt nem lehetett megvárni, mert a kasza, illetve a sok 
forgatás, rakosgatás kiverte volna a szemet a kalászból. A gabonát emiatt 
még viaszérésben learatták, a szem már a levágott, bekötött kévékben érett 
meg teljesen. Az aratás időpontjának megállapítása emiatt kulcsfontosságú 
volt. A gabona akkor van viaszérésben, amikor a szalmája még picit zöldes, 
és a szem már nem tejes, de még foggal elharapható. Amikor eljött ez az 
idő, félre kellett tenni minden más munkát, hiszen már egy hét késés is 
jelentősen rontott a terméskilátásokon. A paraszti világban ezért nem 
tartottak soha esküvőt nyáron, csak ha a menyasszony már „másállapotban” 
volt.
A kézi aratás közben több egymásra épülő munkafolyamat zajlott 
párhuzamosan, amelyhez több ember kellett, egyedül aratni keserves 
munka volt. Kisebb parcellákat családi összefogással is le lehetett vágni két-
három embernek, de ahhoz, hogy tempósan menjen a munka, több embert 
kellett hívni, akár napszámosok fogadásával. Adonyban egy aratóbandában 
általában hat ember volt. Ketten kaszáltak egyik a másik után, ketten 
szedték a markot a kaszások után, egy kötelet csinált a levágott gabonából, 
egy pedig kötözte a kévéket. Az uradalmakban nyilván egy táblára több 
kaszás jutott a népes cselédségből. Nagyon megkapó kép, amikor tízen-
húszan kaszálnak egymás nyomában, de ilyen jeleneteket már csak régi 
filmekben látni. Az aratóbandában a kaszás feladata a legnehezebb. Fű 
vagy lucerna vágásához nem kell különös technika, a szénaboglyában 
mindegy hogy álnak a szálak, de a gabona aratásához a nagy fizikai erő és 
állóképesség mellett ügyesség és gyakorlat is kell, na meg egy kifogástalan 
kasza. Lötyögős fejű, életlen, vagy nem a magasságunkhoz állított kaszával 
el sem szabad kezdeni a munkát, tíz percen belül úgyis feladnánk. 
Kaszával aratni kétféleképpen lehet. Ha előttünk a tábla, akkor elkezdhetjük 
a vágást úgy, hogy a jobb kezünk felé haladunk, az óramutató járásával 
ellentétes irányba. Ekkor a gabonát rávágjuk a még levágatlan darabra, a 
szálak rá vannak döntve a még lábon állókra, azok tövében vastag rendben 
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egymáson állnak-fekszenek, a kalászok, mind előre mutatnak. Így csak a 
szép, tiszta vetéseket lehet aratni, a nagyon gazosakat nem. A rávágás a 
kaszástól nagy ügyességet követel, de az elszedőnek elég könnyű ilyenkor 
a dolga, mert nem kell egész nap a földig hajolgatni. A másik kaszálási 
mód, amikor az óramutató járásával megegyezően halad a ledöntés, ez 
megegyezik a fű vágásával. Ilyenkor a levágott gabona a bal lábunknál a 
földön fekszik. Az elszedőnek ilyenkor nagyon nehéz a dolga, így csak akkor 
arattak, ha nagyon gazos volt a tábla. Bármelyik módszerrel is arattak, a 
kaszára mindig fel kellett szerelni egy 80cm körüli görbe vesszőt, amelynek 
egyik vége a kaszanyélhez volt drótozva, míg a másik vége a kasza nyakához 
volt görbítve egy vékony kötéllel. Ez a görbe bot, adonyiasan gajmó, az 
elvágott szálakat szépen rendre fektette, ezért álltak a gabonafejek egy 
irányban. Az aratás megkezdésekor figyelembe kell venni, hogy merre felé 
dől a gabona, mivel magunk felé dőlő gabonát nem lehet szépen vágni. A 
dunántúli szálviszonyok miatt az aratást emiatt a tábla nyugati végén volt 
célszerű kezdeni.
A levágott gabonát az elszedő, vagy marokszedő szedi fel a tarlóról és 
rendezi csomókba. A marokszedő a kaszást pár méter lemaradással követi. 
Sarlóval dolgozik, azzal gyűjti a bal kezébe a levágott szálakat. Rávágásnál 
az elszedő bal lábfejét a még lábon álló gabona tövében vezeti, azzal is 
segít magának a szálak felemelésében. A sarlóval felemelt tincseket a bal 
combjánál fogja össze. Ha már úgy érzi összegyűlt egy kévére való, vagy ha 
kicsi a karja, egy fél kéve, azt lefekteti a tarlóra, jobbra egy lépésre a levágott 
részre. Így csinál helyet a következő kaszásnak, aki alkalmasint mögötte 
pár méterre már vágja is a következő rendet. Ha csak ebbe belegondolunk, 
már látjuk is, hogy egy valamire való aratóbrigádban, amelyben ilyen 
veszélyes szerszámokkal dolgoztak, milyen összehangoltan kellet menni a 
munkának. Az ilyen dolgok jelentették a paraszti élet tudományát, és azok 
a napszámosok, akik az ilyenben járatosak voltak, megérdemelték béren 
kívül a reggeli pálinkát, illetve ebédre, vacsorára a jó húsételt is.
A lefektetett csomókat ezután kévébe kötötték, hogy könnyebben tudják 
szárítani, illetve behordani. A kévék átmérője 20-30 centi volt, melyek 
bekötéséhez kb. 80-100 centis kötelek kellettek. A kötél bizonyos vidékeken 
lehetett kendermadzag, melyeket egy végükre csomózott fakockával 
kötöttek meg, de jellemzően a kévéket saját szalmájukkal, a csomókból 
kivett hosszú tincsekkel kötözték be. Ha valami miatt megkésett az aratás, 
és a szalmaszár már nagyon megfásodott, előfordult, hogy kötélnek 
kákát vágtak a parasztok az árkok partján, hiszen annak hosszú szálából 
igen szép köteleket lehetett csavarni, de ez kisüzemi módszer volt, az 
uradalmak sosem alkalmazták. Legkönnyebb a kötélkészítés a puha 
zabszalmából, de búzából is jó kötél készül, a kemény, szúrós árpaszalma 
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viszont csak addig jó, amíg még zöldes, ezzel nagyon igyekezni kellett. A 
bekötéssel, ha lehetett, szívesen megvárták a reggelt, hogy a harmatos, 
puha szalmával dolgozhassanak. A kötélcsináló, ha nem maga kötözte 
a kévéket, dolgozhatott előre is, voltak, akik télen csavarták meg az 
aratáshoz szükséges kötelet az előző év szebb kévéiből, de olyan is akadt, 
aki közvetlenül az aratás előtt készítette el azokat. A kötél készítéséhez két 
hosszú, vékony tincset használtak, amelyeket egymáson keresztbe raktak, 
úgy, hogy a kalászok tövében keresztezzék egymást. A kalászokat ezután 
visszatörték, hogy a két tincs egymásba akadjon. A kalászokat vissza is 
bújtatták a tincs szálai közé, így a két kötéldarab már nem válhatott el 
egymástól. Az egyik tincs végét ezután a hónaljukba fogták, és a két kézzel 
összecsavarták a kötelet, így nyerte az el végleges formáját. 
A kévéket a földön kötözték. Az elkészült köteleket a tarlón fekvő 
gabonacsomók alá rakták, a kötél két végével átfogták a készülő kévéket, 
miközben azokat a térdükkel is leszorították, hogy azok minél tömörebbek 
legyenek. Ha lazán kötöztek, a kötél könnyen leoldódott. A kötél két 
végét nem csomózták össze, csak összesodorták, és visszahajtva a végét, 
benyomták a már szorosan tartó szalmaszálak alá.
Az összekötött kévéket a munka végén össze kellett rakni, hogy egy hirtelen 
jövő zápor esetleg ne tegyen kárt bennük, mert az elázott kévék könnyen 
befülledtek, bedohosodtak. Adonyban a kévéket tizenkettesével rakták 
össze. Az alsó kévék talpukkal a földön álltak, a felsők ezeken támaszkodtak. 
A kúp tetejére egy nagyobb kévét megfordítva raktak, kalászokkal lefelé, 
hogy az alatta lévőket betakarja. Ennek a kévének, melynek pap volt a neve, 
a felállításánál figyelembe kellett venni a szélirányt is, hogy arról az oldalról, 
ahonnan az eső jön, jobban védjen. Az így összerakott kévekúp valamelyest 
tényleg hasonlított egy palástot viselő paphoz. A kévék beszállításáról, 
fedél alá rakásáról mindenki a lehetőségeihez mérten hamar igyekezett 
gondoskodni, hiszen csak akkor került a termés valóban biztonságba.
A gabonaszemek kinyerésének többféle módja volt, a nyomtatás illetve 
cséplés. Nyomtatáskor egy pár lovat a megfelelően előkészített sík helyen 
kikötöttek hosszú kötélen egy erős oszlophoz. A kévéket ezután kioldva 
a lovak patái alá fektették, és a lovak körbe-körbe, oda-vissza hajtva 
kitaposták a szemeket a kalászokból. A terepet ezután összesöpörték, a 
gabonát kupacokba rakták, szintúgy a szalmát, és kezdődhetett az egész 
elölről. A gabona persze még nem volt tiszta, a pelyvát és a töreket még 
ki kellett szelelni a szemek közül. A szalma és a szem elválasztásának 
voltak még különböző kézi módjai is, ezeket azonban inkább csak ott 
alkalmazták akol kevés gabona termett. Ha már a kévék fedél alatt voltak, a 
kézi cséplést elhúzhatták akár a télig is, amikor az emberek jobban ráértek. 
Élő emlékezetben jobbára már csak a géppel való cséplés maradt meg, 
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Aratósarlók: a–f) fogazott élű aratósarló 
formák a Kárpát-medencében; g) simaélű 
kaszasarló, Hangony (Gömör és Kishont 
vm.); h) simaélű kaszasarlók, Örménykút 
(Békés vm.) Forrás:mek.niif.hu/aratás

A kaszacsapók főbb formái 
a Kárpát-medencében: a–b) 
vesszős, c–d) villás, e) gerebyés
Forrás:mek.niif.hu/aratás

A kézicséplés eszközei
Forrás:mek.niif.hu/aratás
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amely a múlt század első harmadában, a mezőgazdaság gépesítésének 
megindulásakor terjedt el Magyarországon, teljesen kiszorítva a korábbi 
módszereket. Adonyban az egyik legidősebb ember, Perg Pista bácsi 
szerint is kicsi gyerekkorában már mindenki géppel csépelt. A cséplőgép 
elválasztotta a szemet a szalmától, a törektől és a pelyvától. A cséplőgép 
a szemeket még ki is szelelte, mindezt korábban elképzelhetetlen 
gyorsasággal. A cséplőgépeknek hátránya, hogy nehéz és veszélyes volt 
a velük való munka, fullasztó por vette a munkásokat körül, és nagyon 
tűzveszélyesnek bizonyultak. 
A cséplésnek és a nyomtatásnak is egyforma nagy helyigénye volt, amelyet 
nem minden udvarban tudtak biztosítani. Sok településnek voltak közös 
használatú cséplőhelyei a faluvégeken, amelyeket szérűnek neveztek. 
Ennek emléke Adonyban talán a Széchenyi utcában lévő szérűskert 
„szürüskert.” Azonban lehetséges, hogy a szérűskert eredetileg nem a 
parasztok, hanem az uradalom szérűje volt. A szérűkön való cséplés a 
munka tűzveszélyessége miatt is előnyös lehetett, hiszen akkoriban még 
az összes adonyi ház nádfödeles volt. A szérűn, vagy a parasztudvarokban 
a behordott kévéket már asztagba rakták, amelyek nagy téglatestekhez 
hasonlítottak, amelyeket több száz, vagy ezer kévéből raktak. 
Adonyban a negyvenes években legalább hat cséplőgép működött. Ebből 
három lóvontatású volt, a gépet a rászerelt benzinmotor hajtotta. Ezt a 
három gépet összefogással vásárolta egy-egy gazdatársaság, minden gépen 
osztozott 8-10 tulajdonos. Az egyik ilyen gép Szalontaiéknál állt, a Kóta-
vendéglővel szemben, a másik Braunéknál volt a Rác utcában, a harmadik 
a Szent István utcában volt Sztarekéknál. Ezek a gépek, miután kicsépelték 
a tulajdonosok gabonáját, körbejártak a faluban, bércséplést végeztek. A 
100 holdas nagygazdáknál sokszor két nap is kellett a munkához. A másik 
Adonyban előforduló géptípus a traktorhajtású volt. Ezek a modernebb 
gépek még az ötvenes években az egész országban működtek. A gépet a 
munkavégzés helyére traktor vontatta, amelyről a gép a hajtást lendkerékkel, 
lapos szíjon át kapta. Ezek a traktorok a cséplőgéppel szoros egységet 
alkottak, más mezei munkához nem használták őket. Ilyen traktoros 
cséplőgépe három nagygazdának is volt, akik természetesen szintén 
végeztek bérmunkát is az eszközeikkel. Ez a három géptulajdonos Pletser 
Miska volt a Gát (Bocskai) utcában, Umbach gazda a Kutyaszorítóban (Kis 
utca), illetve Hadnagy Viktor Dajapusztán. Más forrás megemlékezik arról, 
hogy a háború előtt a pánvádlis Pletserék is vásároltak saját használatra 
egy egészen kis cséplőgépet. Úgy tudni, hogy ez a gép a mai napig ott áll 
egy fészerben a Szabolcsi úton. Ha ez igaz lenne, úgy egy nagy műszaki 
szenzáció volna.
       Kovács Dániel



279

MI FŐ A SZOMSZÁD FAZEKÁBAN?
Oberweser

Folytassuk hát az adonyi testvérvárosok sorát! E hónapban 
és a következő kettőben a német testvérvárosunkból 
jönnek hozzánk a jobbnál jobb receptek. A receptek 
fordítását hálásan köszönjük Szabó Ferencné, Ila óvó 
néninek.
Az Adony és Oberweser közötti partnerkapcsolat 
kezdete 1992-re tehető, ebben az évben ismerkedett 
meg egymással – még nem hivatalos formában – a két 
település vezetése és lakói. Több kölcsönös látogatás után 
aztán 1995-ben sor került a hivatalos testvérvárosi szerződés aláírására 
Németországban nagyszabású faluünnep keretében. A legrégebbi 
testvérvárosunk Hessen tartományban, Kassel régióban található, 30 
kilométerre Göttingentől. Lakossága Adonyhoz hasonlóan háromezer-
ötszáz körüli. A várost a krónikák először 1084-ben említik, de alapítását 
jó néhány évszázaddal korábbra teszik. Városaink sok mindenben 
hasonlatosak, hiszen ahogy Adony, úgy Oberweser is folyóparti település, 
ahol kompközlekedés segíti az átkelést Északnyugat-Németország 
legnagyobb folyóján, a Weseren. A tündéri kisváros a természetimádók, a 
vízi turisták kedvelt célpontja: ebben volna mit tanulni tőlük. Kezdjük a 
tanulást a gasztronómia területével…

Ez egy nagyon régi hesseni 
„szegény ember” recept, mely 
elég kalóriadús, de mint tudjuk, 
régen nem számolták annyira a 
kalóriákat, mint ma.

Hesseni mártogatós 
(Duckefett)
Hozzávalók:

12dkg zsírosabb sonka, vagy 
szalonna 

1 nagy fej hagyma 
2 pohár tejföl 

só, bors
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A hagymát és a szalonnát apró kockákra vágjuk, először a szalonnát sütjük 
meg, majd a zsírjában a hagymát dinszteljük puhára. Nem szabad barnának 
lennie, maradjon szép fehér. Ezután hozzáadjuk a félretett szalonnát, a 
két pohár tejfölt, sózzuk, borsozzuk és állandóan kevergetve forralásig 
hevítjük. Ne forraljuk fel, mert akkor híg lesz, elveszíti a mártás sűrűségét.
Tálalhatjuk főtt krumplival, vagy apró krumplis gombócokkal.
Eredetileg este, munka után ez egy gyors vacsora volt. A szószt egy tálban az 
asztal közepére tette a háziasszony, mindenki a villájára szúrta a krumplit, 
vagy gombócot, és mártogatva közösen fogyasztották el, a vacsora végére 
szép „utcákat” csepegtetve az asztalterítőre.
       Takács Béláné

KONYHAI FORTÉLYOK

Nem ríkat meg a vöröshagyma, ha megmossuk hideg vízben, a kést és 
vágódeszkát is bevizezzük, mielőtt vágni kezdjük a hagymát.

A kifacsart citrom héját ne dobjuk ki, mélyhűtőbe téve, fagyottan, könnyen 
reszelhető, ha csak citromhéjra van szükségünk.

Fotó:www.gasztrobakancslista.blog.hu
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EGÉSZSÉGÜNKRE!
Méregtelenítés gránátalmával

A gránátalma magjai alacsony kalóriatartalmúak, viszont rostokban igen 
gazdagok, ezért kiválóan alkalmasak méregtelenítésre és súlycsökkentésre 
is. Jó hatással van a szív- és érrendszerre, a gyümölcs levével csökkenthető 
a LDL koleszterinszint és a vérnyomás. Vírusos fertőzések megelőzésére 
szintén ajánlott a gránátalma fogyasztása. Magas C-vitamin tartalma segíti 
az immunrendszer működését, magas K-vitamin tartalma pedig fontos 
a véralvadáshoz. Rákmegelőző hatással is bír, olyan erős antioxidánsok, 
hogy javíthatják az egészséges sejtek túlélését. A gránátalma hatékonynak 
bizonyult a következő betegségekkel szemben: prosztatarák, prosztata 
megnagyobbodás, cukorbetegség, lymphoma, rhinovírus fertőzés, nátha, 
oxidatív stressz, atherosclerosis, koszorúér betegségek, agysérülés 
(csecsemőknél), vesebetegségek.
Íme, egy recept azoknak, akik nem csupán gyümölcsként szeretnék 
fogyasztani:

Sült kacsamell gránátalma mártással

 Hozzávalók 4 személyre
50 dkg kacsamell

apróra vágott, friss rozmaring
só

frissen őrölt bors
1-2 evőkanál olívaolaj

1 db gránátalma
10 dkg barna cukor

1 db citromleve
(édes vörösbor, például portói vagy víz)

1-2 szelet körte

Elkészítés

Mivel a kacsamell önmagában is nagyon ízletes (ha jól van elkészítve), ezért 
nincs szükség sok fűszerre. Kezdő lépésként vágjuk be a bőrt körülbelül 
1 cm-es távolságra, egészen a húsig (azt viszont ne vágjuk meg). Ezután 
fordítsuk meg a kacsamellet, és távolítsuk el az inakat (ha vannak), és 
csökkentsük a mellhez kapcsolódó zsír méretét is. :)
Készítsük el a fűszeres pácunkat: az olívaolajjal vegyítsük el a frissen őrölt 
borsot és a rozmaringot. A pácba belemártogatjuk a kacsamellek nem 
bőrös oldalát, majd kb. 30 percig állni hagyjuk lefordítva egy tányéron, 
hogy kissé átjárja az íz. Minél tovább pácolódik, annál jobb.
A legvégén sózzuk be a kacsát, majd helyezzük egy forró serpenyőbe 
először a bőrös oldallal lefelé. Nem kell külön zsiradék a kacsamell 
sütéséhez, hiszen elég zsíros, viszont ügyeljünk arra, hogy kellőképpen kis 
hőmérsékleten süssük, hogy elegendő zsír tudjon kiolvadni a bőréből.
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Mikor a bőr aranybarnára sült és már majdnem ropogósnak tűnik, fordítsuk 
meg a kacsát, és süssük a másik oldalt is, de csak amíg kissé megpörkölődik. 
1-2 perc után helyezzük át egy tepsibe (alul a húsos, felül a bőrös oldal), 
öntsük rá a kisült zsírt, és 180 fokos sütőben folytassuk az elkészítését. Kb. 
8-10 perc alatt ropogósra sül. Aki a lassú sütés híve, az süsse kb. 100 fokos 
sütőben 45 percig a kacsát, a végén pirítsa 5 percig, ha szükséges.
Így készítsd el a szószt!
Közben elkészíthetjük a gránátalma szószunkat. Ehhez használjunk egy 
másik serpenyőt, amelybe először a cukor kerül. Miután megolvadt, jöhet 
bele a gránátalma és egy teljes citrom leve. Néhányszor megkeverjük, s 
látni fogjuk, hogy mikor kezd sziruposodni a cukor, ekkor hozzáadhatunk 
még egy kis vizet, amivel összeforraljuk.
Van egy másik módszer is a szósz elkészítéséhez, ami számomra pikánsabb 
végeredményt produkált. Ehhez azt a serpenyőt fogjuk használni, amelyben 
a kacsa megsült. A serpenyőt visszarakjuk a tűzre, és a benne található 
finom pörcanyagokat feloldjuk egy kis portói borral (1 dl). Ha az nincs 
otthon, akkor helyettesíthetjük másfajta vörösborral is. Ezután helyezzük 
bele a körte szeleteket és a gránátalma szemeket (a felét facsarhatjuk is) 
és egy fél citrom levét. Pár perces forralás után besűrűsödik, és miután 
elkészült, a felszeletelt kacsamellekre locsoljuk.
Köretnek krokettet ajánlunk.
http://proaktivdirekt.com/magazin/cikk/torkoskodjunk-inyenc-granatalmas-receptek

      Karsainé Glavinasz Beáta

KISKERTEMBEN KERTELTEM
Növényeink védelme 

Sajnos, a legkedvesebb virágainkat sem tudjuk védekezés nélkül 
megmenteni a kártevőktől, melyek lehetnek állatok, vírusok, gombák vagy 
baktériumok. A betegségek tünetei: színelváltozás, hervadás, alakváltozás, 
elhalás. Ne essünk azonban kétségbe, ha rovar rágta leveleket vagy 
betegségeket észlelünk, ez nem jelenti rögtön a növény végét. Védekezzünk!
Vegyük fontolóra a védekezés formáját, és ennek során legyünk 
mértékletesek: ne szennyezzük minden áron a környezetünket 
vegyszerekkel. A pihenőkertben legyen a jelszónk: „Kíméld a kerted a 
fölösleges vegyszerektől!”. Ha mégis szükséges, nagy körültekintéssel 
használjuk.
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Az első és legfontosabb a betegségek megelőzése. Amennyiben tartózkodni 
akarunk a növényvédelem nehéz és bonyolult munkájától, válasszunk olyan 
növényeket, amelyek ellenállók a kórokozókkal, kártevőkkel szemben. 
Például nem fogékonyak a lisztharmatra, nem érzékenyek a vírusokra.
A megelőzéshez tartozik, hogyha lehet, minden évben más és más helyre 
ültessük, vessük egynyári virágainkat, ezzel megelőzve az évek közötti 
esetleges átfertőződést. A fertőzött növényeket semmisítsük meg, kerüljük 
azok komposztba való belekeveredését.
Fontos betegség-megelőzési szerepe van a kertünkben alkalmazott 
növénynevelési technikának is. A helyesen megválasztott sor- és tőtávolság 
(azaz nem túl sűrűn ültetjük növényeinket), az esőszerű öntözés helyett 
az árasztásos öntözés alkalmazása (tehát minél kevesebb víz kerül a 
levelekre) például csökkenti a gombás megbetegedések valószínűségét.
Sok mindent mechanikus módon is megoldhatunk. Például a hernyófészek 
eltávolítása, a talajlakó kártevők összecsalogatása, a fertőzött levelek 
leszedése: ezekhez nem kell vegyszer, elvégezhetjük mi magunk. Vegyük 
azonban észre, hogy nem minden állat (például rovar) kártevő, sőt… Sok 
rovar segíti a mi munkánkat a védekezésben, a 
növényeink számára kimondottan hasznosak. 
Ilyen például a katicabogár, a futrinka, a 
fátyolka, a fürkész darazsak, a beporzást 
segítő méhek. Ők a kertünk napszámosai úgy, 
hogy még napszámot sem kell fizetni nekik. A 
katicabogarak főleg levéltetvekkel táplálkoznak, 
de ha nincs elegendő levéltetű, megtámadják a 
takácsatkákat. A futrinkák jelentős ragadozók, 
melyek bábokra, hernyókra, drótférgekre, burgonyabogarakra és azok 
lárváira vadásznak, de nem vetik meg a tetveket és atkákat sem. A zöld 
fátyolka lárvái ragadozók, elsődleges prédáik a levéltetvek, de ezek 
hiányában más, puhább testű, apróbb ízeltlábú fajokat is fogyasztanak. A 
fürkészdarazsak pedig úgy védik növényeinket, hogy más rovarokba rakják 

petéiket, így azok a peték 
fejlődése során elpusztulnak. 
Érdekesség: ma már zöld 
fátyolka, vagy fürkészdarázs 
szaporító anyagok kaphatók a 
kereskedésekben.
Szintén aktív segítőink a 
védekezésben a madarak, 

Zöldfátyolka. Forrás: www.biokontroll.hu

Fürkészdarázs. 
Fotó: www.kepguru.hu/furkeszdarazs
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sünök, békák. Ezek a kerti barátaink is sérülnek az általunk kiszórt vegyszer 
miatt. Tehát csak a szükséges mértékig használjunk kemikáliákat.
Nagy problémát jelentenek kertünkben a meztelen csigák. Megrágják a 
leveleket, hajtásokat, hagymákat, gyökereket. Kedvencük az árnyékliliom, 
de pincékben is megtalálhatjuk őket. A szárazságot nem kedvelik, de 
a nedves, párás, nyirkos időben 
nagyon elszaporodnak. Ellenük nem 
egyszerű a védekezés, kitűnően védi 
őket a rengeteg nyálka a testükön 
és a rejtőzködő életmód. Bevált 
módszer  amit én is alkalmazok 
a kertemben, hogy egy nagyobb 
átmérőjű edénybe sört töltünk, azt 
lesüllyesztjük a földbe és a csigák 
ennek nem tudván ellenállni, 
belepotyognak. Visszaidézem a korábbiakat: a futrinka egyik kedvelt 
csemegéje a meztelen csiga tojása, de a béka, sün, vakondok is természetes 
ellensége ennek a kártevőnek. A csiga nem szereti a paszternákot, a 
zsályát, a zsázsát, a fokhagymát, a majoránnát vagy a kakukkfüvet. Ezeket 
ágyásszegélyként, a kerítéshez ültetve hatékonyabbá tudjuk tenni kertünk 
védelmét a meztelen csiga támadásával szemben. Az őrölt mészpor (20 
gramm négyzetméterenként), a vasgálic (10 gramm négyzetméterenként), 
vagy csak egyszerűen a fahamu kiszórása is hatásos lehet. Ezt 2-3 
alkalommal szükséges megismételni. 
Amennyire csak tudjuk, kerüljük a kémiai védekezést, hiszen a 
vegyszeres kártevő irtó szerek komoly mérgek, és ha lehet, ne engedjük a 
környezetünkbe. 
Tájékozódjunk, olvassunk utána: jó tanácsot kaphatunk a vegyszermentes 
kertészkedéshez, de hallgassuk meg az öregeket is, hisz sokszor a népi 
bölcsesség és a hagyomány nagyon hasznos tapasztalatokat őriz meg. A 
saját kertemben 30 éve nem volt méreg permetezve, mivel egy kevés 
ecet használatával sok minden megoldható, és lényegesen olcsóbb, 
környezetkímélőbb, egészségesebb, mint a vegyszeres védekezés. (Az 
ecet alkalmas fertőtlenítésre, levéltetvek ellen, gyomirtásra.) A vegyszer 
természetesen jól használva lehet áldás is, de túlzó és nem hozzáértő 
használata inkább veszélyeket hordoz magában.
Döntsünk a jobb mellett, hogy unokáink és az ő unokáik is élvezhessék 
környezetünket, kertünket!
       Morva Ildikó

M. csiga csapda. Fotó: www.kapanyel.blog.hu
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A JÚLIUSI KIEMELKEDŐ ESEMÉNYE MINDIG AZ ARATÁS,
HISZEN ENNEK EREDMÉNYE SOK...
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FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK
A válaszadó anagrammája a nyár közepén: 

Bori egye hát.

1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő Bizottságba. 
Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) Február 14. Valentin nap
b) Április 22. A Föld napja
c) Május 9. A II. világháború befejeződésének emléknapja Európá 
 ban, a győzelem napja
Válasz: Ugyan én nagyon erősen pacifista vagyok, ezért nagyon fontos 
számomra a világháború vége, azonban mégis fontosnak tartom a 
környezetünk, a Föld védelmét. Ezért a válaszom: b), a Föld napja.
2. kérdés: Időutazás – hol élnél szívesen (nincs visszaút)?
a) Ősi Egyiptom: a fáraó mellett hivatalnokként.
b) Ókori Róma: római polgárként.
c) Középkori Anglia: lovagvárban kapitány.
Válasz: A válasz egyértelmű: b). Róma. Tudjuk, az sem volt tökéletes, de a 
demokrácia fontos erénye volt a kornak.
3. kérdés: Melyik nemzetközi szervezethez csatlakoznál a három közül?
a) Sea Shepherd Conservation Society bálnavadászat elleni szervezet 
 hez Daryl Hannah-val.
b) Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro nevű   
 kolum biai női szervezethez, amely az otthonaikból menekülésre  
 kényszerített és szexuális erőszak áldozatául esett lányokon és as 
 szonyokon segít, egyik patrónusa Angelina Jolie.
c) Intergovernmental Panel on Climate Change (Éghajlatváltozási  
 Kormányközi Testület) munkájához, mely a klímaváltozás hatásait  
 detektálja és stratégiát dolgoz ki a változás hatásainak csökkenté 
 se érdekében, legfőbb támogatója az ENSZ.
Válasz: Korábbi válaszomban jeleztem, hogy a környezetvédelmet az egyik 
legnagyobb kihívásnak érzem. Meggyőződésem szerint a Föld éghajlatában 
történt változásokat az emberi tevékenység okozza. A jelenkor legtöbb 
globális problémájának az egyik generálója éppen az éghajlatváltozás: 
legyen szó betegségekről, éhínségről, hurrikánokról, de a migrációnak is 
egyre inkább az éghajlatváltozásból adódó gondok adják a kiindulópontot. 
Így a válaszom c) IPCC.
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4. kérdés: Melyiket tartod a legnehezebbnek?
a) Rendet tartani környezetedben.
b) Gyorsan dönteni.
c) Sorban állni.
Válasz: Viszonylag rendszerető vagyok, és gyorsan, (talán néha) túl gyorsan 
is döntök, de sajnos türelmetlen vagyok, nem jól viselem a sorban állást.
5. kérdés: Személyiségi jegyeidet nézve, milyen fegyver vagy leginkább?
a) A jedik fénykardja, „Fürgébb és elegánsabb, mint a lézerpuska.  
 Emberibb fegyver. Emberibb időkre való”
b) Harry Potter varázspálcája, csodákra képes, de rosszul használva  
 visszájára is elsülhet.
c) Indiana Jones ostora, ami nem rideg fém, hanem puha bőr, nagyot  
 tud csípni, de nem halálos.
Válasz: Bár teljesen odavagyok a jedik fénykardjáért, de azt hiszem, én 
inkább az ostor vagyok. Igen, csípni csípek, de nem vagyok halálos… Sajnos 
csodákra nem vagyok képes.
 (A válaszadónk Hetyei Gábor önkormányzati képviselő úr volt.)

SZÁMOS ÉS SZÁMTALAN - KÉPES ÉS KÉPTELEN
Adony és a mini államok

Ha fel kívánjuk Adonyt helyezni a világ közigazgatási térképére, akkor 
célszerű egy kicsit körbenézni. Hogy is állunk az államokkal? Hány 
„ország” létezik ma a világban. Ezt az egyszerűnek tűnő kérdést nehéz 
megválaszolni, hiszen vannak mindig újabb és újabb államok (az államok 
„szaporodása” a kilencvenes, kétezres évek környékén igen erőteljes volt, 
hisz a Szovjetunió, vagy éppen Jugoszlávia felbomlása jelentősen növelte 
az önálló államok számát). Alakulásuk gyakran az elismertséghez kötődik, 
és sokszor előfordul, hogy az alakuló államokat egyes államok elismernek, 
mások viszont nem.
Jelen állás szerint (2016 nyara) 193 független állam létezik a világban. 
Van aztán legalább 10 olyan állam, mely saját magát önállónak tekinti, de 
mások azt nem ismerik el. Az elismerés tekintetében jelentős szerep hárul 
az ENSZ-re. Ezeket de facto államoknak nevezik. Egyik legismertebb, e 
körbe tartozó állam például Tajvan, mely ugyan önállónak tekinti magát, 
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de a Kínai Népköztársaság is részének tudja. Egy ilyen állam van, melyet 
Magyarország már elismert ezek közül: Koszovó. 
Nézzük a 193 független államot, tehát a mostani vizsgálatban nem 
szerepelnek a függő területek, a társult országok! Vizsgáljuk meg őket, 
melyek állnak a területi, népességük szerinti, az összes GDP termelés 
szerinti rangsor alján!
Kapásból soroljuk az európai mini államokat: Liechtenstein (37 ezer lakos, 
160 km2 terület), Andorra (79 ezer fő, 468 km2), Luxemburg (543 ezer fő, 
2 586 km2). De tényleg ezek az igazán minik? 
Ön szerint a független államok sorában hol helyezkedik el Adony a területét, 
a lakosságát és a bruttó hazai össztermék-termelő képességét tekintve? 
Ez utóbbinál – mivel nincs külön statisztika az egyes településekre – meg 
kell elégednünk a Fejér megyei GDP-vel (mely egyéb iránt a magyarországi 
átlagnak megfelelő).

a) nem besorolható, annyival kisebb mindenben Adony,
b) területileg jóval kisebb, azonban népességében a mini államoknál  
 több lakossal rendelkezik, 
c) több államnál nagyobb területű, GDP-ben is több államot leelőz.

Kezdjük a területtel: Adony területe 61,05 km2 (bel- és külterület együtt). 
A legkisebb állam ma a világon a Vatikán a maga 0,44 km2-es területével 
(Adony csaknem 140-szer nagyobb a Vatikánnál!!!). Ez 44 ha. Ha 
megkérdeznénk egy növénytermesztőt, akkor azt mondaná, hogy kapálni 
sok, betakarítani kevés: a régi hatos út, a Vetus Salina út, az Arany János 
utcai kertek vége és a Szárító kanális által bezárt szántóterület ennél 
több… De városunk területileg megelőzi Monacot (1,93 km2), és két óceáni 
mini államot, Naurut és Tuvalut. Területünk kísértetiesen megegyezik San 
Marino területével. Tehát, ha önálló államot alakítanánk, akkor Adony az 5. 
legkisebb állam lenne a világban.
Népesség tekintetében csupán a Vatikánnak kisebb az állandó lakosainak 
száma: az őrséggel, a hivatalnokokkal és a pápával együtt 572 fő lakja a pápai 
államot. Adony 3 679 lakosával a második e sorban. Persze, ha nézzük a 
vatikáni turistákat is, akkor jóval magasabb lenne az ottani létszám. A többi 
törpében az állandó lakosok száma jóval magasabb. Például Monacoban 
38 ezer ember zsúfolódik össze, itt minden lakosra 50 m2 föld jut (még 
szerencse, hogy általában „nincsenek otthon a lakók”; vélelmezem, hogy a 
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kedvező adózási szabályok miatt jelentkeztek ennyien oda be).
A GDP (nemzeti össztermék) tekintetében a 2015. éves statisztikát tudjuk 
alapul venni (https://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2015-
data-and-charts). Kétféle számítás van – csakhogy egyértelmű legyen: lehet 
számítani hivatalos árfolyamon és úgynevezett vásároló erő paritáson. 
Most nem az egy főre jutó bruttó hazai termék szerint rangsorolunk (nem 
azt keressük, hol a legszegényebb a lakosság), hanem azt, hol termelik 
összességében a legkisebb termelési értéket. Egy biztosnak tűnik: ha 
az EU önálló államként létezne, ő lenne az összes megtermelt GDP első 
helyén. Én a vásároló erő paritáson számolt összértéket tartom közelebb a 
valósághoz, ez alapján második Kína, aztán USA, India, Japán, Németország, 
Oroszország, Brazília, Indonézia… (Ennyit a fejlett európai államokról és a 
sokszor lesajnált fejlődőkről).
Meglepő viszont, hogyha a magyar egy főre jutó GDP-vel számolunk (26.222 
dollár/fő/év vásárlóerő paritáson), akkor az Adonyra jutó éves megtermelt 
GDP (még ha nem is direkt itt termelődött, de az itteni munkaerő által jött 
létre Dunaújvárosban, Százhalombattán, vagy éppen Budapesten) 96,5 
millió dollár (mintegy 27-28 milliárd forint). Ezzel a harmadik legkevesebb 
GDP-vel rendelkező állam lennénk. Nauru és Tuvalu (nálunk kisebb 
területen, de 10 000 lakossal 70, illetve 37 millió dollárt termelt meg 
2015-ben. (Vatikánnak – úgy látszik, vannak még titkok a világban – nincs 
GDP adata. Khmmm.) A „nagy” törpe államok termelési értéke már jóval 
eltávolodik Adonytól: San Marino 20-szor, Monaco 55-ször, Liechtenstein 
62-szer több terméket állít elő! Ugyan van még mit behoznunk, de nem 
vagyunk az utolsók, tehár a helyes válasz a c).
       Hetyei Gábor
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ADONYI ADOMÁK
Cigányok a határon

A néptáncosok francia fellépő útján történt, hogy egy határátkelőnél, az 
olasz határon félreállították a buszt tüzetesebb átvizsgálásra. Nem volt 
akkor még Európai Unió, de ha volt is, mi még biztos nem voltunk benne. 
Az éber határőrök tehát úgy döntöttek, a végére járnak, hogy ki ez a vidám 
csapat a buszban, és mit keresnek a vasfüggönynek ezen a derűsebb 
oldalán. A csapattal két kis zenekar is utazott, hiszen a repertoárban német 
és magyar táncok is voltak, ezeket meg nem lehet elhúzni egy zenekarral. A 
német zenészek természetesen adonyiak voltak, azok, akikkel a táncosok 
minden szerdán próbáltak, a magyar zenét pedig ercsi cigányok húzták a 
turnén. A határőrök a csomagok átvizsgálása után, illetve még inkább a 
többé-kevésbé részeg társaságot elnézve hajlandók voltak elhinni, hogy 
egy néptánccsoportot fogtak, de az ercsiek valahogy elütöttek a csapattól. 
A cigányok útlevelét sehogy sem akarták egykönnyen lepecsételni, úgy 
tettek, mintha nem hinnék el, hogy valóban a csoporttal utazó zenészek. 
Hajlíthatatlan szigoruk mögött ravasz számítás húzódott: míg a sváb 
zenészekre abszolút nem voltak kíváncsiak, az ercsieket szerették volna 
hallani élőben muzsikálni, hiszen a vérpezsdítő cigányzenének nagy 
tisztelői voltak. Az egyik határőr elő is állt a végzéssel: valahogy, kézzel-
lábbal elmagyarázta, hogy a csoport addig nem léphet be az országba, 
míg a cigányok be nem bizonyítják, hogy valóban zenészek, nem valami 
bajkeverők.
A cigányokat  sem kellett bíztatni, nem sértődtek meg a tiszt 
akadékoskodásán, hiszen vérbeli zenész mindig örül, ha muzsikálni 
kérik, pláne külföldieknek szereti bebizonyítani, hogy mit tud. Gyorsan 
összeállt a banda, és egy rövid, de vidám koncertet adtak a köréjük 
gyűlt egyenruhásoknak. Volt, aki még az őrhelyét is elhagyta, hogy részt 
vehessen a nem mindennapi vigadalomban. A rögtönzött bemutatót a 
határőrök elismerő tapssal jutalmazták, immár kétség sem fért hozzá, 
hogy a néptáncosok néptáncosok, a zenészek pedig zenészek. Az ercsiek 
útlevelébe is bekerült tehát a pecsét, és a csoport folytathatta az utat. 
    Gyűjtötte és lejegyezte: Kovács Dániel

A francia sofőr

A nyolcvanas évek néptáncos sikerei a csapatot Franciaországba repítették, 
illetve buszozták. A jól sikerült francia út talán csak egy embernek nem 
volt kikapcsolódás, a busz sofőrjének. Egymaga vezette le a több ezer 
kilométeres utat. Váltósofőrnek már nem akadt hely a régi Ikaruszban, 
hiszen még zenészek is mentek a társasággal: abban az időben még nem 



291

magnóról ment a kísérő zene. Azért esett a választás pont az illető sofőrre, 
mert a sváb zenekarban amúgy is ő tubázott, így személyében egyesítette 
azt a két nélkülözhetetlen szerepkört. A túra tempója elég feszített volt, 
hiszen minden nap volt fellépés, sokszor kettő is. A szállásokon sosem 
volt érdemes kipakolni, hiszen korán reggel már indulás volt a következő 
helyszínre, a fehér ingek, blúzok nem sokszor voltak az út alatt kimosva, 
hiszen sosem volt idő kiteregetni őket. Mikor délután megérkeztek az 
újabb helyszínre, a sofőr leparkolta a buszt és pihenés nélkül már ment 
is a próbára. A próba után jött a fellépés, aztán az ilyenkor szinte kötelező 
éjszakázás. A fiatalok ezt persze nagyon élvezték, de hát ők egész délelőtt 
a buszban pihenetek, már amennyire tudtak… Sofőrünk azonban az út 
közepére kezdte mutatni a krónikus kialvatlanság jeleit. Ez azonban talán 
csak Hetyei Jánost, a TSZ elnökét aggasztotta, aki rangidős útitársként 
mindig a busz elejében foglalt helyet. Itt sokszor volt szemtanúja egy-
egy érdekesebb helyzetmegoldásnak, amit a végkimerülés szélén álló 
sofőr mutatott. Ezekből persze a hátul másnaposan bóbiskoló társaság 
szerencsére nem sokat vett észre.
Az út vége felé a helyzet kezdett határozottan veszélyesé válni. János bácsi 
nyugtalanul vette észre, hogy a sofőr mintha pillanatokra elbóbiskolt volna 
a volánnál. Innentől már kizárólag az utazás biztonsága foglalkoztatta, 
szeme folyton az úton volt, és az érdekesebb közlekedési szituációkat jó 
előre jelezte a sofőr felé:
 - Szerintem, ott elől az a lámpa piros, én lassítanék!
 - Az ott egy elég éles kanyarnak tűnik…
 - Itt Franciaországban nem a jobbról jövőknek van elsőbbsége?
A kilométerek egyre fogytak, viszont egyszer eljött az a pont, mikor a vezető 
már meg sem próbálta palástolni, hogy alszik a volánnál. Épp egy nagyobb 
városon hajtottak át mikor egy piros lámpánál megálláskor a világgal 
többet nem törődve a kormányra borult. Jó lett volna, ha van más is, aki 
elvezethette volna a buszt, hogy szegény végre a megérdemelt pihenőjére 
vonulhasson, de aki tudott is volna vezetni, az is mind italos volt. Az elnök 
ekkor közvetlenül a sofőr mellé ült, és mikor kisvártatva zöld lett, finoman 
a nevén szólítva, édesanyai gyöngédséggel fölébresztette.
 - Pista, zöld van, indulhatunk!
Szegény sofőrünk nagy nehezen felemelte a fejét, tekintete üvegesen a 
semmibe bámult, de kötelességtudóan rálépett a gázra. Innentől a busz 
tényleges irányítását átvette János bácsi, és a busz fáradt kormányosa 
mindent úgy tett, a hogy azt az elnök mondta. A következő pirosnál, 
persze feje megint a volánon koppant, de az elnök finom keltegetésére 
zöld lámpánál megint tovább vitte a buszt a következő tilos jelzésig. Ez így 
is ment a fellépés helyszínéig, ahová csodával határos módon baj nélkül 
megérkeztek.
    Gyűjtötte és lejegyezte: Kovács Dániel
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ADONYI EMBEREK - ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Egy XIX. századi uradalmi mérnök: Uhlarik János

Az írás címének elolvasásakor felmerülhet a kérdés: ki volt Uhlarik János, 
és miért érdekes ő az adonyiak számára? 
Ráadásul, hogy oly régen élt, valamikor 
a XIX. században!
Személye akkor keltette fel a 
figyelmemet, amikor néhány évvel 
ezelőtt az adonyi Nagytemetőben 
kiszabadítottak néhány síremléket az 
őket elborító borostyánhalmaz alól. 
Ekkor tűnt elő Uhlarik János által 
első feleségének, kézdipolyáni Kovács 
Josepha emlékére 1851-ben állított 
sírköve, de mondhatjuk, a temető egyik 
legrégebbi síremléke. A síremlékre és 
a mellette található sírokra egy külön 
írásban tértem ki, most maradjunk (és 
kutassunk) Uhlarik János uradalmi 
mérnök személye után. 

A hricsói Uhlarik (Uhlaryk) ősök Trencsén vármegye címerleveles nemesi 
családja volt. A címerlevelet Uhlárik György és testvére András kapta III. 
Ferdinánd királytól 1655. március 20-án. A család az 1760-as évekre nagyon 
sok ágra szaporodott, és az egyik ágból született Uhlarik János 1789-ben. 
Gyermekkoráról, tanulmányairól jelenleg még nincsenek információk, 
de uradalmi mérnöknek nagy valószínűséggel a pesti egyetem 1782-ben 
megalakított Mérnöki Intézetében tanult. Itt tanultak a tehetséges fiatal 
műszakiak, és kellő képzettséget szereztek ahhoz, hogy főúri birtokot 
működtessenek, és a műszaki feladatok széles választékában ténykedjenek. 
Az uradalmi mérnökök feladata volt felmérni az uradalmi falvakat, 
elkészíteni a telekkönyveket, részt venni az árvízvédelmi és lecsapolási 
munkákban stb. Az uradalmi perek is sok munkát adtak számukra. 
Uhlarik János a Zichy uradalom mérnökeként az 1830-as évektől kezdődően 
Adonyban élt a családjával. Első felesége, az 1799-ben született Kovács 
Josepha 1836. január 1-jén meghalt, és az adonyi Nagytemetőben temették 
el, az ott készített kriptában. 

Bálinth Tibor: Uhlarik János fantázia portréja (2016.)
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Uhlarik János napjairól, feladatairól, életéről 1837-től kezdődően áll 
kutatási anyag a rendelkezésre. Ugyanis Budapesten, az Országos 
Széchenyi Könyvtár Kézirattárában megtalálhatóak és kutathatóak az 
1837 januárjától írt naplói. A négy könyvbe összefűzött naplók (1837, 
1846, 1850 és 1853 felirattal) nagyon sok információt adnak egy uradalmi 
mérnök mindennapjairól. Sajnos hiányosak, mert hiányoznak évek, egyes 
hónapok, tehát nincsen meg a folytonosság. Ráadásul sok idő kell ahhoz, 
hogy a kutató szeme „ráálljon” a bő másfél évszázados igen apró és más 
stílusú kézírásra. Éppen ezért magam is lassan haladtam az olvasással 
és jegyzeteléssel. Jelenleg 1845-ig jutottam el a naplókban rögzítettek 
átnézésével. 
A napi bejegyzések minden esetben az időjárás leírásával kezdődnek. 
Ha csak ezeknek a napoknak, hónapoknak és éveknek az időjárását 
gyűjtenénk ki, már az is egy fontos adalék lenne ahhoz, hogy Adony XIX. 
századi lakosainak milyen hőmérsékleteket, esőket, fagyokat kellett átélni. 
E bejegyzés után következik a napi elvégzett feladat, feladatok rövid 
leírása. Mivel Uhlarik János az egész Zichy uradalom uradalmi mérnöke 
volt, ezért a feladatok több esetben Lángra, Szőnybe, Komáromba, Tácra 
és más településekre szólították. Igen precízen feljegyzett minden kiadást, 
amely saját munkájával függött össze. 
Családjáról, magánéletéről csak keveset írt, néha egy-egy mondattal 
jegyezte fel a fontosnak ítélt eseményeket. Nem tudni, hogy első feleségétől 
hány gyermekük született. Viszont 1837 januárjától kezdve minden év 
januárjában ott a bejegyzés: „Boldogult feleségem emlékére egy reqviem 
és egy kis mise tartatva. Pakróczay János főtisztelendő 10 ft.” Ez minden év 
januárjában megtartatott, csak a papok személye változott. 
Nem jegyezte be a naplóba, hogy mikor nősült meg másodszor, és vette 
feleségül az 1813-ban született ritschói Ritsch Borbálát. Arra, hogy 
több gyermeket neveltek, utal egyik bejegyzése 1851. szeptember 21-
én: „Feleségem ebéd után a gyerekekkel és Kozma Józseffel  a Szőlők felé 
kocsikázott.”   
A naplókban többször szerepel budai házuk. 1842. május 12-én jegyzi fel: „A 
budai ház építése 1250 ezüst forintba került.” Úgy vettem ki a bejegyzésekből, 
hogy felesége és a gyerekek néhány évben a téli hónapokat Budán 
töltötték, ahol igen népes rokonságuk élt. A budai rokonok rendszeresen 
meglátogatták őket Adonyban, az 1840-es évektől kezdődően gőzhajón 
jöttek.  De jöttek gyalog is, mint 1845. november 1-jén feljegyezte: „Szabó 
és Horváth öcséim Budáról gyalog jöttek Adonyba.” 
Folytassuk a naplók tanulmányozását (a teljesség igénye nélkül), és 
nézzük át azokat a napi feladatokat, eseményeket, amelyeket Uhlarik János 
érdemesnek látott feljegyezni.
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1840-ben, január 23-án úgy megenyhült az idő, hogy a Duna jege megindult. 
Még januárban írja, hogy Poroszkay Ignácz gyakornoka megszabadult a 
katonaságtól, és Beleznai kocsissal Budára vitette. Az év nagy eseménye 
volt, hogy gróf Zichy Kamill egy cséplőgépet hozatott a bécsi gyárból, 
amelyet Alsó Cikolán állítottak munkába. Sikeres felmérési munkáról is 
beszámolt ebben az évben: mérőláncot kovácsoltatott és azzal mérette ki a 
táczi földeket. Ezekről a kimérésekről ő készítette el a térképet is.  
1841-ben Grunbeck áccsal építtette a pálinka házat. Az építésben részt vett 
Klósz János kőműves is. Április 29-én készült el a pálinka házi kifolyó. A 
falut árvíz fenyegette, mert március 14-én beállt a Dunán a jég. Innentől 
szinte minden évben arról olvashatunk, hogy a Váli patak egykori dunai 
torkolata (az iváncsai bekötő úttal szemben), a „Fok”, mennyi munkát 
adott, milyen védekezési feladatokat kellett elvégezni a falut veszélyeztető 
árvizek miatt. (A patak betorkolását „Tölcsérnek” is hívták.)  Felvetette 
azt is, hogy egy sarkantyút kellene építeni a víz romboló munkája miatt. 
Február 2-án egy tanulmányt írt a Duna e szakaszának szabályozásáról. 
Folyamatosan magasították a gátakat, ehhez a jobbágyokat vették igénybe. 
Ez évben fel kellett mérnie a régi házhelyek helyét. Ez valószínűleg a 
6-os főút és az Adony központjából déli irányban kivezető út által bezárt 
területen levő házak voltak, amelyeket elbontottak. E házakért adandó új 
házhelyek kimérésével április 6-án végzett. Érdekes, hogy feljegyzi azt is, 
hogy a kimérés zsineggel történt. Az új házak alapjairól is vázlatot készített. 
Ez évben már Szabolcs pusztán is üzemelt a cséplőgép. 
1842 januárjában az alsócikolai földek újraszámozásával foglalkozott. 
Január 27-én feljegyezte, hogy ekkor volt az adonyi bál, amelyen nem volt, 
mert ezen az éjjel ellett „Kati” nevű tehene. Nagy hideg volt, az ablakok 
befagytak. Ez évben elkészült a cikolai tó zsilipje, és az Iváncsa közeli 
Keserű völgy hídjaihoz is rendelkezésre állt az anyag, és álltak a munkások. 
Október 15-én felesége Budára ment, „nagyságos sógor asszonyt lehozni”.
1843. január 2-án utazott vissza Budára a sógorasszony. Uhlarik még 
ebben a hónapban elvégezte azokat a számításokat, amelyekben az adonyi 
jobbágyoknak a Tölcsérnél végzett munkájukat részletezte. Január 31-
én Fancsi nevű húga jött Budáról Adonyba, akiért Rozi szolgáló ment 
fel. Júliusban elkezdődött az adonyi mérnöki szoba, és a hozzá tartozó 
árnyékszék építése. Sajnos arra nem tért ki, hogy ez az új szoba hol került 
kialakításra. Szeptemberben már kész a szoba, és a hozzá tartozó folyosó 
is. Még augusztusban a gőzhajó állomásra deszkát szállíttatott, mert „víz 
mérőfokot” kellett készítenie, amiről rajzot is kapott. Ő készíttette el azt 
a kalyibát is, amely a gőzhajó hídjára lett felépítve. A hajóhidat télen a téli 
helyére kellett kivontatni, egészen a „nagyobbik töltésig”.
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1845. január 27-én újra tehenének elléséről számolt be. Göde kovácsmester 
és Török nevű öreg béres volt ott az ellésnél. Sajnos a borjú elpusztult. Két 
nap múlva Adonyban szép bál volt, amelyen részt vettek. Április 1-én jegyzi 
fel a következőt: „Ébl Mihály fiát eltemettettem.” Csak ennyit, nem többet. 
Április 8-án állíttatta be a hajóhidat, de még ebben a hónapban nagy árvizet 
jegyez fel. Július 6-án az adonyi templom ünnepe volt. Ez évben végzett a 
soponyai földek felmérésével is. Július 25-én gyógykezelésre feleségével 
együtt Budára, a Császár fürdőbe utaztak. Pletser József adonyi fuvaros vitte 
fel őket. Augusztus 29-ig tartott a gyógykezelése, és közben részletesen 
feljegyezte, ki látogatta meg, és hogyan érkeztek hozzá. Felesége augusztus 
8-án az Árpád gőzhajóval ment Adonyba, és 10-én a Jozefa nevűvel ment 
vissza Budára. 24-én a Sándor gőzhajóval jött hozzá egy Bolafi nevű egyén, 
a Tölcsér körüli fizetség ügyében. 27-én Schön gyakornok a Ferenc Károly 
gőzhajóval érkezett hozzá, és a Sámsom nevűvel ment haza. Augusztus 
31-én ő és felesége szintén a Sámson gőzhajóval utazott vissza Adonyba. 
Nagyon érdekes az a precíz kimutatás, amelyben kezelésének minden 
kiadását felsorolja. November 8-án ismét arról írt, hogy a Bacsa utca és 
a Sörházi tölcsér alatt vízfolyások vannak. Ott vannak urasági épületek is. 
Uhlarik János naplóinak kutatása helytörténeti szempontból is igen fontos. 
Ha csak tőmondatokban is, de képet kapunk egy XIX. századi urasági 
mérnök mindennapjáról, egyben Adony múltjából is. 
Uhlarik János 1866. szeptember 9-én, 77 éves korában hunyt el Budán. 
Első felesége mellé temették az adonyi temetőbe. Második felesége, Ritsch 
Borbála 1897-ben bekövetkezett halála után szintén a családi sírboltba 
került végső nyugalomra.
       Rózsafi János
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KŐBE VÉSETT EMLÉKEK
Alsócikola puszta, magtár

Alsócikola puszta Adony külterületén helyezkedik el, ám közigazgatásilag 
a településhez tartozik. Az itt található magtár feltehetően a 19. század 
első felében épülhetett. Azonban, ahogyan az emléktábla is felhívja rá a 
figyelmünket, nem csupán a magtár épülete állt itt korábban. Több, mint 
500 évre visszanyúló történelme van a helynek. Mátyás király 1457-es 
oklevelében Cikola, mint Chikoalja már említésre kerül. A Ciko magaslatra 
utal neve.1 
„Több mint 500 évig, 1976-ig állott itt ALSÓ-CIKOLA PUSZTA 250-300 
szorgos lakója, iskolája, kápolnája, jól működő majorsága és 1948-’60 
között „Ezüstkalász” néven mezőgazdasági szövetkezete is volt. Az itt 
éltek emlékére állította az Adonyi Baráti Kör és a MG. Szövetkezet.” 2001. 
augusztus 20-án.
Adony története egybefonódik a Zichy-családdal. Alsó-Cikola puszta is 
Zichy birtok volt, amelyet bérbe adtak. 
Alsó-Cikola Adony és környéke legerősebb uradalmi gazdasági központja 
volt. Jelzés értékű, hogy a Második Katonai Felmérés (1806-1869.) térképén 
nemcsak „Alsó Czikola” van jelölve a cselédházaival és vele szemben, a mai 
Keleti-völgy túloldalán található (Aladár-majorként emlegetett) gazdasági 
udvarral, de a völgy a térképen „Városi-völgy”-ként került feltüntetésre. 
Nem tagadható, hogy Alsócikola elsősorban gazdasági célú település volt, 
melynél a tulajdonosi jogokat a Zichy uradalom birtokolta. Így az itteni 
épületek, építmények az uradalom részeként nem az ott lakók tulajdonában 
voltak. 
Kenyér Jánossal - aki Alsócikolán született és egészen a II. világháború 
utáni időkig ott élt – emlékeztünk vissza arra az ottani életre. A település 
gazdasági jellegét adta, hogy a központi épületek többsége az uradalmi 
növénytermesztési termények fogadását tette lehetővé: a beton oszlopokon 
nyugvó, fa szálastakarmány tároló színek, maga a magtár. Az Alsócikolához 
tartozó Aladár-majorban működött a tehenészet, mely takarmánybázisa 
itt került elhelyezésre. Szintén külön színek voltak a mezőgazdasági 
munkagépek tárolására (lovas ekék, vetőgépek).
A magtár mellett iskola állt, amelynek tolóajtóval leválasztott részén a 
puszta lakóinak saját kápolnája volt. A családok sorházakban laktak, külön 

1 Lendvay Zoltán: Adony a történelemben, 1996. 14. o
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háza volt az intézőnek, és saját kis boltjuk is működött. A magtár mellett 
istálló és különböző műhelyek kaptak helyet, például kovács-, gépész-, 
asztalos-, bognárműhely. A puszta igen önellátóan működött. 
Nem messze innen egy kúria is állt, amelyet a második világháború előtt 
egy zsidó vállalkozó építtetett, gyümölcsössel, istállóval, benne parádés 
lovakkal. A II. világháború alatt számos bombatalálat érte, így később 
lebontották, de még előtte a puszta fiatal lakói fürdőztek a régi szökőkútban, 
és bebarangolták az elhagyatott gyümölcsöst. 
40-45 család élte itt életét. A cselédházakban laktak az itt dolgozók 
családtagjaikkal együtt. Kenyér Jani bácsi kapásból sorolja:
„A felső nagy házban szélül laktak a Bodorék, aztán a Szekeresék, a 
Majrikék, a Deberceniék, a Domakék, utána mink. A másik ház, ami 
keresztben volt: a Gombosék, a Dobroczkiék, a Magyar Miska bácsiék, a kis 
Gémesék, a Szentéék, a Kissék. A mögötte lévő házban voltak a Gömöriék 
(főgépész volt), a Schollerék (pusztagazda), az Ekkerék, a Szabóék (kocsis 
volt), utána Veszeli kovácsmester. A másik felén volt három hosszú ház. 
Az egyikben laktak a Felsőék, a komáék, a Szilágyi Gyuláék, a Kovács Józsi 
bácsi. Erdéliék, a Szilágyi Zsuzska édesanyja és a Vida Jani bácsi lakott az 
alatta lévőben. A legalsóban pedig Gémesék, a Simon Teriék, Hajdú Imre 
bácsi. Aladárban Mülleiék, Vágó Jenőék, Szőkéék laktak. A cselédház szoba, 
konyha, spájz, 4,5-szer 4,5-es lakrész. Nemcsak gazdasági épületek voltak 
itt, hanem az itt lakók gyerekei tudtak a helyi iskolába járni. Emellett volt 
a kastélykert. A kastélykertben lakott az öreg Kálmán, a Hajdú Paliék, a 
Horváth Gyula bácsi. A Kálmán volt a kastélykert kertésze. Itt még egy kb. 
20 méteres úszómedence is volt, melybe az egyik sarkába elhelyezett béka 
formájú szökőkút nyomta bele a vizet. A Hajdú Pali édesapja volt a parádés 
kocsis. A környéken párját ritkítóan szép, bokszokkal felszerelt parádés 
istálló volt a kastély mellett. A boltot egy ideig a Majrik Józsi bácsi vitte, 
majd a Liberék. De ő volt a tejcsarnokban is. A bolt és az iskola mellett volt 
az intéző lakása. A völgyben volt a méhes: kis kertes házszerű épület.”
A puszta mellett építettek a világháború alatt egy repülőgép leszállópályát, 
így a terület kiemelt célpontja volt a bombázásoknak, ezért sérült meg a 
kúria is. 
A második világháború után ez volt az egyik első terület, amit téeszesítettek 
1948-ban. Ekkor a magtár homlokzatát egy tengellyel, majdhogynem 8 
méterrel meghosszabbították, és ez kultúrteremként funkcionált. A fiatalok 
és az itt lakók ide tudtak összegyűlni, mulatozni. 
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A területen legalább 25 család élt 1964–65-ig, eddig működött az iskola. 
Ám ekkorra már csak az alsó tagozat volt meg. 
1975-ben mentek el innen az utolsó lakók, de 1970-ben még 20 család élt 
itt. 
1990-ig működött a magtár, utoljára cukrot és vetőmagot tároltak benne. 
Elmondások szerint azért van a mai napig használaton kívül, mert nem lehet 
megfelelően gépesíteni. Az itt élők emléktáblát állítottak a főhomlokzaton, 
és a közeli erdős részen egy pléhkeresztet.
A magtár és a puszta múltjának feltárásában segítő Kenyér János nyújtott 
elbeszélése nyomán feltárult egy régi kor világa, élete, sok személyes 
történettel fűszerezve. Sajnos, szegényes leírásom nem tudja visszaadni 
a hely hangulatát és valós történelmét, amely igen régre nyúlik vissza. 
Nagyon örömteli, hogy az itt élők emléket állítottak, hogy az arra járó ne 
csupán egy magtárat lásson, hanem maga elé tudja idézni a múltat, amely 
oly sok család életét jelentette itt a pusztán. Jó lenne, ha a magtárnak újra 
lenne gazdasági funkciója, mivel igen jó állapotban van és ezáltal, mint 
Alsócikola puszta utolsó hírmondója, fennmaradna. 
   Tarjányi Viktória, Patakfalvi Csenge, Rab Sarolta 

Fotó: Tarjányi Viktória
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BORBAN A VIGASZ
Gévai Gábor: Generosa – 

a nemes lelkű

KA: Gondosan rendezett birtokra érkezem. 
Már-már úgy érzem, hogy minden csak 
vízszintes és függőleges. Pedig az adonyi 
szőlősgazdák úgy mondják, hogy a 
Szőlőhegyen semmi sem egyenes. A házhoz 
vezető utat nyílegyenes szőlőlugas öleli 
körül, melyet egyenletes, katonás rendben 
elhelyezett paradicsomfák sora szegélyez. 
Az út végén Gábor és párja Anikó fogad. 
KA: Te ennyire precíz ember vagy? – 
kérdésemre mindketten hangosan nevetnek.
GG: Igen. Talán néha túlságosan is. Szeretem, 
ha minden a helyén van. 
KA: Mióta rendezgeted ezt a birtokot?
GG: 12 éve vagyunk ezen a helyen. 2004-ben volt az első szüret. Ennek 
dátumát, akkor még gyermek Gábor fiam, bele is véste ide a falba. 
KA: Milyen indíttatás vezérelt egy szőlőterület megvásárlására?
A Kápolna- sorban apám (Gévai György – Arany) 1971-ben vette meg azt 
a szőlőt. Én 11-12 éves voltam. Akkor már invitált ki minket a szőlőbe, de 
nem dogozni. Időnkét természetesen kimentünk besegíteni a munkába. 
Időközben megjött a kedvem nekem is. Megragadott a szőlő művelésének 
folyamata. Apám mozdulatai, ahogy néztem, hogyan csinálja. Végül 12 éve 
volt egy olyan lehetőségünk, hogy megvegyük ezt a présházat, ami egy éves 
építésű volt akkor. 
KA: Hogy kell elképzelnünk a 12 évvel ezelőtti szőlőt?
GG: Ernyős művelés volt. Ami azt jelenti, hogy akác oszlopokra egy 
vezeték volt kifűzve. Arra ment fel, 2 méter magasságba a szőlő. Amikor én 
megvettem, még 8-10 tőke így működött. A többi már lugasos volt. Azután 
én már szálvesszőztem, ahogy a Döninél láttam. Amerre jártam próbáltam 
leszűrni és tanulni, ki, hogy csinálja.
KA: Az elmúlt években telepítettél újabb fajtákat, vagy igyekeztél a régi 
szőlő állagát megóvni?
GG: A fatertól azt tanultam, hogy üres hely ne legyen. Azóta minden évben a 
tavaszi metszésből csináltam iskolát, és az iskolákból ültettem azon tőkék 
helyére, amelyek kipusztultak. Van még a régi szőlőből 15-20 tőke, ami 
most is terem. Ha már látom rajta, hogy túl vastag, vagy ki kell vágni, mellé 
tűzöm az újat. Igyekszem folyamatosan pótolni.
KA: Milyen fajta szőlőket termesztesz?
GG: Fehéret. Ebből vegyes bort szoktam csinálni. 80%-a zalagyöngye, a 
maradék 15 bianka, a többi vegyes szőlő. A piros saszlától, a narancsízűig. 

Fotó: Kozmér Amanda
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Ezt általában szeptember első felében szoktam szüretelni, ekkor jó igazán 
a sava és a cukra. És vöröset is, melynek 90%-a othelló, aztán 8 - 10 tőke 
kékfrankos. Egyik kedves barátomtól, Kozmér Lajostól 8 éve hoztam 
cabernet sauvignon vesszőt. Így az is van. Ezeket a vöröseket egybe 
szüretelem. Igaz, hogy a cabernet és a kékfrankos késő érésűek, de én le 
szoktam szedni, amikor az othelló érik. Véleményem szerint jól kiegészítik 
egymást. 
KA: Jövőbeli tervek?
GG: Vannak. Az elmúlt évben megvettük a szomszéd telket, ebbe jövőre 
telepítek. Egyelőre kimarkoltuk és betrágyáztuk. 50 m hosszba generosát 
fogok ültetni. A régi ültetvény tőtávolsága 1,5 m. Én az új telepítést 80 cm 
távolságra fogom beültetni. Sőt, még olyan ötletem van, hogy a kocsibeállót 
áthelyezem az új telekre. És a régibe is ültetek még egy sor generosát.
KA: Rozét nem említettél. Szoktál készíteni?
GG: Ohtellóból, ami java részben nekem van, nem igazán jó rozét készíteni. 
Vannak itt a szőlőhegyen olyan barátok, akiknél lehet jó rozét inni. Ha 
rozéra vágyom, akkor inkább meglátogatom őket.
KA: A sajátok közül, melyik a kedvenced?
GG: A vegyes fehéret fogyasztom a legszívesebben. Gyermekkoromban 
mindig a vörösbort kerestem. De most jobb a fehér. 
KA: Ifjabb korodban is szerettél bort kóstolgatni?
GG: Évtizedeken keresztül, amikor táncoltunk, bárhova mentünk, mindig 
sört fogyasztottunk. Lehet, hogy a baráti társaság miatt, mindenki azt itta. 
De érdekes módon, mikor kijöttünk a szőlőhegyre bográcsozni, akkor csak 
bort ittunk.
Ellenben ezzel kapcsolatban van egy szép élményem apámmal. Egyszer 
elkértük tőle a présházat a Kápolna- sorban, hogy kijönnénk pénteken. 
Kint alszunk, iszogatunk és bulizunk hétvégén. Nagy meglepetésünkre a 
fater azt mondta, hogy „Hát arany, most nem”. Pedig addig mindig odaadta. 
Megkérdeztem, hogy mi a probléma. Az mondta, probléma az nincs fiam, 
de bor se. Mind elfogyott. Mondtam neki, ez nem probléma. Helyet kértünk, 
nem a borodat. Erre elmentünk a Moldván Misának a fehér Zsigulijával, 
bevásároltunk öt rekesz sört. Leraktunk a pincébe a hordókkal szembeni 
falra. Csináltuk egy jó nagy rakást. Fater csodálkozott is vasárnap. „Hát 
fiam, azt nem gondoltam volna sohasem, hogy egyszer ennyi sör is lesz a 
pincémbe.” Zárjuk is a beszélgetést ezzel a szép élménnyel.

Tudtad? Generosa jelentése: nemes lelkű. 2004-ben nyert 
állami minősítést a generosa szőlőfajta. 1950-es évektől kísérleteztek 
a szőlőfajtával, mely a piros tramini és az ezerjó házasítása. Bőtermő 
fajta. Bogyója megnyúlt, húspiros és lilás. Téltűrő képessége kitűnő, 
ugyanakkor jól bírja a nyári meleget is. Bora a vastagabb fehérborok 
közé sorolható. Fogyasztását fehér húsú sültekhez, salátákhoz, 
sajtokhoz ajánlják. 
       Kozmér Amanda
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CÉGÉR, AVAGY MESTERSÉGEM CÍMERE
Az órás

Adonyban édesapám, Holfeld Gyula volt AZ ÓRÁSMESTER hosszú időn 
keresztül. Akik ismerték, vagy nem ismerték, mindenkinek csak „Gyula 
bácsi” volt. Ő volt Adonyban az egyedüli órás. Hozták hozzá a javítani való 
szerkezeteket helyből, Iváncsáról, Pusztaszabolcsról, Perkátáról, Cikoláról, 
de még Lórévról is. 1911-ben született Sárkeresztúron, ahonnan a család 
1914-ben költözött Adonyba. Itt élt 1993-ban bekövetkezett haláláig.
Az órás és ékszerész szakmát ősei több generáción keresztül művelték. 
Dédapja, Petrus Hohlfeld még Bécsben, nagyapja, Hohlfeld Rezső már 
Magyarországon, apja, Holfeld Ferenc pedig 1914-től már Adonyban 
javította és árusította az órákat, ékszereket. Az órás-ékszerész üzlete a 
Lendvay Zoltán által írott „ Adony a történelemben” című könyve alapján 
Adony kellős közepén, a piactéren állt. Ott dolgozott egy segéddel.

Budafoki tanoncévek 1929. (középen, fent Holfeld Gyula)
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Nagyapámnak természetes volt, hogy fiából, id. Holfeld Gyulából is órás 
legyen, kövesse a családi hagyományt, ezért Budafokra küldte, szakmát 
tanulni. Végig jeles tanuló volt, szakmájából mestervizsgát tett. Nagyapám 
korán meghalt, így az üzletet a felesége, azaz a nagymamám, özv. Holfeld 
Ferencné működtette tovább, az ő iparán dolgozott apám is. Az órás üzlet 
későbbi sorsáról sajnos nincs tudomásunk. Nősülése után apám a Bocskai 
u. 13-ban lakott, feleségével (Pikola Margit) és a 3 gyermekével, (Margit 
1942, Márta 1943. és Gyula 1945.) ,és itt is dolgozott 1968-ig. A nádfedeles 
vályogházban 1 szoba-konyhás lakásban éltünk, és itt volt apám műhelye 
is, ami egy órás asztalból állt. Előbb a szobában, később pedig a konyhában 
volt elhelyezve. Akkor már „csak” önálló órás kisiparos volt.
Az ékszerész szakmából csupán annyi maradt, hogy tudott elszakadt 
nyakláncokat megforrasztani, gyűrűket nagyobbítani vagy kisebbíteni, és 
szemüvegkereteket javítani. Az akkoriban létező karórákat, zsebórákat, 
asztali órákat, és faliórákat egyaránt javította. Még nem voltak elemes órák, 
mind felhúzós volt.
A visszajelzésekből tudjuk, hogy elismert, jó szakemberként tartották 
számon szerte a környéken is. A szoba-konyhánkban mindig sok óra várt 
a sorára. A jók már mind ketyegtek, a faliórák még ütöttek is, volt, amelyik 
negyed óránként, a másikak félóránként, a legtöbb azonban „csak” óránként 
ütötte az órák számát. Így 
mindig tudhattuk, hogy 
hány óra van, még éjjel 
is. Hogyan is dolgozott 
édesapám? Előttem mindig 
az a kép jelenik meg, 
ahogyan ült az asztalánál 
megkisebbített lábú székén, 
(azért kellet levágni a szék 
lábából, mert apám 185 
cm. magas ember volt), 
jobb szemén a nagyítójával, 
hosszú ujjú, finom kezében 
valamelyik szerszámával 
dolgozott.
A karóráknak nagyon 
pici alkatrészei voltak, és 

  
Holfeld Ferenc órás és ékszerész az üzlete előtt 

az 1920-as években
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előfordult, hogy valamelyik leesett a földre. Na, akkor azután kezdődött a 
keresés. Ha mi, gyerekek, otthon voltunk, akkor mind a hárman térden állva 
kerestük, vigyázva, hogy rá ne lépjünk, amíg meg nem leltük. A megtaláló 
minden esetben kapott dicséretet. A javításhoz szükséges alkatrészeket 
Budapestről édesapám mindig személyesen szerezte be. Az órás szerszámok 
nagy része még nagyapám hagyatékából származott. Többségét az 
asztalán, a többit egy ládában tartotta. Szerszámai csipeszekből, fogókból, 
kalapácsokból, lyukasztókból, reszelőkből, menetvágóból, drótkeféből 
álltak. Volt egy spiritusz lámpája, hozzá fúvócső, a hegesztésekhez. Egy 
kézzel hajtható pici esztergát balanszírozásra használt. Kis mérleg a hozzá 
tartozó grammos súlyokkal szolgált az arany gyűrűk vagy nyakláncok 
mérésére.
A gyűrűvas segítségével a gyűrűk méretén lehetett változtatni. Az én 
kedvencem egy kis satu volt, amibe sok mindent bele lehetett szorítani. És 
amit nagyon féltett tőlünk, gyerekektől, az a „misisipi kő” volt, azon fente 
meg a fogaskerekek tengelyét vagy a kését, az ollóját. A szerszámokon kívül, 
mindig ott sorakoztak a különböző, órákhoz való, finom olajok. Sebbenzin 
is volt, melyet egy fedeles üvegtartályban tartott az asztalán, abban mosta 
tisztára az elpiszkolódott alkatrészeket egy puha szőrű kefe segítségével. 
Ezeken kívül használt még a kecskerágó bokor ágacskáiból saját maga 
által készített „pucolsz” fát. Ezeket az ágacskákat az erdőből hozta, majd 
kiszárította, azután méretre vágta, és kihegyezte, mint egy ceruzát. Ezekkel 
az óratengelyek hüvelyét tisztogatta. Ha kész volt a javítással, akkor az 
órák hátlapjába mindig belekarcolta a javítás dátumát, és szignálta is. 
Amikor már túl sok óra volt a lakásunkban, felült a biciklijére, és házhoz 
szállította a megjavított darabokat, hogy legyen helye a következőknek. 
Olyan is volt persze, hogy megvárhatták a javítást. Akkor a tulajdonost 
leültette egy székre, és amíg el nem készült az óra, beszélgettek. Azt 
nagyon szeretett, és tudott is, mivel igen széles látókörűen gondolkodott. 
Jó szívének bizonyítéka, hogyha látta az óra tulajdonosán, hogy szegény, 
mindig kevés munkadíjat kért, akármennyit is dolgozott a javítással. Így 
az egy szoba, konyhában jöttek-mentek az emberek, ketyegtek, ütöttek az 
órák, édesanyám sütött-főzött, végezte a háztartási munkákat ötünkre, 
mi, gyerekek pedig vagy játszottunk, vagy tanultunk. Mozgalmas élet volt, 
de nekünk az volt a természetes, emiatt soha sem bánkódtunk. Azután 
1959-ben meghalt az anyai nagymamánk, aki a ház hátsó felében élt, és 
így megüresedett a hátsó szoba. Ez lett édesapánk önálló műhelye, itt 
dolgozott 1968-ig, amikor is nyugdíjat biztosító állás után kellett néznie. 
Ekkor ment Százhalombattára, a volt DKV-ba öltöző őrnek. Az órásműhely 
bezárt.
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Milyen ember is volt az órás? Közkedvelt, népszerű, akit Adonyban mindenki 
ismerte, vagy mint órást, vagy mint zenészt. Precízségét bizonyítja, hogyha 
valaki megkérdezte tőle, hogy „Gyula bácsi hány óra van?”, akkor elővette 
a láncon függő zsebóráját a mellény zsebéből, és az órán és percen kívül 
mindig megmondta a másodpercet is. Rendkívül jó humorérzéke volt, 
tucatnyi viccet ismert, és továbbított nagy elánnal. A 8 éves unokája 
(Zsolti) írta róla egy iskolai fogalmazásban, hogy: „a papa mindig elszív egy 
cigit, és utána mond egy viccet.” Érdekelte az asztrológia is, rokonoknak, 
barátoknak sokszor készített személyre szabott horoszkópot.
Nagy figyelmet szentelt a természetgyógyászatnak, mindig volt a 
zsebében fokhagyma és vadgesztenye. Ha valamelyikünknek gyulladt 
sebe volt, tiszta szeszben elrakott, fehérliliom virág szirmából tett a sebre, 
mielőtt bekötötte. Mindig használt. Lajos atyával sokszor beszélgettek a 
gyógynövények hatásairól, szerepéről. Ő már akkor, amikor még nem volt 
a köztudatban a talpmasszázs jótékony hatása, könyvekből megtanulta, 
beszélt róla és alkalmazta azon, aki hitt benne, és hagyta magát.
A legnagyobb szenvedélye azonban a zene, működési engedéllyel 
rendelkező zenész volt. Rendkívül jó zenei hallással áldotta meg a sors, 
mellé szép hanggal rendelkezett. Imádott tangóharmonikázni és gitározni, 
képes volt hosszú éjszakába nyúlóan gyakorolni az új dalokat. Kottáit 
legtöbbször Tabányi Mihálytól szerezte be, akit személyesen ismert. Sok 
lakodalmat muzsikált végig, mivel nagyon jó hangulatot tudott teremteni, 
nagyon sokszor felkérték. 1993-ban ment el, 82 évesen. Reggel még a 
plébános úr feladta neki az utolsó kenetet, (egész életében vallásos volt), 
és délben még dudorászott valamit, én hozzá hajolva ezt a nótát vettem ki 
belőle: „Most van a nap lemenőben, kivisznek a temetőbe...”
Hogy mi maradt utána? Sok humoros történet, mondásai, szokásai, és több 
kilónyi kottája közül egy pár, szép betűkkel, kézzel írott példány, valamint 
egy zsebóra, amely 
a két világháború 
közötti időben az 
üzletük kirakatában 
mutatta a pontos 
időt. Ma már ez az 
óra nem pontos időre, 
sokkal inkább az idő 
múlására figyelmeztet 
minket, emlékezőket.

Holfeld Gyula

Fotó: Holfeld Gyula 
családi archívuma
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ADONYBAN SZÜLETETT
Bálint Sára: Az uszoda

Nyolcvanhét tavasz múlt el már fölöttem, de ha megállok az adonyi Kis Duna 
partján, ugyanazt a jóleső izgalmat érzem ma is, mint gyerekkoromban, 
a víz láttán. Nem hiába, vízparton nőttem fel, a régi erdészházban, kora 
tavasztól késő őszig mindig a Dunát jártuk.
Nyolc vagy tíz éves lehettem, mikor egy nyári reggelen édesanyám csak 
annyit kérdezett:
- No, gyerekek, köszöntetek-e már jó reggelt a Kis Dunának?
Szeme olyan vidáman csillogott, hogy tudtuk, valami meglepetés vár ott 
ránk. Bekaptuk hát a reggelit, és rohantunk, csak pici, négy éves húgocskánk 
maradt otthon.
Fölszaladtunk a kocsiút töltésére, 
s ahogy lenéztünk, csodálatos 
alkotmányt láttunk a vízen. Keskeny 
fahíd vezetett be a fazsindelyes 
kabinsorig, amely négyzet alakban 
vett körül egy jókora medencét. A 
zöldre festett kabinfalon nagy, fehér 
betűk hirdették: „USZODA”.
Végigdübörögtünk a fahídon, de a 
bejáratnál Braun Száli néni állta 
utunkat:
- Majd holnap, aranyoskáim! 
Holnap nyitunk. A főerdész úr már 
mindnyájuknak váltott bérletet. 
Azt mondta, nyugodtabb lesz, ha itt 
fürdőznek a gyermekei, mint ha odaát a sebes Nagy Dunában úszkálnának.
Úgy úsztunk mi, pici korunktól foga, a legörvénylőbb árban is, mint a 
hal, de most alig vártuk, hogy a kabinsorral körülkerített, deszkapallóval 
megfenekelt medencében lubickolhassunk. Édesanyám szépen kivasalta 
piros fürdőruhánkat, melyet fehér szalaggal szegett fodrok díszítettek itt 
is, ott is. Sárga viaszosvászon fürdőkalapunk is volt, a széles karimát a 
peremébe fűzött nádszál tartotta feszes-kereken. Mikor saját csónakunkkal 
jártuk a Dunát, eszünk ágában sem volt ilyen kalapot hordani. Az uszodában 
azonban parádézni akartunk.

A pénztárfülke falán tábla hirdette:
Urak délelőtt 8-tól 12-ig,

A grófi család tagjai 12 órától 1 óráig
Hölgyek 1 órától 5 óráig

vehetik igénybe az Uszodát.
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Ez nagy csapás volt 
ránk, lányokra nézve! 
A fiúk már délelőtt 
kitapasztalhatták az új 
intézményt, s ebédnél 
nem győztek hencegni, 
hogy hány fejest 
ugrottak a trambulinról. 
Addig világéletünkben 
csak ladik végéről vagy 
a hajóállomás stégjéről 
ugrottunk fejest, 
igazi trambulint még 
sohasem láttunk.

Irénke nővéremmel együtt sebesen bekapkodtuk az ebédet, és negyed 
egykor már ott ültünk a töltésoldalban a farkasalma és a lapulevelek között, 
abban reménykedve, hátha a grófi család tagjai első alkalommal csak 
félórácskát fürdőznek. Leírhatatlan volt felháborodásunk, mikor kiderült, 
hogy a grófi hintó csak fél egy felé jelent meg a parton a Zichy konteszekkel, 
meg egy fekete selyembe csomagolt francia nevelőnővel.
- Ez nem igazság! – méltatlankodott Irénke. – Most biztosan majd fél kettőig 
maradnak!
Sejtésünk, sajnos, bevált. Pedig egy óra felé már más, fürdőzni óhajtók is 
szállingózni kezdtek. Hiába – Braun Vili bácsi, Száli néni férje, káprázatos, 
csíkos trikóban állt őrt a fahídon, és senki nem léphetett az uszodába, míg 
a grófkisasszonyok odabent tartózkodtak.
Szerencsére a grófi család egy hét múlva Olaszországba utazott, így nem 
kellett többé a selyemhálóval borított, pomponos lovakra, és az általuk vont 
fekete hintóra várni. Már déli tizenkettőkor megnyílt az uszoda a „hölgyek” 
előtt, és mi boldogan ugráltunk a trambulinról, lubickoltunk a medencében, 
melynek vízét látni sem lehetett a sok viaszosvászon fürdőkalaptól. Fürdés 
után kifeküdtünk a szabad vízre nyíló napozó teraszra, beszélgettünk, 
játszottunk, az uszodához kötött csónakokban hintáztunk, nagyszerűen 
éreztük magunkat. Természetesen a szabad dunai élethez mi hűek 
maradtunk, délelőttönként csónakkal kalandoztuk végig titkos öbleinket, 
rejtekhelyeinket. A délután azonban a társas fürdőzésé volt. Sokszor még 
ma is hallani vélem, ha arra járok, a vidám zsibongást, nevetést, énekszót, 
pedig most már csak egy-két magányos horgász ladikját látni a vízen. 
Sokszor, mi tagadás, még sajnálom is a mai gyerekeket: hányan közülük 
még a nyári vakációban is csak magányosan üldögélnek a tévé előtt. Pedig 
a nyár akkor az igazi, ha sok gyerek lubickol, visong, nevet, hancúrozik 
együtt.
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ADONYI SZERVEZETEK
Lélekmentő Kamarakórus

Énekkarunk 2011 novemberében alakult 
azzal a szándékkal, hogy az adonyi Sarlós 
Boldogasszony Templom karácsonyi ünnepi 
miséjét megelőzően énekszóval kedveskedjünk 
a megjelent híveknek. A kis karácsonyi 
hangverseny olyan jól sikerült, hogy folytattuk 
a munkát. Azóta is minden héten 2 órás próbát 
tartunk az iskola ének-zene termében. A kezdeti létszámunk az első 
fellépést követően januártól újabb érdeklődőkkel bővült, így lettünk 20 főt 
számláló kamarakórussá. Kis kórusunk névadója Tischnerné Tóth Szilvi 
volt, aki nagyon eredeti nevet talált közösségünknek.
A kamarakórus összetétele  változatos. Nem hivatásos zenészekből álltunk 
össze, hanem elsősorban énekelni szerető felnőttek együttesét alkotjuk. A 
teljesség igénye nélkül: tanítók, tanárok mellett köztisztviselő, kozmetikus, 
egyéni vállalkozó, fuvarozó, logisztikus, agrármérnök, kertészmérnök, 
egészségügyi tanácsadó, tűzoltó is szívesen énekel kis közösségünkben.
Már Plátón is megfogalmazta: „A ritmus és a harmónia hatol be 
legjobban a lélek belsejébe.” - ez a közös bennünk, gondolkodásunkban, 
hétköznapjainkban és az ünnepnapokon.
Muzsikánkkal igyekszünk a környezetünkben élőknek is élményt adni. A 
szentmisék alkalmával rendszeresen énekelünk templomunkban, voltunk 
Rácalmáson is misén, de már többször kaptunk meghívást Iváncsára, 
a református gyülekezethez, vagy Dunaújvárosba a Krisztus Király 
Templomba is. Szívesen énekelünk a Szűz Mária Gondozóházban és több 
ízben színesítettük a képzőművészeti alkotásokból összeállított kiállítás 
megnyitókat az Adonyi Szociális Gondozóközpontban. Borünnepeken, 
szoboravatókon, szobor szenteléseken és könyvbemutató műsorán is 
szerepeltünk már. A zene világnapját minden évben hagyományosan 
hangversennyel ünnepeljük. 2014-ben Hartán énekeltünk a Ráday 
Pál Énekkar meghívásából. Többször szerveztünk közös kirándulást 
családtagjainkkal. 2014. év nyarán egy baráti felkérést kaptunk 
testvértelepülésünk, Szczekociny katolikus híveitől augusztus 15-én 
Nagyboldog Asszony Ünnepén (lengyel nemzeti ünnep) való fellépésre. 
Köszönjük a lehetőséget Olszewski Waldemardnak! Sokat tanultunk ezen 
a zarándoklaton, és élményekkel gazdagon tértünk haza. 2015 őszén 
Szentkúton katolikus szentmisén vettünk részt, melyet követően rövid 
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zenei áhitatra hívtuk a jelenlévő híveket. 2016-ban „Egyházmegyei Ki mit 
tud?”-on vettünk részt, ahol a zsűri komoly elismerését érdemeltük ki. A 
katolikus egyház legnagyobb ünnepén, a Húsvéti ünnepkör alkalmával 
többször is énekes szolgálattal veszünk részt az ünnepi szertartásokon. 
Virágvasárnap és nagypénteken Passiót énekelünk, de találkozhatnak 
velünk a város adventi, karácsonyi rendezvényein is.
Repertoárunk elsősorban a keresztény egyházi népénekekből, keresztény 
pop-rock és taizéi énekekből áll. Az utóbbi időben elkezdtünk a világi 
kórusmuzsikával is foglalkozni.
A próbákat heti rendszerességgel tartjuk. Mindannyian a szabadidőnkből 
hozunk egy szeletet – köszönet családtagjaink támogatásának -, és lelkesen 
készülünk a felkérésekre. A közös zenélés szeretete, a létrehozott alkotás 
élménye, az elmúlt évek fejlődése és a kitartó gyakorlás mind-mind lehetővé 
teszi, hogy egyre magasabb színvonalú programmal tegyük meghittebbé a 
városi és egyházi ünnepeket. Köszönjük az eddig kapott rengeteg pozitív 
visszajelzést és bátorítást, szükségünk lesz rá az elkövetkező években is!
Végezetül Kodály Zoltántól kapott mottónk:
„Az éneklés megszépíti az ember életét, az együtt éneklés másokét is!”
   Bálinthné Sándor Andrea, Antal-Gévay Gabriella

Fotó: Bálinthné Sándor Andrea archívuma
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SZÁZÉVES KATONALÁDA
1917. július

A százéves katonaládában őrzött eseményekből újra a 69-es „közösök” 
hadiútjának 1917. júliusi eseményei kerülnek elő. Amíg Volhíniában a 17-
es honvédek csendes napjairól szóltak a jelentések, addig a székesfehérvári 
császári és királyi ezred bakáira a gyergyói hegyekben újabb nehéz 
harcokkal teli napok vártak. Július 21-én ellenséges repülőgépek jelentek 
meg az állásaik felett, hosszú ideig keringtek felettük. Ez a fokozott 
felderítés rossz előjel volt.
Július 22-én reggel 8 órakor igen heves tüzérségi tűz zúdult a 15. és a 2. 
tartalék század állásaira, és az ezredparancsnokság álláspontjára. A romboló 
tűzcsapások után a két század ellen déli 12 órakor kezdődött az orosz 
gyalogsági támadás, amelyet sikerült visszaverni. Az ezredparancsnokság 
riasztotta tartalékait. Nem hagyott alább az orosz tüzérség, szinte minden 
űrméretű löveggel még az éjszakai órákban is lőtték a magyar állásokat.
Hiába kísérelte meg egy székesfehérvári rohamjárőr felderítés 
céljából megközelíteni  az orosz rohamállásokat, az  őrök ébersége azt 
megakadályozta. Július 23-án reggel 8-kor ismét igen heves pergőtűz 
kezdődött, folytatódott egész nap, és az esti órákban rettentő hevessé vált. 
Este 21 óra 30 perckor hirtelen véget ért a tűzcsapás, és mélyen tagozott orosz 
rohamoszlopok indultak támadásra. A rohamoszlopok szélessége mintegy 
ezer lépésnyi volt, amelyek előtt három ún. „halálszázad” rohamozott. 
Ezek voltak azok a katonák, akiket valamilyen okból megbüntettek, és 
felhasználták őket, mint golyófogók. A támadó tömeg heves kézitusában 
legyűrte az előretolt tábori őrség tagjait, de a fővonalon tervezett betörési 
pontot már nem sikerült elérniük, ugyanis a magyar tüzérség tűzcsapásai 
miatt megtorpantak az orosz rohamoszlopok. Tűz alá vették gyülekezési 
helyeiket, ez is akadályozta az újabb orosz erők előnyomulását. Ezt a 
helyzetet kihasználva az addig az óvóhelyeken tartózkodó székesfehérvári 
bakák azonnal megszállták az első védőárkokat. Ez még az újra meginduló 
orosz roham előtt történt, ezért volt idő elhelyezkedni, géppuskákat 
beállítani.
A heves ellenállás miatt az orosz támadás már azelőtt összeomlott, mielőtt 
kézigránátdobó távolságra megközelíthették volna a fehérváriak állásait. 
A főállásba nem tudtak betörni, de az előterepet, amely az előreugró 
reteszállás előtt volt, sűrűn megszállták. Ezért az ezredparancsnokság 
azonnal elrendelte a IV., valamint a tartalék zászlóaljnak, hogy indítsanak 
ellentámadást, és tisztítsák meg a terepet.
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A rohamszakaszok sikeres támadásának az lett az eredménye, hogy éjfélre 
visszafoglalták a kijelölt terepszakaszt. De még mindig fennállt az újabb 
orosz támadás veszélye, mert a kiküldött járőrök azt jelentették, hogy 
folytatódik az orosz gyalogság összevonása. Erre a későbbiekben már nem 
került sor. Az ezred vesztesége július 22-én 50 fő, 23-án és 24-én 8 halott, 
30 sebesült és 23 eltűnt. Az eltűntek olyan járőrök voltak, akik a sűrű 
erdőben eltévedtek, és orosz fogságba estek. A jelentős erővel végrehajtott 
orosz támadás a fehérvári bakák hősies ellenállásán megtört, nem vezetett 
eredményre.
A támadók erejét nem sikerült megállapítani, csak a nagyszámú 
halottból és sebesültből lehetett következtetni, hogy jelentős erő volt. Az 
éjszakai órákban az oroszok elszállították őket vonalaikba. Igen fontos 
információkhoz jutott az ezredparancsnokság a foglyok vallatása során. 
A rohamozó oroszok jelentős része részeg volt a támadáskor. Szigorú 
parancsot kaptak, hogy foglyot nem ejthetnek. A gránátbiztos óvóhelyeken 
bent rekedteket pedig kézigránáttal kellett volna elpusztítaniuk.
Július 26-án már csak gyengébb tüzérségi tűz zúdult a magyar állásokra. 
Minden erő és munkás alakulat a szétrombolt állásokon dolgozott. Közben 
a beérkezett kémjelentésekből kitudódott, hogy július 20-án egy egész 
orosz hadtestnek kellett volna támadni, viszont a legénység egy része 
megtagadta az engedelmességet. Július 29-én éjjel zavaró tűz folyt az ezred 
állásai ellen. Még ennek a napnak a krónikájához tartozik, hogy a hősies 
ellenállásért az 1. hadsereg parancsnokság megdicsérte az ezredet. Az 
ellenség zavaró tüze még a következő napokban is folytatódott, de nem 
annyira, hogy akadályozza a megkezdett műszaki munkákat. Az ezred 
vesztesége 1917. július hónapban: 2 sebesült tiszt, 25 legénységi halott, 92 
sebesült és 49 eltűnt.
       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - JELKÉPEK 
AZ ADONYI TEMPLOMBAN

Sarlós Boldogasszony oltárkép

Az oltárkép fogalma, megléte szorosan kötődik a templom titulusához 
a képtisztelet hagyományában. Az oltárkép az oltárhoz kötött és a 
szentmiseáldozattal kapcsolatos falkép, táblakép vagy szobor. Az első, tág 
értelemben vett oltárképek a katakombákban tűntek fel Kr.u. 313-ban. A 
szentély apszisában, főként a boltozatban látható festmény vagy mozaik 
számított oltárképnek.
A bizánci szertartásban a közvetlenül az oltár fölé emelt, oszlopokon álló 
baldachin jellegű szilárd anyagból készített belső mennyezet oszlopai 
közé kifeszített függönyből alakult ki a sok képből álló, kötött szabályok 
szerint szerkesztett oltárkép, az ikonosztáz. A latin szertartásban a háttal 
miséző oltárok építése hozta magával a szoros értelemben vett oltárképet, 
amely az oltár mögötti falon elhelyezett kép. A főoltár témája a templom 
oltárcíme, Adony esetében Sarlós Boldogasszony, vagyis Mária látogatása 
Erzsébetnél. A mellékoltárok oltárképének témája az oltár oltárcíme.
Adony templomának titulusa, amelyet az oltárkép is jelez, Sarlós 
Boldogasszony, Mária látogatása Erzsébetnél. Az áldott állapotban lévő 
Szűz Mária ünnepe a Lukács evangéliumában leírt üdvtörténeti találkozás, 
amikor Mária megbizonyosodott az angyali üdvözletben kapott jel 
igazságáról.
A katolikus magyarság minden munkáját a Szűzanyával és az ő oltalma 
alatt végezte. Éppen ezért az aratás és a gabona begyűjtésének idejére 
eső ünnepnek a Sarlós Boldogasszony nevet adta. Az ünnep tartalma az a 
három hónap, amit Mária nagynénje, Erzsébet és Zakariás házában töltött, 
egészen Keresztelő Szent János születéséig. Szoros értelemben Mária és 
Erzsébet, illetve a két magzat, Jézus és Keresztelő János találkozását és 
János megszentelődését ünnepeljük.
Az ünnep története a 13. századig nyúlik vissza. 1263. július 2-án a minoriták 
kezdték megülni az ünnepet. Az egész egyház számára VI. Orbán pápa 
(1378-1389) rendelte el, Mária oltalmát kérve a nyugati egyházszakadás 
megszüntetéséért, amelynek kezdetei erre az időre tehetők.
Az ünnep eredeti időpontja Keresztelő Szent János születése – június 24. 
– utáni kilencedik nap – július 2. –, amikor Mária visszatér otthonába. A 
II. Vatikáni Zsinat (1962-65) utáni liturgikus reform alapján az ünnep 
átkerült május 31-re, de Magyarországon a hagyomány és az esemény 
logikája miatt megmaradt az eredeti dátum.
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Jóllehet, a köztudatban Péter és Pál apostolok – június 29. – napjához 
kapcsolódik az aratás kezdete, mégis a nagy munka elkezdésének kultikus 
hagyományai jórészt Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kötődnek. A 
falvakban az aratók az aratás kezdőnapján szentmisén vettek részt, ami 
alatt a pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Ezután tiszta ünnepi 
ruhában vágtak a búzatáblán egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, és 
másnap fogtak hozzá a munkához.
Sarlós Boldogasszony a szegények és szükségben szenvedők gondviselője, 
a betegségben és fogságban sínylődők pártfogója, halottak oltalmazója, de 
mindenekelőtt a várandós édesanyák patrónusa. 

            Szemere János 

Fotó: Rosenberg Róbert
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Fotó: Tarjányi Viktória
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Augusztus
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VILÁGNAPOK - GYERMEKSZEMMEL
Augusztus 9. Állatkertek napja

Az én kedvenc állatom
Nekem a kedvenc állatom az oroszlánfejű törpenyúl. Azért ő, mert nagyon 
cuki, és úgy néz ki, mint a mesékben.
Ez a nyúlfajta Belgiumból származik. A feje búbján sörényes, mint az 
oroszlán, ezért is kapta a nevét. Ez az állat erős, jól lekerekített fej jellemzi, 
fülei felállók. Minden elfogadott színben létezik. 
A legemlékezetesebb kalandom vele, amikor a nagyszüleimnél megetettem, 
mert nagyon aranyosan eszik.
Ez a nyúlfajta nagyon szép, főleg vörös színben.

     Bokor Iza, 4. a 2014/2015. tanév

Ki vagyok én?
Afrikában, a szavannákon élek, de vannak olyan rokonaim, akik állatkertben. 
Mikor először meglátod magas termetemet, nagyon sokáig tart, mire 
végignézel a lábamtól a fejemig. Hosszú, patás lábaim vannak, melyekkel 
nagyokat tudok rúgni. Barnafoltos a testem. Hosszú nyakam van, a fejem a 
testemhez képest kicsinek tűnik. Két kis „szarv” van rajtam. Mikor futásnak 
eredek, kissé bizonytalannak tűnök. Magas fák leveleivel táplálkozom. 
Kisebb csoportokban élek társaimmal.
Az emberek nagyon szeretnek, mert különleges vagyok.

    Vida Noémi, 4. a 2014/2015. tanév (zsiráf)

Ki vagyok én?

Magyarországon védett faj vagyok. A legközelebbi rokonaim a csótányok és 
a termeszek. A szabadban leveleken és fűszálak között élek.  Leggyakrabban 
zöld vagy barna színekben láthattok. Beleolvadok a környezetembe. 
Családomban a nőstény 6-7 cm, a hím pedig 4-5 cm. Nagyon szeretem a 
repülő rovarokat, és jó étvágyam is van. Ízeltlábú vagyok, és az emberek 
szerint hasznos is. A másik nevem: ájtatos manó.

  Molnár Daniella, 4. a 2014/2015. tanév (imádkozó sáska)
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Augusztus
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

30 31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 1817 19 20

21 22

16

23 24 25 26 27

28 29

Boglárka,
Boglár

Ibolya,
Afrodité

Marcell,
Maximilián

Sámuel,
 Hajna

Menyhért,
Mirjam

Bence,
Szidónia

Bertalan,
Jonatán

Lajos,
Patrícia

Izsó,
Natasa,

Tália

Gáspár

Mária Ábrahám,
Rókus

Jácint,
Arika

Ilona,
Ilka

Huba István,
Államalapítás

ünnepe

László,
Eszmeralda

Emőd,
Roland

Lőrinc Zsuzsanna,
Tibor,
Tiborc

Klára,
Letícia

Ipoly

Lehel,
Özséb

Hermina,
Kíra

Domonkos,
Dominika

Krisztina,
Kriszta

Berta,
Bettina

Ágoston Beatrix,
Erna

Rózsa,
Rozalinda

Erika,
Bella,
Hanga
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Programok

augusztus 19-20. 
Városi-napok

Jegyzet
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Feszületek Adonyban

Fotó: Rosenberg Róbert

FESZÜLET A VOLT URADALMI 
(KIS-) TEMETŐBEN
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...

Az új kenyér

A kenyeret ma már sokan nem tekintik az étkezés alapvetőjének: van úgy, 
hogy hetek is eltelnek anélkül, hogy kenyér kerülne az asztalra, és ez nem 
a szegénység miatt van. Sőt…
Ha ma megyünk a pékségbe, a boltok kenyeres részében leginkább az édes 
és sós sütemények, kenyérlángosok, pizza szeletek töltik ki a legnagyobb 
teret. Egy-egy öklömnyi péksütemény (régebben a zsemlét, a kiflit és a 
perecet hívtuk süteménynek, mostanra már ennek is egész más lett a 
tartalma – édes tésztákat értünk alatta) többe kerül, mint egy kiló fehér 
kenyér. Egy biztos, több is benne a cukor. Most valahogy úgy érzem, mindent 
túlzásba viszünk, és nem tartunk mértéket. 
Akit azzal mért meg a sors, hogy a növénytermesztés közelébe került, 
és búzát próbált már eladni, az tudja, milyen sok paraméter az, ami 
minősíti a búzát (sütőipari érték, terülékenység, esésszám, sikértartalom, 
fehérjetartalom, hogy a 15-20 paraméterből csak a legismertebbeket 
említsem). Valamikor büszkék voltunk a magyar „acélos” búzára, mára 
azonban a pékek, a tésztagyárak kevésbé törekednek arra, hogy a magas 
minőségű árut keressék: sajnos, tudomásul kell vennünk, hogy a jó minőségű 
búza többe kerül, mint a gyengébb és az ahhoz tett adalékanyagok. Már a 
kenyér is a mesterséges adalékanyagoktól lesz olyan, amilyen. Hol van az 
az idő, amikor a pékmester megsütötte a kenyeret, és a kétkilós vekni majd 
egy hétig is elállt anélkül, hogy megsavanyodott, morzsalékossá vált volna.
Nagyapám, Hetyei János szabó, azt mesélte, hogy mikor elvitt a 
Mathiszékhoz egy kiló lisztet, akkor egy kiló kenyeret kapott érte, és a pék 
még így sem járt rosszul, hiszen a hozzáadott vizet cserélte be lisztre. Kicsit 
kétkedve hallgattam e történetet, és lehet, hogy ez a kedvezmény a közös 
iparosköri tagság miatt volt (és nagyapám pedig hozott anyagból esetleg a 
péknek ingyen megvarrta a mellényét), vagy csak az öreg kissé túlzott. De 
az biztos, hogy akkor sokkal kevesebb hozzáadott dolog kellett a kenyérhez, 
és mégis – saját vélemény – jobb és tartósabb alapvető élelmiszert tettünk 
az asztalra.
Álljon most itt Mathisz Mihály pékmester (akinek a szakmáját a „Cégér” 
fejezetben külön bemutatjuk) kenyérsütési eljárása, melyet unokája, 
Mathisz Vilmos osztott meg velünk.
A Mathisz- pékségben hagyományos magyar kenyér sült, ami nem 
tartalmazott burgonyát a házi kenyérrel szemben. A hagyományos magyar 
kenyér kovásszal készült az alábbiak szerint:
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A kovászhoz
15 dkg búzaliszt (BL55)
1 csapott mokkáskanál kristálycukor
1 dl víz
0,4 dkg élesztő (friss)
A tésztához
50 dkg búzaliszt (BL55)
2 púpozott teáskanál só (finomított)
2 dkg élesztő
3 dl víz
Fotó: www.hotdog.hu/ujkenyer

Előkészítési idő: több mint 8 óra, sütési idő: 1 óra
A kenyér fő alapanyagát, a lisztet, Adony és környékén működő vízi 
molnároktól szerezték be.
Kovászkészítéshez a 15 dkg lisztet beleöntjük egy nagyobb fémtálba. 
Hozzáadjuk a vizet és az élesztőt és jól összedolgozzuk úgy, hogy szép 
sima tésztát kapjunk. Hagyjuk kelni 2 órát. A kovászhoz, mikor megkelt, 
hozzáöntjük a lisztet, attól függően, hogy ki mennyi kenyeret óhajt készíteni. 
A tésztába tesszük a sót, cukrot, hogy kihozza a tészta különleges ízét, és az 
élesztőt. A tésztát szép simára és lágyra keverjük víz hozzáadásával. Hagyjuk 
kelni 1 órán keresztül letakarva egy konyharuhával. Szakajtóba tesszük, és 
még tovább 20-25 percet kelni hagyjuk. (A szakajtó kisméretű, fületlen, 
gyékényből, esetleg szalmából font kosár, melyet kenyér kelesztéséhez 
használtak.) Ezt követően mehet be a 200-250 C fokos kemencébe, egy óra 
múlva kész. 
A kenyér eltarthatóságát döntően befolyásolja, hogy a sütést követően 
hogyan tároljuk. A friss, meleg kenyeret semmiképpen ne tegyük nejlon 
zacskóba, mert bepárásodik és azon kívül, hogy ropogósságát is elveszti, 
remek táptalajt nyújtunk a gombák szaporodásának. Néhány órás 
„füllesztő” tárolás biztos út a zöldpenész kialakulásához. A kenyeret 
konyharuhába kell csavarni, és úgy kell tárolni, ezáltal nem párásodik, nem 
szárad, megőrzi frissességét. Amennyiben a kenyér arra alkalmas, akár 
több napig is fogyasztható!
Ne higgyünk a csoda diétáknak! Kell ennünk húst is, kell ennünk zöldséget, 
gyümölcsöt is, de kell ennünk szénhidrátot is. És ha szénhidrátot eszünk, 
akkor inkább jó minőségű kenyeret, mintsem túlcukrozott, édes pékárut.

    Mathisz Vilmos segítségével Hetyei Gábor
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MI FŐ A SZOMSZÉD FAZEKÁBAN?
Oberweser

Hesseni rántott hús mártással

Folytatva az oberweseri testvérvárosból érkező kellemes illatokat, jöjjön 
egy hamisítatlan német recept… Németországban, Hessen tartományban 
ritkán tálalnak rántott húst mártás nélkül. Különböző variációi vannak a 
hús mellé kínált mártásnak a barna szósztól egészen az édes mustáros 
mártásig. A következő recept egy tejfölös, zöldfűszeres mártás, ami nagyon 
jól illik a húshoz és a köretként tálalt burgonyához.
Hozzávalók:
4 szelet hús (lehet karaj, tarja vagy csirkemell), amit a klopfolás után sózunk, 
borsozunk, és a szokásos módon liszt, tojás zsemlemorzsa felhasználásával 
olajban kisütünk.

Mártás:
10 dkg füstölt szalonna 

1 fej hagyma (aki szereti, 
annak 2 gerezd fokhagyma is) 

snidling 
petrezselyem 

kapor
3dl tejföl

A kockára vágott szalonnát kisütjük, majd a zsíron a hagymát 
megdinszteljük. A hagymát karikára vágjuk, vagy szeleteljük. Hozzáadjuk 
az apróra vágott zöld fűszereket, esetleg fokhagymát, elkeverjük a tejföllel, 
és állandóan kevergetve forrásig hevítjük, de nem forraljuk fel.
Sózzuk, borsozzuk és tálaláskor a húsra merünk belőle 2-3 evőkanállal.
Köretnek sült krumplit javaslok és friss salátát.
       Takács Béláné

Ha mézet kell kimérnünk kanállal, olajozzuk be a kanalat. Garantáltan lecsusszan 
róla a méz. 
A tojásokat mindig a tompább végükkel felfelé helyezzük a tojástartóba, így 
tovább frissek maradnak!

KONYHAI FORTÉLYOK
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EGÉSZSÉGÜNKRE!
Oszteoporózis

Az oszteoporózis, vagy magyarul csontritkulás a csonttömeg egyenletes és 
fokozódó megfogyatkozása. A csontszövet mikro szerkezete károsodik, a 
csontminőség romlik, ami a csontok fokozott törékenységéhez vezet.
Az emberi csontokban az élet folyamán párhuzamosan zajlik a csontbontás 
és a csontépítés folyamata. 25-30 éves korra kialakul a végleges 
testmagasság. Ezt követően a csontbontás meghaladja az építés ütemét, 
és lassan, fokozatosan veszítünk a csonttömegünkből. Nőknél a változás 
korában átmenetileg mind a csontbontás, mind a csontépítés felgyorsul, 
de a bontás kifejezettebb. Férfiaknál később, fokozatosan csökken a 
csonttömeg. Ha a csonttömeg kritikusan alacsony szintre csökken (törési 
küszöb), a csont minimális erőhatásra eltörik.
Beszélhetünk elsődleges oszteoporózisról, mely lehet posztmenopauzás 
(menstruáció elmaradása után kialakuló csontritkulás), illetve lehet idős 
emberek csontritkulása.
A másodlagos csontritkulás esetében a háttérben ismert betegség áll 
fenn (pl. fokozott mellékvese működés vagy mellékvesekéreg-hormonnal 
történő gyógyszeres kezelés, fokozott pajzsmirigyműködés, májbetegség, 
cukorbetegség, vesebetegség, idült gyomor- és bélbetegség, tartós 
véralvadásgátló kezelés, idült ízületi gyulladás).
E betegség számos szövődményt okoz. A csonttömeget csökkentő 
tényezők túlsúlyba kerülésével a csöves csontok (combcsont középső 
része, alkarcsontok) vastagsága csökken, a szivacsos csontokban ( pl. 
gerinccsigolya) a csontgerendák elvékonyodnak, elszakadnak, majd 
teljesen felszívódnak. A változás korában a leggyakoribb szövődmény 
az alkartörés. Súlyosabb szövődményről beszélünk, ha nemcsak nagy 
erőbehatás, hanem a test saját súlya alatt összeroppan a csigolya. Csípőtáji 
törésnél a csonttömeg csökkenése mellett szerepet játszik a csökkenő 
járásbiztonság. Sajnos az életkor előrehaladtával ezek előfordulásának 
valószínűsége fokozódik.
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Kockázatot növelő tényezők, amit nem befolyásolhatunk.

Genetikai hajlam: a csontok minősége és mennyisége öröklődik.
Bőrszín: a fehér embereknek fokozottabb a töréshajlama.

Nem: a nők hajlama nagyobb, mint a férfiaké.
Életkor: idősebb korban a kialakulás kockázata nő.

De van, amit befolyásolhatunk:
Női nemi hormonok pótlása

Csontritkulásra hajlamosító betegségek kezelése
Testedzés, megfelelő mennyiségű mozgás,

 Alkohol, dohányzás elhagyása. 
Figyelni kell a fényvédő krémekre, ruházatra, szmogra.

Kalciumban, D- vitaminban gazdag étrend.
A csontritkulás és a csonttörések megelőzése és kezelése

Elsődleges megelőzés: helyes életmód.

Kalcium, kalcium, kalcium! A kellő mennyiségű kalcium bevitele valójában 
a csontritkulás megelőzését szolgálja. A már kialakult csontritkulásnál a 
kezelés kiegészítője, mert a gyógyszerek hatékonyságát növeli. Napi 2 
grammnál ne legyen több a kalciumfogyasztás, mert vesekő kialakulását 
eredményezheti. Legcélszerűbb táplálék formájában biztosítani a napi 
kalciumigényt, ha ez nem biztosítható, akkor gyógyszerrel kell pótolni. 1 
liter tejben 1 gramm kalcium van. Hangsúlyozom: tejben. És nem a minden 
fehérjétől, zsírtól és vitamintól megfosztott, magasan hőkezelt fehér 
folyadékban, melyet a címkéje alapján tejnek hívnak. Ne restelljünk igazi, 
teljes tejet venni a helyi termelőktől, és azt inni. Ezzel nemcsak a kalciumot 
pótoljuk a szervezetünkben, de a helyi gazdákat is segítjük.
D-vitamin! A bőrben képződik napfény hatására. A 60 év feletti lakosság 
harmada D-vitamin hiányban szenved. Azoknál az egyéneknél gyakori, akik 
keveset tartózkodnak a napon. Használjuk ki Adony lehetőségeit: Duna-
part, Kastélypark, Szőlőhegy, nemcsak remek levegőjű, kellemes sétahely, 
de alkalom arra, hogy a napfényt hívjuk segítségül a D-vitamin pótlására.
Egyéb vitaminok, nyomelemek: táplálékunkból ne hiányozzon a C-vitamin, 
K-vitamin, a B6- vitamin, a folsav és a magnézium sem. Ha egyoldalú 
a táplálkozás, ezen anyagok pótlása is szükségessé válhat gyógyszer 
formájában.
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Másodlagos megelőzés: a gyógyszeres kezelés
A hormonpótló kezelés rövid ideig tart, és elsősorban a menopausa 
kezelésére alkalmazzák.
A csontbontást gátló és a csontépítést fokozó gyógyszerek is a kezelés részét 
képezhetik. Ezek a biofoszfátok (talán a leghatásosabb gyógykészítmény), 
a kalcitonin (a pajzsmirigyben termelődő hormon, lassítja a csontbontás 
ütemét), a fluor (a csontépítő sejtek működését serkenti), a parathormon 
(növeli a csontsűrűséget, javítja a csont szerkezetét, gátolja a csonttörések 
kialakulását), a stroncium (a csontbontás ütemét csökkenti). A 
fájdalomcsillapítás is sajnos előtérbe kerülhet. Ezek mindegyikének 
használatát orvosával egyeztesse!

Harmadlagos megelőzés: a csonttörés megelőzése
A fizioterápia segíthet az izomzatot megerősíteni, ezáltal hozzájárul az 
elesés kockázatának csökkenéséhez. Szintén ezt célozza a gyógytorna 
is, mely – a járóbeteg kezelésen szerzett tapasztalatokat követően– akár 
önállóan, otthon is végezhető. A legfontosabb, hogy a gyógytornásztól 
elsajátított mozdulatsort rendszeresen végezzük: a napi 30-40 perc célzott 
erősítő tornagyakorlatokkal nemcsak a csonttörést tudjuk megelőzni, 
de fittebbé, mozgékonyabbá is válunk ezáltal. A megelőzés – legyen az 
étkezési szokás, legyen az mozgás - előnye a kisebb gyógyszerfogyasztás, a 
mellékhatások csökkentése.
      Krállné Fónad Andrea

Fotó:www.blog.xfree.hu/csontepitoetelek
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KISKERTEMBEN KERTELTEM
Erkélyládák virágai 

Az erkélyládák minden évszakban gazdagon díszíthetik teraszunkat és 
ablakainkat. A kertes házban a kert folytatását jelentik a lakásunk felé, és a 
bennük rejlő adottságok széles skálán mozognak. A városi, illetve a kerttel 
nem rendelkező házakban miniatűr kertecskékké válnak, és összekötő 
kapoccsá az ember és a természet között.
A beültethető növények választásakor a teraszunk, ablakunk fekvését 
vegyük figyelembe, a talajigény és a kezelés ennek a függvénye. 
Természetesen a talaj elsősorban a növények igényétől függ, általában 
az általános „B”-s virágföldet használjuk, amit ajánlott dúsítani az otthon 
elkészített komposzttal. A láda vagy edény nagyságára külön fordítsunk 
gondot, hiszen növényeink 5-7 hónapot töltenek bennük. Anyaga lehet 
például fa, műanyag, műkő, de arra figyeljünk, hogy az alján mindig legyen 
lyuk, melyen keresztül a felesleges víz eltávozhat. De ez a lyuk biztosít 
levegőzést a növény gyökerei számára. Mérete: legalább 15-20 cm mély, 20-
30 cm széles. Minél több földet tudunk beletenni, a növényeinknek annál 
jobb helyet biztosítunk. Az ültető ládánk, edényünk színe illeszkedjen a 
környezethez, a ház falához, az erkély színéhez. 
Az ültetéshez használt föld tápanyag tartalma a locsolásokkal egyre inkább 
csökken, és az idő múlásával kiürül a földből. Pótoljuk tápoldatozással, 
de arra fordítsunk gondot, hogy mindig a növényeknek megfelelő 
tápanyagpótlást alkalmazzunk. A több nem biztos, hogy jobb is: szigorúan 
akkora dózisban és annyit adjunk a növények számára, amit a használati 
útmutató előír, mert megégethetjük vele a növényt. Az öntözést a reggeli, 
vagy esti órákban végezzük. 
Nagy szakértelmet nem igényelnek, csak odafigyelést, és így a fagyokig 
gyönyörködhetünk a szép növényekben.
Déli fekvésű, napos helyre, ahol reggeltől estig éri a napsütés a növényeket, 
mindenképpen meleg- és napfénytűrő virágokat ültessünk. Ilyenek például 
az indás varjúháj, vagy más pozsgás növények. Ezekre a helyekre szintén 
szerencsés választás a muskátli, melyekből a félfutó fajtákat ajánlom: ezek 
szép lombozatot és kellő nagyságú virágokat produkálnak.
A kellő mennyiségű tápoldatot a meleg balkonokon a kis- és nagyvirágú 
petúniák nagyon meghálálják, és hónapokig virágba és illatba borítják 
környezetüket. Védett helyeken akár még télen is nyílik, és nagyon könnyen 
szaporítható a kárpáti harangvirág. Nálunk a ládában kint is áttelel, érdemes 
kipróbálni, nagy kedvenc lesz. Szintén meghálálják a gondoskodást ezeken 
a teraszokon a fűszernövények és a fűfélék is.
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Északi, illetve a félárnyékos oldalra mindenképpen árnyékkedvelő 
növények kerüljenek. Télen is kint maradhatnak a borostyánok. Ebből 
érdemes a tarka változatokkal próbálkozni. Az árnyékliliom évelő, bátran 
próbálkozzunk vele, akár vegyesen is ültethetjük más virágokkal. Impatiens, 
más néven nebáncsvirág, Adonyban szinte mindenki pistikének hívja: 
kiváló az árnyéktűrő képessége, a sárga és a kék szín kivételével minden 
árnyalatot megtalálhatunk a kínálatban. Szintén jól tűri az félárnyékot 
a gumós begónia, mutatós színeivel örvendezteti meg a csodálóit. Ez 
utóbbinál a locsolásnál különös gonddal kell eljárni: nem érheti víz a tövet 
és a leveleket. Szélvédett helyre ültessük a kerti fuksziát. Virágzuhataga 
mindenki tekintetét odavonzza! Legtöbbjüket hűvös, világos helyen, kevés 
öntözéssel könnyen át tudjuk teleltetni.
A katalógusokban és a különböző kertészetekben széles választékot 
találunk a balkonnövényekből, nyugodtan kérjünk segítséget, hogy a 
legalkalmasabb növény díszítse ablakunkat, balkonunkat, teraszunkat.
Kellemes időtöltést kívánok!
       Morva Ildikó

Fotó:www.balkonlada.cafeblog.hu
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AUGUSZTUSBAN TÖBBNYIRE MÁR ESZÜNKBE SEM JUT, 
HOGY...(folytatás a rejtvény fősoraiban)
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FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK
Az augusztusi válaszadó anagrammája:

 szépunoka szipós arabul.

1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő Bizott-
ságba. Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) Január 27. A holokauszt nemzetközi emléknapja
b) Február 1. A civilek napja
c) Május 5. Anyák napja
Válasz: 3 gyermekes anya vagyok, úgyhogy c) egyértelműen az anyák nap-
ja.
2. kérdés: Kivel töltenél el egy délutánt legszívesebben?
a) Tendzin Gyacoval, a dalai lámával.
b) Barack Hussein Obamával, az USA előző elnökével.
c) II. Erzsébettel, a brit királynővel.
Válasz: A dalai lámával. Érdekes személyiségnek tartom, és jóval keveseb-
bet tudok róla, mint mondjuk Obamáról.
3. kérdés: Mi bosszant leginkább az alábbiak közül?
a) Ha megsértik az intim szférádat, idegenek túl közel jönnek hoz 
 zád, esetleg „ragadnak rád”.
b) Ha nincs pedáns rend körülötted.
c) Ha a műszaki berendezések – telefon, számítógép, dvd lejátszó – 
kezelésével nem boldogulsz.
Válasz: Érzem annak a hiányát, hogy nem haladok a korral. A napi mun-
kámhoz hozzá tartozik a telefon, a számítógép, igyekszem is megoldani, 
de érzem, valamikor kifog rajtam. 
4. kérdés: Ha elismerésként elneveznének rólad valamit, melyiknek örül-
nél leginkább?
a) Egy távoli csillag viselné a neved.
b) Egy új világmárka egyik parfümjét neveznék el rólad.
c) Egy újonnan megépülő repülőtér nevében szerepelnél.
Válasz: Távoli csillag. Minél távolabb az emberi irigységtől. És csillagból 
elég sok van, mindeninek juthat belőle (nevet).
5. kérdés: Személyiséged alapján melyik lennél leginkább?
a) Gyorsfolyású, hegyi patak.
b) Csendes alföldi tó.
c) Hömpölygő folyam.
Válasz: Gyors folyású hegyi patak. Gyors, tiszta és mindenhova eljut…
(Köszönjük Szabóné Paulusz Piroska bizottsági tag válaszait.)
       Hetyei Gábor
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SZÁMOS ÉS SZÁMTALAN - KÉPES ÉS KÉPTELEN
Legyünk szívesek számolni!

A Számos és számtalan korábbi fejezeteiben rajtunk kívülálló dolgokról 
elmélkedtünk, de most térjünk át a magunk dolgára: miből is állunk? A 
saját testünk néhány várható vagy éppen elképesztő adatát osztom meg.
Kezdjük azzal, ami látszik. A bőrünk felülete: ha kiterítjük a bőrünket, alig 
fér el egy nagyobb ebédlőasztalon, 2 m2-t tesz ki. A külső védőrétegünk 
van leginkább kitéve a külső hatásoknak, ezért elvárható tőle, hogy 
folyamatosan megújuljon. Amíg ezt a mondatot olvassa, Kedves Olvasó, 
elárulom – most egy kicsit húzom az időt, hogy a gyors olvasóknak is elteljen 
legalább 1 másodperc, míg idáig jut –, hogy körülbelül 500 bőrsejtje halt el 
és lett helyette másik. Ebből az is következik, hogy átlagosan 28 naponként 
újul meg a bőrünk. Ez kedvező hír, de van ennek hátulütője is! Mi lesz az 
elhalt bőrsejtekkel? Hát igen, szórjuk szét mindenfelé. Állítólag otthonunk 
porrétegének 50%-át elhalt bőrsejtek alkotják… De nemcsak a bőrsejtjeink 
cserélődnek, hanem egész testünkben elhalnak, és újra keletkeznek a nap 
minden percében sejtjeink. Percenként 200 millió db! Elképesztő, ugye? 
A testet felépítő sejtek folyamatosan meghalnak és cserélődnek. Ez olyan 
gyakorisággal történik, hogy minden hetedik évben egy teljesen új testtel 
rendelkezünk! A sejtek mindegyike nem egyforma ütemben cserélődik: a 
csontjainkban, az agyban és a szívben nem regenerálódnak túl sokszor a 
sejtek, ezért ezekre gondosan kell ügyelni. (Az egész testet körülbelül 75 
trillió sejt alkotja. Ez annyit jelent, hogy a 75 után még 18 darab nullát 
kell írni, valahogy így: 75 000 000 000 000 000 000 db. Saját galaxisunk, a 
Tejútrendszer becslések szerint 150-200 milliárd csillagot foglal magába, 
így könnyen kiszámolhatjuk, hogy egy emberi testet jóval több sejt alkotja, 
mint égen a csillag. Megközelítőleg 375 millió olyan galaxisban, mint a 
Tejútrendszer van annyi csillag, mint ahány emberi sejt egy emberben!) 
És most térjünk rá a szívünkre! Ez a parányi szerv (250-300 gramm a női, 
300-350 gramm a férfi szív súlya: tehát a férfiaknak nagyobb a szívük, 
de hölgyeknek kissé gyorsabban ver – vonja le a következtetéseket ki-
ki, ahogy akarja), átlagosan 72-t ver percenként. Ennyi idő alatt a teljes 
vérmennyiséget megforgatja a szervezetünkben, azaz 5 litert (nyugalmi 
helyzetben). Naponta 8.000 liter vér áramlik át rajta. Ha minden adonyi 
présházban, ami a Szőlőhegyen található, 30 hektó bor készülne évente, 
akkor az adonyi éves borhozam mennyiségével egyezik meg az egy felnőtt 
szívén áthaladó vér mennyisége éves szinten. Ez életünk során eléri a 
200.000 m3-t, mely folyadékmennyiséggel 100 olimpiai úszómedencét 
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tudnánk megtölteni. Szívünknek, ahhoz, hogy ezt az elképesztő mennyiségű 
folyadékot (vért) szivattyúzza át nap mint nap, vélhetően sok energiára van 
szüksége. Mégis mennyire, azaz életünk során a szívünk mennyi energiát 
használ fel?
1. A szívünk által felhasznált energia mennyiséggel elautózhatnánk egészen 
az adonyi szőlőhegyig, azaz 4,5 km-t egy 5 liter/100 km-es benzin üzemű 
autóval.
2. Elautózhatnánk ezzel a járművel majdnem Budapestig (45 km)
3. A megtehető távolság Indiáig tartana (6.655 km).
Ami a szívdobbanásokat illeti, évente ver 37,8 milliót a szív (72 dobbanás/
perc alapján). 1 dobbanás 0,1 kilopondméter (kpm) munkának felel meg, 
tehát ez évente 3,78 millió kpm munkát jelent. Ma Magyarországon a 
születéskor várható élettartam 75 év, így az életünk során a 2,8 milliárd 
szívverés 283,8 millió kpm munkát végez. A 1.000 kpm 2,72 Wh-nak felel 
meg, így az életteljesítménye a szívünknek 772 kWh.
1 kg benzin 11,9 kWh energiát rejt, és a benzin fajsúlya 0,75 kg/liter, így 
1 liter benzinben 8,9 kWh energia lakozik. Ha a járművünk nyugalmi 
fogyasztása 5 liter/100 km, azaz 44,5 kWh/100 km, akkor 1 km 
megtételéhez szükséges benzinenergia fogyasztás 0,445 kWh.
Az energiafogyasztás és a mozgáshoz szükséges energia igény sajnos 
nem egyezik meg, hiszen egy része a bevitt energiának nem hasznosul a 
cél érdekében, azaz veszteség is képződik. A benzinben lévő energiát az 
Otto-motor szabadítja fel, alakítja át a kerekeken hasznosuló (vonóerő) 
energiává. A benzinmotorunk nagyon alacsony hatékonysággal működik, az 
energia mérlege a következő: 20% vonóerő energia, 6% súrlódási veszteség, 
7% töltetcsere veszteség (szívás, sűrítés, kipufogás energiaigénye), 
18% kipufogási hőveszteség, 49% hűtési veszteség. Ha feltesszük, hogy 
a szívünk lenne beépítve egy átlagos autóban az Otto-motor helyett, 
akkor nem lenne töltetcsere veszteség, kipufogási hőveszteség, hűtési 
veszteség. A „biomotorral” hajtott jármű vonóerő igény kielégítése mellett 
a súrlódási veszteségre, kompenzálásra fordítana energiát, azaz a benzin 
energiatartalmának 26%-a elég lenne a jármű előrehaladásához így, 1 km 
előrehaladáshoz a 0,445 kWh 26%-a szükséges ezzel a „motorral”, tehát 
0,116 kWh/km.
Láttuk, hogy szívünk 772 kWh teljesítményt produkál élete során, így 
egy osztással könnyen megkapjuk a végeredményt: 6.655 km-re vinné el 
a szívünk (energiája) a személygépjárművet. Mondhatjuk tehát, hogy a 
szívünk egy élet alatt elvinne egészen Indiáig. 
       Hetyei Gábor
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ADONYI ADOMÁK
Táncos vendégszeretet

A történetem végkifejlete, 1986-ban a dunaújvárosi táncostáborban 
játszódott a Franciaországból érkezett csoport fogadásakor. De ennek az 
eseménynek elmesélése előtt vissza kell mennünk egy kicsit az időben, és 
el kell kalandoznunk a térben. Konkrétan, csoportunk első franciaországi 
útjának egyik helyszínére.
(Sok szép emlék fűződik ehhez az úthoz, gyönyörű tájak, városok, utazási 
élmények! Feledhetetlen, a sok nemzetet, pompás ruhákban felvonultató 
folklór fesztivál! És mi itt ezen a nemzetközi porondon képviselhettük 
büszkén táncainkkal Magyarországot, és mutathattuk be Adony kulturális 
értékeinek egy kis szeletét! Hozzáteszem elég kemény napokat éltünk át. 
Ha jól emlékszem 5 nap alatt, mindig más városban, átlag napi 3 fellépés, 
esténként közel 2 órás díszelőadás, kevés alvás, némi bulizás. De fiatalok 
voltunk, bírtuk. No vissza a lényegre!)
Történt tehát az egyik ottani fellépésünk alkalmával, úgy a déli órákban, 
egy parkban, szabad téren adtuk elő műsorunkat, tikkasztó hőségben. A 
magyar blokk végeztével, iparkodtunk átöltözni, rendbe szedni sorainkat, 
hogy míg a zenekari számok a színpadon lezajlanak, mi a színfalak mögött 
felkészülhessünk a német táncok előadására.
Vendéglátóink, kis terített asztalnál, innivalóval próbáltak csitítani 
„kínjainkon”. Természetesen jólesően és nagy szomjúsággal, el is 
fogadtuk az invitálást. Kis pohárkákból, száraz vörösbort kortyolhattunk. 
Mikor lehörpintettük az italt - ami már a forró leheletünktől a szánkból 
elpárolgott –, szerettünk volna még egy kupicával inni, de szigorú 
vendéglátónk, kézzel-lábbal mutogatva, tudomásunkra adta, hogy már 
elfogyasztottuk a fejadagunkat, és legyen elég a dőzsölésből, több nem jár! 
Talán néhányunknak sikerült még pár kortyot kierőszakolnunk a sóher 
pohárnokból, aztán irány a színpad. Mire a fináléban, az adonyi polkához 
érkeztünk, már elszállt a bosszúság, amit újdonsült barátunk tettétől 
éreztünk, de az ábrázatát nem feledtük, és reméltük, hogy majd egyszer 
viszonozhatjuk vendégszeretetét. Mindezek ellenére, sikerült a közönséget 
megörvendeztetni lendületes, szép műsorunkkal.
És akkor, most térek vissza az elején említett, dunaújvárosi táborban 
történtekre. 
Begördült a hosszú útról érkező francia vendégek autóbusza, fedélzetén 
sok vidám vagy éppen elcsigázott (miért épp az elcsigázott szó jutott 
eszembe…) francia táncossal, és kísérőikkel. 
Mi szívélyesen és illendően fogadtuk a delegációt. Forró kézfogások, 
ölelések, mutogatós beszélgetések, néhány pohár üdvözlő ital. És akkor: 
megjelent Az Ember!
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Az Ember, aki nem itatott minket kellő módon a saját hazájában akkor, 
amikor mi tényleg nagyon szomjasak voltunk!
Nosza fiúk-lányok! Munkára! Fülig érő kaján vigyorral, és szívélyes 
aljassággal koccintottunk őkelmével. Mindenki, külön-külön. Ki egy 
kupica pálinkával, ki egy pohárka finom hazai borocskával, talán még 
a lányok közül is volt, aki egy kis édes röviditallal kedveskedett különös 
figyelmünkkel kitüntetett vendégünknek. Eleinte vidám, önelégült arccal 
fogadta tőlünk a számára érthetetlen üdvözlő szavakat. Mi széles mosollyal, 
baráti vállpaskolással, néhány kedves magyar szóval emlékeztettük 
ellenünk elkövetett galád tettére, amire Ő, - bár az egészből semmit nem 
értett - visszamosolyogva, megértő bólogatásokkal reagált. Gyanútlanul 
hörpintgette a kapott italokat, de lassacskán, kezdhette érezni a vesztét. 
Utolsó szavaink foszlányait arcán felejtett mosollyal, semmibe révedő 
tekintettel próbálta telítődő tudatáig eljuttatni, sikertelenül. 
Számára az a forró nyári délután, ott, a busz ajtajától pár lépésnyire, rövid 
idő alatt szürkületbe, majd mélyen alvó éjszakába fordult… Pedig csak 
nemrég érkeztek, és a nap nagyon magasan volt még a látóhatár fölött. 
Szegény, talán a mai napig nem tudja, miért voltunk vele akkor olyan 
„barátságosak…”  
Hogy így volt, vagy sem? Akik ott voltak, talán meg tudják erősíteni, talán 
ki is tudják egészíteni a történetet. Kivéve azt a franciát, aki egyébként, 
kedves, barátságos, rokonszenves fiatalember volt, csak nem tudta, hogy mi 
nem felejtjük el a „kedves”, „barátságos”, „rokonszenves” vendéglátóinkat!
Meg talán, nem ismerte kellőképpen a magyarokat, és a híres magyar 
vendégszeretetet.
    Gyűjtötte és lejegyezte: Horváth Tibor
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ADONYI EMBEREK - ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Králl István – Bor-Ász

1943. május 23-án született Adonyban. 
Különösen büszke arra, hogy régi adonyi 
családból származik, anyai és apai ágon 
egyaránt. Igazi lokálpatrióta, hiszen sem 
Székesfehérváron, sem Dunaújvárosban nem 
tudott megragadni. Szülővárosában letelepedve 
a közért folytatott munkája példaértékű, hiszen 
az adonyi kézilabda megalapítása mellett, a 
Dunamenti Szent Orbán Borrend Adony alapító 
nagymestere, az Adonyért Alapítvány elnöke. 
A város meghatározó, és ahogy saját maga 
definiálja „megosztó” személyisége következik. 
Keresztapám, Králl István.
Kozmér Amanda (KA) kérdezte Králl Istvánt 
(KI):
KA: Büszke vagy hovatartozásodra. Mesélj egy kicsit a családodról!
KI: Apám, Králl István. Édesapja az I. világháborúban elmaradt, ebből 
eredően egy pici fájdalom volt benne, hogy mostohaapja nevelte. Bár 
Pletser Józsefet, akit Adonyban mindenki Bömbös Pletsernek hívott, 
nagyon jó öregapának tartottam. Jó viszonyban voltunk és azt gondolom, 
apámnak is megfelelő egzisztenciát teremtett. Édesanyám ága ismertebb 
volt. Ők a Pájer-familia. Anyámék négyen voltak testvérek. Édeasapját 
korán elveszette, ebből fakadóan mindhárom lány korán férjhezment. 
Nagyanyámat, aki egy igazi vidéki asszony volt, Adonyban mindenki Rézi 
néninek ismerte. A Szent István utcában az ötvenes évekig kocsmája volt. 
Ez a helyszín meghatározó szerepet töltött be az életemben. A lányok, 
mikor férjhez mentek jórészt a kocsma helyén, és mellett építettek családi 
házat. Egy helyen maradtak. 
KA: Milyen gyermekkorod volt?
KI: A Szent István utcában éltünk mi is. Nagyon nagy szeretetben és 
barátságban. Így éltük le gyermekkorunkat, közel 20 unokatestvér. Egy 
fészekben. Csak szép emlékeim vannak ezekből az időkből. Ami valójában 
megható ebben, hogy hosszú-hosszú évekig visszajártunk névnapokat 
köszönteni a régi családi fészekbe. Pedig már 30-40 éves voltam. 
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KA: Az általános iskolát Adonyban végezted. Ezt követően merre vitt az 
utad?
KI: Általnos iskola után, a székesfehérvári Gépipari Technikumban 
tanultam. Ezekből az időkből egy valamit bánok, hogy nem folytattam a 
tanulmányimat a főiskolán, pedig lett volna rá lehetőségem. Most látom 
csak, 50 év távlatában, hogy mennyire szükségszerű lett volna. Ezt követően 
a Dunai Vasműbe kerültem, 1962-ben. Ezzel párhuzamosan a Kohász 
kézilabda csapatában kézilabdáztam. Ott megismerkedtem a későbbi 
kollégámmal Sándorfi Lászóval, aki a 316-os Szakmunkásképző Intézet 
igazgató helyettese volt. Laci átcsábított a szakmunkásképzőbe, ahol 5 
évig szakoktatóként, majd 5 évig gyakorlati oktatás vezetőként dolgoztam. 
Nagyon szép emlékeim vannak ebből a tíz évből. A mai napig sok diákkal 
tartom a kapcsolatot. Többször elgondolkozom azon, hogy mi lett volna ha 
Dunaújvárosban maradok. De nem tudtam ott gyökeret verni. Valahogy az 
én szívem mindig hazahúzott, Adonyba. Végül vissza is jöttem dolgozni az 
akkori Költségvetési Üzemhez, és innen mentem nyugdíjba. Itt telepedtem 
le, családot alapítottam, két lányom született Ildikó és Gabriella. Mindig is 
ez volt az én otthonom. Érdekes, hogy ebben Gabi lányom nagyon hasonlít 
rám. Ő sem tud Adony nélkül élni. 
KA: Mindamellet, hogy érzelmileg kötődsz szülővárosodhoz, aktív 
közösségi életet élsz. Mikor kezdődött?
KI:Igen, fontosnak tartom, hogy kiálljak olyan dolgok mellet, amik városunk 
javát szolgálják. A legelső alkalom Adonyban, ami nagyobb közösséget 
mozgatott meg, és talán az én nevemhez fűződik, a kézilabda csapat 
megalakulása. A 70-80 –as években hoztam létre a kézilabda csapatot. 
Ennek az volt az előzménye, hogy a szakmunkásképző intézetben tovább 
folytattam kézilabda edzősködésemet. Időközben a Testnevelési Főiskolán 
elvégeztem egy kézilabda edzői tanfolyamot. Ebből eredően jött az ötlet, 
egy csapat létrehozására. Mindamellett, hogy nagyon kiváló, összetartó 
csapat verődött össze, sikeresek is voltunk. Ugyanakkor dolgoztunk a 
városért is, hiszen pályát építettünk a parkban. Sajnálom, hogy utánunk 
nem volt egy generáció, aki folytassa. 
KA: Mi volt ennek az oka? 
KI: Annak idején tudomásul kellett venni, hogy aki vidéken él, annak 
minden hétvégéje kötött. Hiszen ugyanúgy, ahogy engem segítettek a 
házam építésénél, nekem is kellett visszasegíteni. Így nem maradt kapacitás 
a kézilabdára. De nem csak én voltam ezzel így. Mindenki a társaságból.
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KA: Adonyban és talán mondhatom, hogy az országban leginkább a 
helyi borrend nagymestereként ismernek. A sport iránti elkötelezett 
érdeklődés mellé hogy ékelődik be a borrendiség?
KI: A 80-as évek vége felé, Zimmermann Misi barátom kezdeményezésére, 
akinek itt volt szőlője és az első házassága ide kötötte Adonyba, pár fős 
baráti társaság elhatározta, hogy megpróbálja vissznyerni az adonyi 
Szőlőhegy régi dicsőségét. Engem mindig is érdekelt Adony történelme, 
autodidakta módon a római kortól kezdve, a svábok betelepüléséig sokat 
tanulmányoztam azt. Tudomásomban volt, hogy az Adony nyugati oldalán 
húzódó Szőlőhegy, ami 6,5 km hosszan körbeöleli a települést, mindig 
is alkalmas volt a szőlő művelésére. Csatlakozva a mozgalomhoz, közös 
célunkká vált, hogy az itteni gazdákat meggyőzzük arról, hogy nem csak 
egy átlagos összeszüretelt bort lehet itt Adonyban készíteni. Lehet külön 
szüretelni a fehéret, vöröset, valamint a tőke művelés kordonos is lehet. 
Úgy tűnik az igyekezetünk, tanácsaink hallgató fülekre találtak, hisz 1994-
ben megalapítottuk az Adony Környéki Szőlő és Borbaráti Egyesületet. 
Az egyesület hamarosan az országos borrendek látókörébe került. Sok 
borrenddel tartottuk a kapcsolatot és kapacitáltak minket, hogy lépjük be 
a mozgalomba. Így is lett. 1996-ban megalakult a Dunamenti Szent Orbán 
Borrend Adony. Meggyőződésem, hogy az egyesületi és a borrendi munka 
alatt, az elmúlt 20 évben dolgozó adonyi szőlőtulajdonosok igyekezetével, 
az adonyi Szőlőhegy visszanyerte hírnevét. A továbbiakban már csak az a 
célunk, hogy minél több fiatalt megynyerjünk a borrendi mozgalomnak, 
hogy hobbi szinten és szakmailag is fejlesszék magukat, és tovább az 
adonyi Szőlőhegyet.
KA: Honnan eredeztethető benned a Szőlőhegyért való tenniakarás, a 
szőlő szeretete? 
KI: A Szőlőhegy már az egykori falu szerves részeként bennem él, melyhez 
gyermekkorom óta meghatározó élmények fűznek. Az első kapcsolat 
1-2 éves koromra tehető. Az én gyerekkoromban nagy családi ünnepnek 
számított a szüret. Ezt mindig úgy ünnepeltük meg, hogy az egész 
nagycsaládot összehívtuk. A családomnak apai és anyai ágon is mindig volt 
szőleje, így azzal kiskoromtól kezdve kapcsolatban voltam. Gyermekként, 
amíg nem tudtunk dolgozni, addig a nagyszülőkkel, nagyanyámmal 
jártunk ki. Aki kötözés közben már tanítgatott minket, már amikre egy 
8-10 éves gyermeket meg lehet tanítani. A szőlővel és a borkészítéssel 
korán kapcsolatba kerültem. De mint a legtöbb fiatal, ifjú koromban 
javarészt sörpárti voltam. Miután rámszakadt a szőlőművelés feladata a 
’80-as években, akkortól lettem boros. Apám megmutatta a szőlőben való 
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munkát. Megtanított mit, hogy kell csinálni. De nagyapmámtól is sok dolgot 
tanultam. Ezeket főként játékosan úgy, hogy nem is tudtam, hogy nagyapám 
erre akar megtanítani. Megtanultuk a szőlő szeretetét, és hangsúlyozom, 
hogy autodidakta módon tanultuk meg. Természetesen, mint több társam 
is, időközben műveltük magunkat. Elvégeztük a borbírálói tanfolyamot. 
8-10 fő borosgazda Adonyból. Ez is az én kezdeményezésem, amire máig 
büszeke vagyok. Úgy gondolom az elvetett mag jó talajra hullott, mert már 
nagyon sok fiatal van, aki megpróbál fajtatiszta szőlőtelepítést és minőségi 
borkészítést véghezvinni. Be kell vallani, hogy az első időkben nálunk is 
előfordult a borvirágzás, vagyis pimpósodás. De ennek semmi más oka 
nem volt, mint az alacsony alkohol fok, és a nem megfelelő kezelés. Ma már 
ilyenről nem lehet hallani.
KA: Emlékszel az első borra, amit készítettél?
KI: Igen, emékészem. Adonyi vegyes bor volt. Amiről édesapád azóta is 
mondja, hogy rég nem ivott olyan jót. A családi szőlőből készült. Rengeteg 
fajta szőlő volt benne. 
KA: Van kedvenc borfajtád?
KI: Én azt mondom, ahogy az ember öregszik, úgy változik az ízlése. 
Fiatalabb koromban a félédes borokat szerettem, most már inkább a 
szárazabb felé hajlok. Nagyon kedvelem a ropogós rozé borokat, és szívesen 
kortyolok régi öreg vörösbort is. 
KA: Említetted, hogy a régi szüreteken összegyűlt nálatok a nagycsalád. 
Hogy kell ezt elképzelni?
KI: Ennek speciális forgatókönyve volt, ugyanis a Szőlőhegy vonulatából 
eredően, nem mindenkinek volt présháza közvetlen a szőlője mellett. Volt 
pár fuvaros a faluban, úgy 4 vagy 5, akiket már a nyár derekán lefoglaltak az 
alapján, hogy ki mikor szüretel. A fuvarosok feltették a lovaskocsira a kádat, 
és a szüreti eszközöket, majd ezekkel mentek a szőlőhöz, vagy odavitték 
a présházhoz. Abban az esetben, ha nem volt kint présháza a családnak, 
behozták Adonyba. Aztán ott volt a szüreti menü, amit meg kell említeni. 
Az én családomnál hagyományosan zajlott. A sült kacsa, sült oldalas 
elengedhetetlen volt. Mi mindig hideget ettünk reggelire. Természetesen 
a diós-, mákos kalács elmaradhatatlan volt. Mi, gyerekek mindig kaptunk 
is, hogy fránya kölkek ne menjetek közel a kaláccsal a musthoz, mert ha a 
morzsa belehullik, nem lesz megfelelő az erjedés. 
KA: Ha már a gyermekkorodról beszélünk, melyik a legkedvesebb 
gyermekkori emléked?
KI: A legkedvesebb a nagycsalád. A Pájer-lányok családja. Az ottani 
születésnapok, névnapok megünneplése rendkívüli volt. Közel 40 fő jött 
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mindig össze. Mindig az adott házhoz mentünk, ahol aztán elkezdődtek a 
nagy anekdotázások, mesélések és jöttek a sógorok, komák. Mindenki ott 
volt. 
KA: Említetted a régi, összetartó baráti társaságotokat, valamint a 
borrendi mozgalmat, ami szintén egy igen széles baráti kört hozott az 
életedbe. Mégis ki az az egy, akit a legjobb barátodnak tartasz?
KI: Hát, apádat. A sport révén közeli kapcsolatba kerültünk. Én már 
akkor tanítottam Dunaújvárosban, mikor ő tanuló volt. A kézilabda 
révén, itt Adonyban elég szoros baráti kapcsolat alakult ki köztünk, 
amit úgy gondolok, hogy a mai napig tart. Nagyon sokat együtt jártunk, 
névnapoztunk, karácsonyoztunk. 
KA: Hogy látod a borrendek jövőjét országos szinten?
KI: A borrendek jövőjét féltem, mert az elmúlt egy évben három - négy 
meghatározó személy meghalt, aki vitte a hátán az országos szövetséget. 
Nem biztos, hogy sikerül a személyüket rövid időn belül pótolni. Ami 
engem zavar, hogy a rendezvényre létszám korlátozást kell bevezetni, 
amely 2 fő. Én nem tartom jónak, hogy gazdasági szempontból állunk 
hozzá. 2 fővel nem lehet rendezvényen részt venni, mert a létszám és a 
közösség az, ami összefogja a társaságot, bővíti a kapcsolatotkat, elősegíti 
a barátságokat. Bízom benne, hogy lesz olyan vezető, aki az elődjeihez 
hasonlóan összetartja az országos közösséget.
KA: 30 év múlva, hogy képzeled el az adonyi Szőlőhegyet, borrendet?
KI: Szomorú lennék, ha ez a fejlődés megszakadna. Mindenki büszke 
arra mikor megszül egy gyermeket és látja, hogy az első lépéseket jól és 
biztonságban teszi. Mert akkor biztos abban, amikor ő már nincs, és már 
nem tud vigyázni rá, akkor nem fog rossz irányba menni. Bízom benne, 
hogy itt Adonyban vannak olyan emberek, akik ezt a munkát fogják 
folytatni. Én, ameddig bírom, addig csinálom. Egy pár évig szeretnék 
még dolgozni a borrend érdekében, még akkor is, ha részben háttérbe 
kell vonulnom. Szomorú lenne, ha fentről azt kéne látnom, hogy birkákat 
legeltetnek a Szőlőhegyen, vagy sört csapolnak a pincékben. A másik dolog, 
ami fontos, hogy a kötelezettség a Szent Orbán tisztelet, és a kápolna 
gondozása iránt megmaradjon. Öröm számomra, hogy a mi időnkben, az 
Újbor Ünnep és Hálaadás rendezvényt is be tudtuk hozni ünnepeink közé. 
Nem titok, hogy ennek Hetyei Jani barátom volt a kezdeményezője. Ő volt, 
aki kapacitált minket erre. Úgy tűnik, hogy szépen belefér a kultúránkba, 
tevékenységünkbe. 
KA: Az előtted álló feladatokhoz szeretettel kívánok sok erőt és 
egészséget!
       Kozmér Amanda
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KŐBE VÉSETT EMLÉKEK
Bajcsy-Zsilinszky utca 15.

Az épületegyüttes létrejötte két meghatározó építési fázisra osztható. Az 
első szakaszban épült a tornácos lakóház, majd ezt az utca vonala felé 
bővítették két nagyobb helyiséggel és egységes homlokzatot kapott, ez 
működött kocsmaként. Adony története szorosan összefonódik a Zichy 
család életével. Ez a telek és épület is kötődik hozzájuk, mert a gyönyörű 
kastélykertig futott régen az udvar vége. 
A lakóház pontos építési idejét nem tudjuk, azonban valószínűsíthető, hogy 
rácok építették, mivel a 18. században ők lakták ezt a területet, ezért is 
nevezték el róluk a Rácz utcát. Az építészeti részletek okán feltételezhető, 
hogy a századforduló körül épülhetett. Annyi bizonyos, hogy a 20. század 
folyamán számos funkcióval bírt a volt kocsma helyiség. A II. világháború 
után volt trafik elosztó, bank fiókja is. 
Az építéstörténet feltárásának elsődleges forrása Rózsahegyi Jánosné, 
Margit néni visszaemlékezése volt, aki férjével 1989-ben költözött az 
épületbe, ahol két helyiséget 3 fokú lépcső választ el egymástól, ott 
ekkor még nem volt ajtónyílás, be volt falazva. A lépcsők által is sugallt 
szintkülönbséget magyarázza, hogy a lakóház még alacsonyabban fekszik, 
mint a későbbi hozzáépítés. Valószínű, hogy mikor hozzáépült az utcai 
front, a két szélső helyiség teljesen a kocsma számára volt fenntartva, és 
a régi lakóház eredeti funkciójában állt, nem volt átjárható a kettő, csak az 
udvaron keresztül. Ezt a falazást a mostani tulajdonosok nyitották meg egy 
ajtónyílással. Szintén ők vezették be a vizet és fúrtak kutat. 
A pincéből igen érdekes szerkezet kerül elő, valószínűleg sörcsap lehet, 
amelyet még a régi időkben használtak, amikor ha csapra vertek egy 
söröshordót, azt egyből ki is kellett mérni. A padláson is számos régi kincs 
található, régi használati tárgyak, eszközök, köszönhetően Margit néni 
férjének, aki szerette maga szerelni dolgait.
A tulajdonos mára már sajnos csak nagyon ritkán tartózkodik az épületben 
megromlott egészségi állapota okán, így az épület lassan a pusztulás 
felé tart. Azonban láthatóak rajta a gondos és szorgos kezek nyomai. Az 
udvar csodaszép virágai, fái, amelyek már kezdenek elvadulni, mutatják, 
milyen szép is lehetett eltölteni egy délutánt a tornácon üldögélve. Mikor 
megkeresésünkre Margit néni bevezetett minket otthonába, láthatóan fájt 
a restséget nem ismerő asszonynak, hogy kertje és lassan-lassan háza is 
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ilyen állapotba kerül, szorgos kezei egyből elkezdték kitépni a gazokat, 
és meg sem álltak, míg el nem indultunk, csupán akkor, mikor szívesen 
mesélte nekem a ház és a maga történetét. 
Az épület története még számos titkot rejt, azonban igen szép és kiemelkedő 
részletekkel bír, melyek érdemesek a megőrzésre. Utcai frontja számos 
lehetőséget kínál, új funkcióval, és a hátsó lakóház pedig tökéletes otthont 
nyújthat bárkinek. Remélem, lesz, aki megőrzi ezt az épületet, és tovább 
öregbíti hírét. 
   Tarjányi Viktória, Patakfalvi Csenge, Rab Sarolta 

Fotó: Tarjányi Viktória
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BORBAN A VIGASZ
Ifj. Gévai György: Aranyba foglalt örökség

KA: Bizton mondhatom, hogy nincs olyan 
gazda a Kápolna–soron, akinek ne lenne 
egy szép emléke, vicces története id. 
Gévai Györggyel, vagy ahogy mindenki 
hívta: Arany. Valóban az is volt. Egy arany 
ember, aki jó szóval, kedvességgel állt 
meg, nap mint nap beszélgetni. Az általa 
hátrahagyott szőlőt Gyuri fia műveli, akit 
nem véletlenül becéznek Kis Aranynak. 
Nála vagyok most vendégségben. 
KA: Még mindig itt lóg a présház ajtaján 
a papa kabátja?
GGY: Igen. Itt. És az emeleten is ott van még 
a pufajkája, és az esőkabátja. 
KA: Mióta van családi tulajdonban ez a 
szőlő?

GGY: Nagyon régre visszavezethető, hogy családi birtok volt ez a telek 
édesapám révén. Az ő rokonságának tulajdona volt. Arany édesapám 
nevére 1971-ben került ez a terület, amikor megvásárolta. 
KA: Ha körbenézek mindenütt tőkés művelést látok. Milyen régi tőkék, 
és milyen fajtájú szőlők ezek?
GGY: Mivel régi a birtok, a szőlő is öreg. Nagyon sok szőlőfajta van. Ezerjótól 
a saszláig, othello, oportó, delavári. Amióta én művelem, ültettem újabbakat 
is. Biankát, zalagyöngyét. Sok bújtatást, döntést csináltam, hogy az öreg 
tőkéket pótoljam. Természetesen, ahogy az öregek is múlnak, úgy a tőkék 
is múlnak. Azóta volt, hogy évente 200 db karót is vettem, hogy rendesen 
meg tudjam kötözni a régi tőkéket.
KA: A papa idejében is belefolytál a szőlőmunkába, vagy akkor a saját 
kiváltsága volt a szőlővel való törődés?
GGY: 2010-ben halt meg. Előtte kizárólag takaráshoz, nyitáshoz, kemény 
fizikai munkához és a januári trágyázáshoz hívott. Illetve, amit nagyon nem 
szeretett arra összehívta a családot, édesanyámat is. Ez volt a kötözés. Ami 
nem tipikus férfimunka. Ugyanígy szüretkor is. Télen, mindig két ünnep 
között volt a borfejtés. Ez egy családi összetartás, esemény volt. Többen 
csináltuk. Egy-kettő segített a papának, egy meg ki volt nevezve szakácsnak 
és megfőzte bográcsban az ebédet. Szóval arany apám nem kívánta meg, 
és nem is várta el a mindennapos segítséget. Valószínűleg nem is engedte 
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volna. Akkori fejjel én meg nem is gondoltam rá, hogy többet kéne kijönni 
segíteni. Attól függetlenül bármikor szólt, kérte, jöttem. Jöttünk.
KA: Azután már szívügyednek érezted, hogy csináljad tovább?
GGY: Hát igen. 2010-ben dilemmába voltunk. Egyrészt a régmúlt kötelezett 
is, hogy ne menjen veszendőbe. A másik, hogy a Gabinak, az öcsémnek, 
akkor már megvolt a saját szőlője. Az Ági testvérem különösebben nem 
akart vele foglalkozni. Én azt szoktam mondani, hogy rajtam maradt, mint 
szamáron a fül. Azóta én viselem a fület. Csinálom, rendezem. És most, 
hogy már nekem kell segíteni a kötözésnél, a lányok nekem is megteszik. A 
többit megcsinálom. Mindet. Illetve ahogy az lenni szokott, szüretre össze 
van hívva a család és a szűk baráti kör. 
KA: Nálad, hogy kell elképzelni a szüreti forgatókönyvet?
GGY: Én két napon csinálom a szüretet. Pénteken kijönnek a lányok. Eszter, 
Emese, Judit, és az Enikő, ha ráér. Pénteken leszedjük a lapost. Kicsit előre 
dolgozunk, hogy szombaton végezzünk egyre. Így marad idő beszélgetésre. 
Mindig az a kívánság, hogy szedjük, amíg van, aztán beszélgessünk. De így 
is kell, mert az együttlét nagyon fontos. 
KA: Egybe szüretelsz még, vagy már külön szeded a fehéret és a vöröset?
GGY: 2 éve külön szedem a fehéreket. Hozzá az oportót. Mivel csak 1-2 
órát hagyom rajta, így a színe nem jön ki neki. Azért csinálom így, mert 
az oportó nem bírná ki, amíg az othelló beérik. A bor inkább silleres lesz. 
Egyrészt a hordótól, másrészt az oportótól. Aztán jó egy hónapra rá, külön 
szedem az ohtellót. Annak idején egyetlen egyszer, mikor az Anikó bekerült 
a családba, rábeszélte aput, hogy szedjük külön az othellót. Nem is volt 
sok. Aztán azt mondta utána, hogy nem pancsol külön. Így aztán apu idején 
egybeszedtük mindent. Valóban, több vele így a munka. De megéri. Mert az 
othello nagyon jó. 
KA: Tudjuk, hogy az othelló direkt termő fajta. Nem is kell vele annyit 
foglalkozni, mint egy nemesített fajtával?
GGY: Az biztos, hogy nem annyira kényes a szőlő. Nekem hozzávetőleg 
egyharmada az othelló. De abból is 8-10 féle van. Én inkább a fehéret 
szeretem, de ezt is nagyon szívesen fogyasztom. Úgy bánok vele, mint 
a többi szőlővel is. Én maradtam a hagyományoknál. Leszüreteljük, 
kénezem, megforr, lefejtem, szellőztetem, kén és megy is a hordóba. Ez egy 
természetes eljárás. Lehet, hogy ez fog változni. Még nem tudom. 
KA: Mennyi időt töltesz szőlőben?
GGY: Mindennap kijövök. Ha nem is mindig dolgozni. Körbenézni. De 
munka mindig akad.  A szőlőművelés egy embert próbáló dolog. Nagyon 
nehéz munka. Egész évben az ember készenlétben van. Minden időt itt 
töltök, ami sokszor a családi programok kárára megy. 
KA: Milyen a szőlőd egészsége az idei évben?
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GGY:Tartok egy régi szőlőt, amit apám sohasem engedett kivágni. Mi csak 
úgy hívjuk kecskecsöcsű. Bor sosem volt belőle, mert nagyon savanyú. 
De apám mindig azt mondta, hogy ez a jelzőszőlő. Azonnal reagál a 
lisztharmatra és a peronoszpórára. Amint azon meglátok valamit, azonnal 
permetezni kell. Emiatt nem vágom ki. A telek különböző részein van 8-10 
tőke. Így mondhatom, hogy nagyobb kár, most sem érte a szőlőmet.

Tudtad? Jó ideje tiltják az othelló telepítését, mert bora túl sok 
metil alkoholt tartalmaz. Ennek ellenére sok helyen megtalálható, mert 
mustjából remek bor készülhet. Bizonyított tény, hogy zárt erjesztéssel 
és fejtéssel, a káros metilalkohol szint minimálisra csökkenthető. 
Ugyanakkor vértisztító és emésztőszerveket tisztító hatása elismert, 
így őszi méregtelenítésre kiváló. 
       Kozmér Amanda

CÉGÉR, AVAGY MESTERSÉGEM CÍMERE
A Mathisz-pékség története

Mathisz Mihály pékmester 1920-ban Sárkeresztúrról telepedett le 
családjával Adonyban. Felesége Szalontai Ilona gyermekei Teréz, Mária, 
Ilona, Jenő. A jelenlegi Rákóczi út 3. sz. ház helyén levő kicsi vályogházat 
vették meg. A telek udvarán építettek egy „1 kemencés magyar” 
pékműhelyt, ami ipari mérete miatt képes volt, folyamatosan napi meleg 
kenyér előállítására. A pékműhely lehetőséget biztosított arra is, hogy a 
lakosság ne otthon, hanem a pékműhelyben süttesse meg saját kenyerét. A 
műhelyben 1-2 kg-os kenyerek sültek, míg a házi kenyerek nem ritkán 4-5 
kg súlyban készültek. A műhelyben készült friss kenyerek versenyképesek 
lettek a többnapos, már kicsit száradó házi kenyérrel.
Mathisz Mihály pékmester nemcsak szakmáját gyakorolta jól, de az adonyi 
közösségnek is fontos tagjává vált: 1926-ban az adonyi önálló iparoskör 
tagja, majd 1927-ben az iparköri tisztújításon már számvizsgáló feladatot 
is ellátott. Jenő fia, mint akkor minden mester fia, apja szakmáját vitte 
tovább. 1928-tól segédként dolgozott a szülői pékműhelyben. Pékmesteri 
vizsgát 1932-ban szerezte meg az adonyi Mihály József pékmester 
pékműhelyében. 1933-ban Mathisz Mihály hirtelen halála után Mathisz 
Jenő vette át a pékműhely vezetését. Az apai hagyományokat vitte tovább.
1940-ben Mathisz Jenő házasságot kötött Fekete Margittal, és a vályogház 
helyére a ma is meglevő házat építették. A pékműhely tevékenységét már 
egy kis bolttal is kiegészítették, ahol a pékárut értékesítették. A kenyér 
mellett már kannás tej kimérésével, sajt- és vajárusítással is foglalkoztak. 
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A műhely kapacitását is bővítették úgynevezett kettős „magyar kemence” 
megépítésével, melyet a még szakmaként ismert kemence építő mesterrel 
építtették. Ez több termék előállítását tette lehetővé és a sütési időt is 

csökkentette. A felső kemence elősütésre volt 
felfűtve (120-150 C), míg az alsó a végleges sütés 
lehetőségét adta (200-240 C). A szomszédos 
településekre is szállítottak napi szinten 
kenyeret és pékárut.
A kemencetér később samott téglából készült 
a jobb hőtartás végett. A boltozat hátsó részén 
képeztek ki kettő vagy három füstcsatorna 
nyílást, amelyek a boltozat felett a kemence 
első részéig kiépítve hőelzárókban végződtek. 
A hőelzáró kupakjainak levételével és azok 
előtt a falsíkba épített huzatajtó leengedésével 
a füstjárat szabad utat kapott a kéménybe. Ha 
a tüzelő leégett, a huzatajtót felnyitották és a 
hőelzárókra a kupakot ráhelyezték. A kemence 
elején volt beépítve a kemenceajtó, amely 
teljes szélességében vízszintes és függőleges 
irányban egy vaslappal mozgatható volt. Ez volt 
a gőzajtó, amely a kemencében termelődött 

gőzt nem engedte kiáramolni. A kemenceajtó nyílásában feküdt a mellvas, 
amely a kemencefenékhez csatlakozott. Az ajtótól jobbra volt a világítóház, 
amelyben villanyégővel világították be a sütőteret. A kemenceajtótól lejjebb 
helyezték el a párkánylemezt, amely vetéskor a lapát tartására és a mosdató 
edény elhelyezésére szolgált. A kemencefenék először nagyszemcséjű 
kavicsrétegből, felette üvegtörmelék rétegből, majd apróbb kavicsrétegből 
épült fel, majd erre verték rá az alsó agyagfeneket. Ezt kifűtötték és 
utána verték rá a sütő agyagréteget, amelyen sült a kenyér. Ezen építési 
módszerrel a kemence fűtéskor a hőt magában tárolta és a sütés alatt 
folyamatosan adta vissza. Így egy alapfűtéssel 6-8 órán keresztül is képes 
volt sütni. Hogy a kemence jól felfűtött-e, azt a boltozat világossága jelezte. 
A tészták vetését, kenyerek átrakását bükkfából készült öt méter hosszú 
péklapátokkal végezték. Külön volt házikenyérvető, átrakó és zsemle lapát. 
A magyar kemencékbe gőzfejlesztő szerkezetet nem építettek be. A hazai 
kemencék sütőtereiben a gőzt maguk a pékek belocsolással fejlesztették 
és ezzel a sütés indításakor egyrészt beállították a sütőtér hőmérsékletét, 
másrészt nedvesen tartották az elsőkként vetett termékek felületét. Egy 
építészetileg jól kialakított, jó gőztartású kemencében a további vetések 
során elegendő pára maradt a sütőtér légterében, és a termékből elegendő 
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képződött és pótlódott, anélkül, hogy 
ismételten be kellett volna locsolni.
Szombati napokon a házi kenyér 
sütése folyt, ami azt jelentette, hogy 
a gazdasszonyok saját maguk által 
készített kenyeret sütötték ki a 
pékségben. Reggel a pékek bevetették 
a felcímkézett, hozott kenyeret a 
kemencébe és délben jött mindenki a 
sült kenyérért.
A kemencék fűtését a helyi gazdáktól vásárolt száraz venyigével 
(szőlővessző) és szintén száraz kukoricaszárral oldották meg.
A II. világháború időszakában 1942-től a pékség működése akadozott 
alapanyag hiány és Mathisz Jenő katonai behívója miatt. A II. magyar 
hadtest katonájaként a doni mészárlásból, kevés adonyi honvéd társával 
szerencsésen hazatért. A pékműhely a háborút átvészelte, és a működés 
lassan újraindult.
A társadalmi berendezkedés változása (államosítás) elérte a kisebb 
vállalkozásokat is. 1950-ben államosították a műhelyt minden kártalanítás 
nélkül. Minden kenyérgyártó műhely bezárásra került. Nagy állami trösztök 
alakultak és központi helyekről (Székesfehérvár, Sztálinváros) szállították 
a kenyeret.
Mathisz Jenő is állami alkalmazásba került az említett két városban, mint 
termelés vezető. Több szakmai fórumon szorgalmazták a kis pékségek 
visszaállításának fontosságát. A helyben sütött meleg kenyér és pékáru 
mindenki számára fontos volt, így állami pénzből az adonyi péküzemet 
felújították, modernizálták és ismét üzemelt állami alkalmazottakkal. 
A kenyér és pékáru sütése mellet a „Hóvirág” kétszersült gyártását is 
megkezdték. 10-15 adonyi lakosnak biztosított folyamatos munkát.
A három fia közül kettő, Jenő és László is kitanulta a szakmát, kisebb ideig 
vezették is az adonyi pékséget, de életútjuk más irányba vitte őket, igaz, 
hogy a szakmát soha nem hagyták el.
1980-ban az üzem működését leállították és visszakerült családi 
tulajdonba. 1985-ben éledezni kezdtek a kisvállalkozások, minek kapcsán 
a pékség is bérbeadásba került. 1997-ban a pékség és a lakóingatlant a 
család értékesítette.
A családi ház még ma is áll, homlokzati és belső átalakításokat végzett 
rajta az új tulajdonos. A pékséget lebontották, helyére más technológiájú 
sütőüzem épült, de ha működik, a frissen sült kenyér illata még idecsalogatja 
a pékárura éhes vevőket.
       Mathisz Vilmos

Mathisz Jenő, Fekete Margit (1940.)
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Mathisz Jenő, Fekete Margit (1940.)

ADONYBAN SZÜLETETT
Boldog gyermekkor

Könnyen lehet boldog, kinek van két nagypapája s mindkettőnek ő az első 
és fiú unokája!
Nagypapa koromban kezdett tudatosulni bennem, ébredtem rá, milyen 
derűs, boldog gyermekkorom volt – persze csak tizennégy éves koromig. 
A második világháború borzalmai, a szovjet megszállás és az azt követő 
sztálinizmus hosszú időre mindent elrontott - meddig? Hát addig, amíg 
nagypapa nem lettem, míg meg nem született az első unokám.
Jól emlékszem pici koromra. Két nagypapám volt, s még mindig ellágyulok, 
elmélázok, ha rájuk gondolok: vajon miért kedveltek, kedveskedtek ennyire 
nekem? Most már mint nagypapa rádöbbentem: mindkettőnek én voltam 
az első unokája! 
Ráadásul ők is belevaló fiúk voltak, nem is akármilyenek, és most újra 
elkezdték élni gyermekkorukat, akkori játékaikat.
Mindketten sváb származásúak. Ertl anyai nagyapám suszter volt, CIPÉSZ 
ÉS CSIZMADIA volt kiírva a cégtáblájára. Több segéddel és inassal dolgozott. 
Németajkú ősei Ausztriából érkeztek, „Lederer” és „Schuster” voltak. Ha 
két fiú volt a családban, az egyik bőrös, tímár, a másik cipész lett és így 
közös céget alapítottak.
Nemrég érdekes történetet mesélt unokaöcsém, Ertl Sanyi, aki hosszú ideig 
Ausztriában élt feleségével. Mesélte: a hétvégéket azzal töltöttük: fedezzük 
fel Ausztriát! Kocsiba szálltunk, a térképen kirajzoltunk egy útvonalat, ahol 
még nem jártunk és nekivágtunk.
Már kezdett kicsit egyhangú lenni. Mindig ugyanaz a táj!
Majd egy bekötő úthoz érkeztünk, felállított útjelző tábla: ERTL 4 km – és 
irányjelzés. 
 - No, Sanyi, itthon vagy – viccelődik a feleségem.   
Féknyikorgás, rükverc, jobbkanyar – na, menjünk haza, látogassuk meg a 
rokonokat?! 
Búcsú volt, ünnepelt az egész falu. Látták, idegenek vagyunk. Érdeklődtek, 
kik vagyunk, mit keresünk? Végül bemutattak a polgármesternek, aki az 
ünnepi hangulattól áthatva, nyájasan fogadott bennünket és meghívott a 
lakására. Többen voltunk, nem sokat foglalkozott velünk, végül búcsúzáskor 
kért, jöjjünk el máskor is, szívesen beszélgetne velünk.
Mi éltünk a meghívással, többször ellátogattunk – hisz a név kötelez 
– jól éreztük magunkat köztük, úgy éreztük, megtaláltuk származási 
forrásunkat.
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Nagyon szép történet, még akkor is, ha csak vajmi kevés rokonság lehet a 
névazonosság mögött.
Ertl nagyapám ötödik születésnapomra saját kezűleg rámás csizmát 
készített nekem piros bőrből, melyet már születésemkor kiválasztott és 
félretett erre a célra. Csodálatos volt, a falusiak megfordultam utánam az 
utcán:
 - Hol vették, ki csinálta?
 - Hát, a nagypapa!
Így lettem reklámhordozó a szakmában. Ilyen csizmája senkinek nem volt 
a faluban, csak nekem!
Nagyapám minden délután négy órakor jött hozzánk uzsonnára. Anyám 
megterített neki a konyhaasztalon, lágy tojást és tejeskávét uzsonnázott.
Majd kézbe vett engem.
 - Pityu, mutasd a leckédet! Te jó Isten, mi ez a macskakaparás! No 
gyere, ezt leírjuk újra.
 - Spongyát rá, letöröltük a palatáblát és újra írtuk az egészet.
Ő gyönyörűen írt, kiterjedt levelezést folytatott, mint az Adonyi Önálló 
Iparos Kör elnöke. Esténként sokáig dolgozott iparos köri irodájában.
Másik nagyapám, Neichl István ács volt, apja vízimolnár – s ahogy 
eredetileg hívták, „Wassermüller”. Olvastam valahol, hogy a vízimolnárok 
többnyire Ausztriából csorogtak a Dunán lefelé, s ha egy településre értek, 
s nem találtak vízi malmot, lehorgonyoztak és felkínálták szolgálataikat. 
Így érkezhettek Adony községig. S ha a vízimolnár apának két fia volt, az 
egyik vízimolnár lett, a másik hajóács, így jött létre egy családi vállalkozás. 
Így érkezhettek nagyapám ősei is és malmot telepítettek az adonyi sziget 
felső csücskénél.
Bizonyosságképpen érdemes megjegyezni, hogy Erzsike párommal 
tanulmányoztuk az interneten az osztrák telefonkönyvet és tizennégy 
Neichl nevű előfizetőt találtunk benne. Magyarországon – a Dunántúl 
Duna-melléki részén - is több Neichl nevet viselőre akadtunk, Adonyon 
kívül Soroksáron, Százhalombattán és Pécsett. Tehát a forrás adva van, 
lehetne még tovább kutatni.
Nagyapám, mint ács, építkezéseken dolgozott, munkatársai jó 
szakemberként emlegették. 
Volt a háznál is egy kis műhelye, ahol telente és ráérő idejében dolgozgatott.
Én sokat lábatlankodtam körülötte, főleg, mikor nekem készített valami 
meglepő játékot. Csodálatos dolgokat csinált és nemcsak ács szakmába 
vágó termékeket. 
Remek kis kocsit kaptam, elé lehetett fogni két gyereket – ló helyett – 
így rohangáltunk vele az utcán. A többi gyerek boldog volt ha időnként 
átengedtem ülésemet egy kicsit – és ló, vagy szamár helyett – egy kicsit 
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kocsisok is lehettek. Sokat vontattak a Latyák gyerekek – öt félárva testvér 
volt - cipész apjuk meghalt tüdőbajban. Ezek már reggel hatra jelentkeztek 
szolgálatra, mert tudták, kapnak fuvardíjként egy-egy levente cukrot, vagy 
6 filléres nápolyit. 
Már Pesten dolgoztam, s felnőttként voltam otthon, amikor a legnagyobb 
Latyák gyerekkel találkoztam. Már férfivá érett. Örömmel üdvözöltük volna 
egymást, de ő egy megvető pillantást vetett rám, szó nélkül ment tovább.
 - Mi van, nem ismersz meg? – kérdeztem. 
 - De igen, csak osztályidegenekkel nem barátkozom.
Elgondolkodtam. Hogyhogy? A te apád susztermester volt, az enyém meg 
kereskedő. Hol itt a nagy osztálykülönbség? Talán arra gondolsz, hogy az 
én apám nem halt meg tüdőbajban? Elvégezted az alapfokú szemináriumot, 
hogy ilyen hülyeségeket tudsz mondani?
Megvetően végignézett és szó nélkül tovább ment. 
Osztályidegen, miért? Ja, megvan. A nagyapám kis szekere. Ahol én voltam 
a kocsis, te meg a szamár. Így már stimmel az osztálykülönbség. Te voltál a 
szamár és máig az maradtál. 
Otthon elmeséltem anyámnak a Latyák esetet.
 - Te, vigyázz ezzel a Latyákkal, ő lett a sinatelepi állami gazdaság 
párttitkára.
 - Hoppá!
Pár hónap múlva kirúgtak a pártból az Adonyból kapott káderjelentés 
alapján. Hogy ezt ő tette, vagy valaki más – soha nem tudtam meg. Minden 
esetre semmiféle közvetlen következménye nem lett, pedig katonatiszt 
voltam tanári beosztásban a Kossuth Akadémián. Igaz, ez már Sztálin 
elvtárs halála után történt, akkor már enyhült a szigor. Megelégedtek az 
elvtársak azzal, hogy kevesebb elvtárs között kell elosztani a kínálkozó 
lehetőségeket.
Mit kaptam még Neichl nagyapámtól? Egy gyönyörű tehenes ostort, 
szíjköteleset, több karikásat, végén csapószíjjal, sudárral. Az ostornyél 
népművészeti szinten díszítő faragással ellátva. Boldog volt, aki kezébe 
kaphatta és kipróbálhatta. Még a legendás hírű Blaskó kanász is elkérte 
tőlem, hogy megszakértse és kipróbálja.
 - Öregapád csinálta, úgy-e?
 - Igen!
 - Ez aztán az ostor! Mondd meg anyádnak, ha nagy leszel, adjon 
hozzám kanásznak.
Otthon el is dicsekedtem anyukámnak, s mondta, hogy ez igazán 
csábító meghívás, de még majd gondolkozunk rajta. Úgy, hogy több éves 
gondolkodás után inkább a budapesti postaműszaki iskolát választottam, 
így nem lett belőlem adonyi kanász. 
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Korábban említettem: ha vízimolnárnak két fia volt, az egyikből molnár, a 
másikból hajóács lett, így összeállt egy szép családi vállalkozás.
Nagyapám – mint molnárfiú – soha nem járt a Duna közelében, talán még 
úszni sem tudott! Megkérdeztem anyámat, miért nem lett a nagypapa 
hajóács, hiszen három vízimalom is működik a Dunán.
 - Mit tudom én, kérdezd meg tőle!
Többször kérdeztem is, ilyenkor mélyen magába szállt, hallgatott, 
gondolatai messze-messze, valahol a felhők felett jártak s legyintett egyet.
 - Majd, ha nagyobb leszel, elmesélem. 
Aztán egyszer, évek múlva egy István napi italozás után, komor hangulatában 
elmesélte a még ma is szívet tépő, az egész családot megrázó történetet.
 - Apám Wassermüller család sarja volt, malmát az adonyi sziget 
felső csücskénél horgonyozták le. Többnyire ketten működtették, ő és 
Jakab nevű öccse. 
Jakab bácsira még én is emlékszem, kis óvodás koromban hozzánk járt 
vásárolni. A szeretetházban lakott. Érdekes, néhány jelenetre tisztán 
emlékszem, pedig csak négy éves lehettem.
Egyszer megkérdezte tőlem:
 - Hány éves vagy? 
Mondtam neki:
 - Négy.
Ő erre azt felelte:
 - Én meg nyócvannégy. Nem is olyan nagy köztünk a korkülönbség.
Vette a botját és elballagott.
Tehát ő volt Jakab bácsi, a dédapám öccse, aki azon a szörnyű napon nem 
tartózkodott a malomban, hanem egylovas kocsival a gabonát, lisztet 
fuvarozta a kuncsaftoknak.
Nárai János nagybátyám segítségével tudtam pontosítani a történteket. 
Az eset 1905 év május 5-én történt az adonyi római katolikus egyházi 
anyakönyv bejegyzése szerint.
 - Hatalmas vihar tört ki azon a napon. A tomboló északi szél magas 
hullámokat vert fel. Aggódva gondoltunk rá: mi lehet most a malomban, 
állják-e a vihart a horgonyok és a drótkötelek – meséli tovább nagyapám.
 - Én, a húgom, a Tera nénéd, a szomszédok, meg akik útközben 
hozzánk csatlakoztak, futottunk a révhez. Gondoltuk, ott talán 
találkozhatunk vele. Ez a sziget másik vége, körülbelül két kilométerrel 
lejjebb. Meg is pillantottuk a révnél a viharral, hatalmas hullámokkal 
küszködő, ide-oda rángatódzó malmot. A még megmaradt horgonyok bele-
beleakadoztak a talajba. A partra érve láttuk apámat, többször megkísérelte, 
hogy elhagyja a malmot, csónakba szálljon, de a csónak félig vízzel megtelve 
erősen csapkolódott a malom oldalához. Földbe gyökerezett lábbal éreztük 
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teljes tehetetlenségünket. Ilyenkor egy mentőladikba szállni, megkísérelni 
kihozni a „hajótöröttet”, egyenlő lenne az öngyilkossággal. Ezért mást 
nem tehettünk, mint a hatalmas szélvihartól szenvedve a partról követtük 
malmunk haláltusáját.  
Emlékeztem rá, egyszer régebben előfordult, hogy egy elszabadult malom a 
most következő kanyarban a parthoz sodródott és fennakadt egy zátonyon. 
Majd a vihar csillapodott s a molnár akkor megmenekült. Mi is ebben 
bíztunk, reménykedtünk. De sajnos, ebben az esetben a mi hajónk szépen 
bevette a kanyart, nem ért feneket. Tovább követtük a parton egészen 
Kulcsig, - ez hét-nyolc kilométer Adonytól.
Itt megint közeledett egy reményt keltő nagy kanyar – talán kivetődik a 
partra! A mi hajónk nagy sebességgel befutott egy kis Duna-ágba, ott fenn 
is akadt. De a hatalmas szélvihar ereje győzött, és a nagy sebességgel 
zátonyra futott malom felborult – úgy, hogy a bejárati ajtó a víz fenekére 
került. Dédapám úgy fúlt vízbe: a saját malma lett a koporsója. Így halt 
meg, nagyszámú rokonság, szomszédság, együtt érző kíváncsiskodó szeme 
láttára.
A plébániahivatalban őrzött anyakönyv bejegyzése szerint Neichl Mihály 
elhunyt 1905. május 5-én. A halál oka: „vízbe fúlt”.
 - Most már érted, fiacskám, miért nem vagyok én Wassermüller, 
vagy hajóács?
Budapest, 2009. augusztus 9.

        Nárai István
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ADONYI SZERVEZETEK
Adonyi Polgárőr Egyesület

Az Adonyi Polgárőr Egyesület 2001. évben alakult azzal a céllal, hogy 
hatékonyan hozzájáruljon a település közbiztonságának megerősítéséhez; 
az itt élők biztonságérzetének javításához, javainak védelméhez.
Az Egyesület lényegében helyi civil összefogás; az itt élő polgárok önkéntes 
és önzetlen munkájával nagyon fontos közfeladatot lát el az önkormányzat 
támogatásával és mindenkor szoros együttműködésben az állami, hivatalos 
rendvédelmi szervekkel.
Az Egyesület tevékenységének hatókörébe a város belterületén kívül a 
Szőlőhegy és Rév pihenőövezet is beletartozik. Ezeknek a területeknek a 
rendszeres „átjárása” alkalmanként mintegy 40 km utat jelent. 
Járőr feladatainkat két gépjárművel hajtják végre; a nehezen járható 
részeken terepjáróval, a városon belül személygépkocsival. A járőrözésnek, 
a folyamatos jelenlétnek, láthatóságnak kiemelkedően fontos szerepe 
van bűnmegelőzésben. Éves szinten több ezer órában látnak szolgálatot, 
járőröznek. 
Rendszeresen katasztrófavédelmi gyakorlatokon vesznek részt, és a helyi 
rendőrséggel való jó együttműködés keretében a rendőrökkel közös 
szolgálatokat látnak el.
Az Adonyi Polgárőr Egyesület szervezetéhez 56 fő csatlakozott; az aktív, 
napi beosztás szerinti szolgálatot 25-30 fő végzi. 
Az Egyesület folyamatos és hatékony működését az egyéni hozzájárulások 
mellett elsősorban a helyi önkormányzat anyagi támogatása biztosítja.
Egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásának 
fogadására, melyet – ha egyetért céljainkkal, tevékenységünk elismeréseként 
– az alábbi számon teheti meg felajánlását:

18492518-1-07

Egyesületünkkel kapcsolatos további információt, segítségünket az alábbi 
éjjel-nappal hívható telefonszámon kaphat:

06-30-621-0336
06-30-621-0334

       Tóth János elnök
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SZÁZÉVES KATONALÁDA

1917. augusztus
Vajon mit jelenthet az olvasó számára, ha Fűrészfalva (ma: Ferestrau, 
Románia) település nevét olvassa? Valószínűleg nem sokat. Legfeljebb 
felmerül a kérdés: hol lehet ez az ismeretlen falu, és mi köze van ehhez az 
adonyiaknak? A százéves katonaláda rejti azokat az eseményeket, amelyek 
e távoli, az Ojtozi- szorosban megbúvó kis településhez és környékéhez 
kötődnek.

Száz évvel ezelőtt nem csak a 69/III. zászlóalj harcolt az anyaezredétől 
elkülönítve. A székesfehérvári „közösök” I. zászlóalját már 1917. június 
végén elvezényelték a román fronton küzdő ezredétől, és mint a 31. 
gyaloghadosztály tartaléka, kiképzési időszak kezdődött számukra. 
Állománya ekkor: 26 tiszt és 754 fő legénység (4 géppuskája volt a 
zászlóaljnak). A Gyimesekben különböző helyeken megfordultak: 
Gyimesbükkön, Bálványospatakon, Mihályszálláson és Csíkgyimesbükkön. 
Július végén Ojtozra szállították őket, ahonnan Leánymezőn keresztül 
gyalogoltak fel az 1000 méternél magasabb hegycsúcsokra.

1917. augusztus 1-jén a 82. székely gyalogezred mögött, mint tartalék 
helyezkedett el a zászlóalj. Román csapatok álltak a székely ezreddel 
szemben, jelentős tüzérséggel megerősítve. Egy heves tűzcsapás után a 
rohamra induló román gyalogság betört a 82-esek védővonalába, ezért 
az éppen csak elhelyezkedett 69/I. zászlóaljat máris ellentámadásra 
rendelték. A fehérváriak támadása olyan jól sikerült, hogy nemcsak a 
románokat verték vissza, hanem a 82-esek által elvesztett két géppuskát is 
sikerült visszaszerezniük.

Augusztus 2-án is részt vettek a román gyalogság támadásának 
visszavetésében. E hősies helytállás nagy veszteséggel járt, mert a két nap 
alatt a zászlóalj vesztesége: 12 halott, sebesült: 5 tiszt és 78 fő legénység. 
Az első vonalba rendelt zászlóalj veszteségei az igen heves román tüzérségi 
tűz miatt egyre csak nőttek. Augusztus 8-án halt hősi halált az 1890-ben 
született adonyi katona: Gölöncsér János gyalogos. Társai Fűrészfalván 
temették el, a községi temetőben.

A következő napokban sem lanyhult a harctevékenység. Szünet nélkül 
zúdult az állásokra a leghevesebb tüzérségi tűz, indultak rohamra a román 
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gyalogosok. A 69-esek ennek ellenére helyt álltak, állásaikba nem sikerült 
betörni, azokat megvédték. Az emberileg már egyre elviselhetetlenebb 
körülmények és a fáradtság miatt a katonák kimerültek, egyre többen 
megbetegedtek. Augusztus 13-án, amikor kivonták a zászlóaljat az első 
vonalból, már csak 16 tiszt és 217 fő legénység volt az állománya. Mégsem 
a pihenés következett, mert parancsot kaptak, hogy azonnal meneteljenek 
a 73. honvéd gyalogdandárhoz, amely a hadosztály balszárnyát képezte. 
ott a trencséni 15. honvéd gyalogezred tartalékaként várták, hogy mikor 
riasztják őket. Erre augusztus 16-án került sor, amikor a 15-ös honvédek két 
zászlóalja a Fabrica di Sticla vonaláig tört előre, és az új védővonal réseinek 
megszállására a fehérvári zászlóalj századait rendelték előre. Ezeket a 
réseket a zászlóalj megszállta, a kötelékeket rendezte, az összeköttetéseket 
mindkét oldal felé helyreállította. Mindezt igen heves román tüzérségi 
tűzben kellett megoldani, mert folyamatosak voltak a mindent pusztító 
tűzcsapások. Ezt az állást augusztus 20-án délelőtt 11 óráig tartotta a 
zászlóalj, amikor felváltották és kivonták őket az első vonalból.  Jelentősek 
voltak a „közösök” századainak veszteségei. Nemcsak a tüzérségi tűz 
pusztításától, hanem a tífusz és vérhas megbetegedések miatt is csökkent 
a létszám.

Elérték azt a szintet, amikor már nem volt ütőképes a zászlóalj, nem volt 
bevethető állapotban, hiszen csak 139 fő csatárlétszámmal rendelkeztek 
(és két kezelőlegénység nélküli géppuskával). A zászlóaljat ekkor 
visszavezényelték a 82. székely gyalogezred parancsnokságához, az 586-os 
magaslatra. Augusztus 21-én Sómezőre meneteltek, ahol 24-ig pihenhettek. 
Augusztus 24-én vasúton Bereckre szállították őket, a következő nap pedig 
Kézdivásárhelyre meneteltek. Innen az egész zászlóalj vasúton, Brassón, 
Segesváron, Kolozsváron, Nagyváradon, Debrecenen, Lawocwn, Stanislaun, 
Kolomeán és Sayatinon át Csernowitzra szállíttatott, ahová augusztus 31-
én érkeztek meg. A bukovinai harctéren folytatódott a zászlóalj hadiútja.

       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - JELKÉPEK 
AZ ADONYI TEMPLOMBAN

A Jézus szíve tiszteletére épített baloldali mellékoltár

Mielőtt templomunk baloldali mellékoltárának titulusát részletesebben 
tárgyaljuk, néhány szót kell említenünk a mellékoltár eredetéről. A mellék-
oltár a főoltárhoz képest oldalt elhelyezett, kevésbé díszített oltár a kato-
likus templomokban. A kezdeti időkben a templomban csak egyetlen oltár 
volt. Ha többen egyszerre celebrálták a szentmisét, akkor koncelebráltak. 
A mellékoltárt a gallikán (ma Franciaország) liturgikus területén kezdték 
kiépíteni a 6. században. Elterjedése a 8-9. században vált általánossá a ko-
lostorokban, nagyobb templomokban és a székesegyházakban annak érde-
kében, hogy egyszerre több pap is misézhessen. Ennek a jámbor szokásnak 
kettős célja volt. Tekintve, hogy a középkorban a hívek hitérzéke jelentő-
sen erősebb, vallásgyakorlata intenzívebb volt, a papság pedig nagyobb lét-
számban volt jelen, a tehetősebb személyek, társulatok, egyesületek és cé-
hek mellékoltárokat állítottak, amelyen egyrészt saját szándékukra szent-
mise bemutatását kérhették, másrészt a lelkipásztori hivatallal nem ren-
delkező papokat az oltár alapítványából, illetve javadalmából eltartották. 
Ezt a mellékoltárhoz kötődő szolgálatot hívták oltármesterségnek, másik 
nevén oltárigazgatóságnak. A szolgálatot végző papot pedig oltárigazgató-
nak vagy kápolnaigazgatónak – amennyiben nemcsak oltárt építettek, ha-
nem a templomot egy kápolnával is bővítették. Amint a főoltárnak, úgy a 
mellékoltárnak is megvolt a névadója, titulusa. Az adonyi templom balol-
dali mellékoltárát Jézus Szentséges Szívének tiszteletére emelték. Jézus Szent 
Szívének tisztelete biblikus eredetű, kezdete a legkorábbi egyetemes zsina-
tokig nyúlik vissza. Az évszázadok során többször újból felerősödött a ha-
gyomány, mindig más hitigazságra mutatva rá. A korai századokban a Jé-
zus Szíve tisztelet Jézus Krisztus isteni és emberi természete egy személy-
ben való egyesülésének igazolását volt hivatott szolgálni. Bizonyos eret-
nekségek tagadták Jézus Krisztus emberi mivoltát, mások pedig istensé-
gét. Mindkét szélsőség a megváltás tagadásának veszélyét hordozta magá-
ban. Ha ugyanis Jézus Krisztus nem lett volna valóságos Isten, emberként 
képtelen lett volna megváltani az emberiséget. Ha pedig nem lett volna va-
lóságos ember, vagyis nem vette volna fel az emberi természetet, megvál-
tani sem tudta volna, mert nem lett volna a sajátja. Jézus Szent Szíve utalás 
az ő emberi mivoltára, amely isteni szeretettel áldozza fel önmagát az em-
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ber megváltásáért. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szim-
bóluma, éppen ezért a Jézus Szíve tiszteletben a teremtmény megváltásá-
ért adott hála és dicsőítés fejeződik ki.  A Jézus Szíve tisztelet már a kora 
középkorban kimutatható, különösen a német misztikusoknál. A 13. szá-
zad derekán bevezetett Úrnapja ünnepe – amely válasz volt Jézusnak az ol-
táriszentségben valóságos jelenlétét tagadó eretnekségre – előmozdítot-
ta a gondolatot, hogy Jézus újjászületik a szívekben. Alacoque Szent Mar-
git látomásai (1673-1675), amelyek megerősítették Jézus Szívének tisz-
teletét, különleges kegyelmeket ígértek. Mindaz, aki a hónap első pénte-
kén szentáldozáshoz járul, halála előtt részesülni fog az útravaló szentsé-
geiből, azaz a szentgyónásból, a betegek kenetéből és az oltáriszentségből, 
amellyel gyakorlatilag biztosítva van az üdvössége. Az ünnep elterjedése 
rendkívül lassan haladt. Majd’ száz évnek kellett eltelnie, mire XIII. Kele-
men pápa 1765-ben engedélyezte az ünnepet a lengyel püspököknek. Majd 
újabb száz évet kellett várni arra, hogy IX. Pius pápa 1856-ban kiterjessze 
az ünnepet az egész egyházra. XIII. Leó pápa pedig 1899-ben jóváhagyta a 
Jézus szíve litániát.
Jézus Szíve tiszteletének főünnepe a pünkösd utáni vasárnapot követő csü-
törtök, azaz a pünkösd hétfő utáni 10. nap. Az egyházi év utolsó változó ün-
nepe.
       Szemere János

Fotó: Rosenberg Róbert
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Feszületek Adonyban

Fotó: Rosenberg Róbert

KERESZT AZ ORBÁN - KÁPOLNÁN (SZŐLŐHEGY)
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VILÁGNAPOK - GYERMEKSZEMMEL
Szeptember 7. Nagyszülők napja

Az én nagypapám

Én a nagypapámról írok, aki Adonyban született, és még mindig itt él.  Ő 
már nyugdíjas, de hivatásos tűzoltó volt. 
A termete duci, a haja színe ősz, a szeme színe pedig barna. Erős személy, 
főleg a korához képest. Nagyon kedves, néha morcos, ha felidegesítik. A 
hobbija a kerti tevékenység és a horgászat. A jó tulajdonsága, hogy lehet 
vele jókat játszani és viccelődni. A hibája az, hogy néha elfelejti, amit 
megbeszélünk. Azért szeretem, mert segít mindenben.

          Bokor Iza, 4.a  2014/2015. tanév

Szeptember 27. Európai autómentes nap

Az első bicajom

Én 3-4 évesen tanultam meg bicajozni. Az első kerékpárom kék és 
citromsárga színű volt. Csillogós, csillag alakú matrica volt rajta. Húsvétra 
kaptam. Nagyon nagy élmény volt, mikor megtaláltam a biciklit és mellette 
a sok csokit.  A kastélyparkban tanultam meg bicajozni apukámmal. Az úgy 
történt, hogy apa futkározott a bicikliből kiálló seprűnyelet fogva, hogy 
nehogy elessek. Néha eldőltem, de nem volt baj, mert felálltam. Egyszer 
apa azt gondolta, hogy egyedül is fog menni, és elengedte a botot, én pedig 
valóban nem estem el. De mikor kíváncsian hátranéztem, hogy apa fogja-e 
a seprűnyelet, belementem a gödörbe és elestem.
Én így tanultam meg bicajozni, és örültem, hogy elmesélhettem nektek is.

    Ármai Borbála, 4.a 2014/2015. tanév
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Szeptember
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
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Egyed,
Egon

Rozália,
Róza

Teodóra,
Igor

Diána

Eufrozina,
Kende

Jusztina Adalbert,
Döme

Vencel Mihály Jeromos,
Médea

Vilhelmina,
Dorián

Friderika Máté,
Mirella

Móric Tekla,
Lina

Gellért,
Mercédesz

Mária Kornél Szeréna,
Roxána

Enikó,
Melitta,

Lola

Edit,
Ditta,

Ludmilla

Zsófia,
Hildegárd

Viktor,
Lőrinc

Zakariás,
Beáta

Regina Mária,
Adrienn

Ádám Nikolett,
Hunor

Rebeka,
Dorina

Hilda
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Programok
szeptember 16. 

Szüreti felvonulás és bál

szeptember 30. 
Kórustalálkozó

Jegyzet
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...

Cefrekészítés

Szeptember több szempontból is érdekes hónap a gyümölcsök betakarítása 
és tartósítása, feldolgozása tekintetében. Ekkor érnek Adonyban azok a 
gyümölcsök, amelyek közkedveltek és nagy mennyiséget adnak: alma, 
körte, szilva, szőlő… Ebben a hónapban kell velük kezdeni valamit, ha nem 
akarjuk, hogy tönkremenjenek. A gyümölcs hasznosításának egyik módja, 
hogy a gyümölcscukrokat alkohollá alakítsuk á, figyelve arra, hogy nyerjük 
ki belőle azokat az illóanyagokat, amik élvezhetőbbé, szerethetőbbé, 
egyedibbé teszik a készült alkoholt. Igen, a gyümölcspálinkáról beszélek, 
illetve az azt megelőző teendőkről. Mindenképpen külön kell bontani a 
gyümölcscefre és a törköly készítését. De kezdjük először egy kis kémiával…
A heterotróf élőlények, az emberek, állatok, gombák és baktériumok nagy 
része a szerves anyag lebontásából szerzi az energiát az életműködéseihez. 
A szerves anyagot eredetileg a növények készítik a levegő széndioxidjából 
a napfény segítségével. Mikor megeszünk egy almát, vagy egy tányér 
pörköltet, és megemésztjük azokat, végtére is a napfény energiáját vesszük 
magunkhoz. Az emberek, állatok a szerves anyag bontását csak oxigén 
jelenlétében képesek végezni, aerob szervezeteknek hívjuk őket. A táplálék 
összetett szénvegyületeit a levegő segítségével elégetik széndioxiddá, hogy 
a bennük kötött energiát felszabadítsák.
Ezzel szemben az élesztőgombák nem igényelnek oxigént az 
életműködésükhöz, hiszen az erjedő gyümölcslevek alján az nem mindig 
található. Fakultatív anaerobok, számukra egyre megy, hogy van-e a 
környezetükben levegő vagy sem, úgy sem használják. Levegő híján azonban 
nem tudják tökéletesen elbontani a szerves anyagot, mint mi emberek. 
Tevékenységük arra korlátozódik, hogy a hat szénatomos cukrokból egy 
fokkal egyszerűbb vegyületet, alkoholt állítanak elő. Egy cukormolekulából 
gyártanak két etilalkohol és két széndioxid molekulát, így mind a hat 
szénatommal a végén el tudnak számolni. A folyamat lényege az a kevés 
kis energia, amely így oxigén nélkül képződött, ez azonban nekik pont elég.
Az alkohol bent marad az erjedő lében, a széndioxid pedig kipezseg 
onnan. Ez gyűlik meg a pince fenekén, sokszor nagy bajt okozva. Az 
alkohol fertőtlenítőszer, magas koncentrációban csíraölő hatású. Igazából 
az élesztő gombák sem szeretik. Ha már egy gyümölcslében az alkohol 
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koncentrációja 10% körül jár, az élesztők kezdik magukat nagyon rosszul 
érezni benne, egyre lassabban dolgoznak, a cefre forrása megcsendesedik. 
13 térfogatszázaléknál szegény élesztők elpusztulnak, és az erjedés leáll. 
Az erjedés tehát addig tart, amíg vagy a cukor el nem fogy, vagy az alkohol 
koncentrációja el nem éri a 13%-ot. Ennél erősebb alkoholos italok csak 
desztillációval készíthetők.
A természetben azonban erjedő gyümölcsök ritkán kerülnek légmentes 
környezetbe, a fa alatt rothadó gyümölcs leve sosem éri el a 13%-
os alkoholkoncentrációt, mert vannak olyan apró élőlények, amelyek 
megisszák az alkoholt, még mielőtt így feldúsulhatna. Ezek a lények az 
ecetsav baktériumok. Ezek a parányok aerob szervezetek, alkoholból 
oxigén segítségével ecetsavat gyártanak, és a maguk részéről az így 
keletkezett energiából élnek. Mivel a természetben az élesztő gombák 
is és az ecetsav baktériumok is mindenütt jelen vannak, ezért a sérült 
gyümölcsbe a felszakadt héjon át azonnal bekerülnek, és a két folyamat 
azonnal megindul egymással párhuzamosan.
Az emberek azonban már az ősidőkben rájöttek, hogyha az erjeszteni 
kívánt gyümölcsleveket zárt helyre rakják, hogy az erjedés alatt kipezsgő 
széndioxid rajta maradhasson a cefre tetején (hiszen a levegőnél nehezebb) 
az ecetesedés nem indul meg, hiszen nem jut levegő az anyagba. Az erjesztés 
sikeréhez tehát garantálni kell a légmentes környezetet. Az erjedés 
végén, mikor már nem képződik ez a védőgáz, az alkoholos oldatunkat 
szükségessé válik megvédeni a levegőtől, mondjuk a bor lefejtésével vagy 
a cefre kifőzésével.
A kémia után kezdjük a gyümölcscefrével. A cefrekészítésről több adonyi 
gazdával beszélgetve megállapíthatjuk, hogy nagyos sokan és sokféle 
módon készítik a pálinka alapanyagot. Az elmondott véleményekből egy 
mindenki által jól elsajátítható, kevés beruházással megoldható, de jó 
minőségű cefre készítését biztosító módot írok le. A célom az, hogyha 
valaki arra adja a fejét, hogy saját alapanyagot készít, amit aztán az adók 
megfizetése után kifőz vagy kifőzet, akkor ne rossz minőségű anyagból 
tegye.
Többen a fajta pálinkákra esküsznek: ha lehet, akkor legyen csak alma, 
sárgabarack, körte, vagy szőlő (nem összetévesztendő a törköllyel) 
pálinkánk. Ne keverjük a gyümölcsöket. Természetesen fontos korlát 
a mennyiség: mindenképpen a főzőüst méretéhez kell igazítani a cefre 
mennyiségét. Ha kis üstünk van (mondjuk 20 literes), akkor 10-15 liter 
cefrét készíthetünk egy adott gyümölcsből.
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A cefrekészítéshez használt edényeket (műanyag vagy saválló hordót 
használjunk ehhez) alaposan mossuk el. Vigyázzunk, az edénynek ne legyen 
idegen szaga, vegyszeres „előélete”, mert az érződni fog a végterméken.
Pálinka igazából minden gyümölcsből készíthető: alma, körte, szilva, meggy, 
kökény, málna, eper …, de hallottunk banán vagy paradicsom pálinkáról is. 
Ez a rendelkezésre álló érett gyümölcs és ízlés kérdése.
Cefrét csak jó minőségű, érett, egészséges és tiszta gyümölcsből szabad 
csinálni. Amennyiben ezeket a feltételeket nem teljesítjük, akkor is lesz 
pálinkánk, de nem olyan zamatú, nem akkora mennyiségű. Tehát pont 
azt fogjuk kockáztatni az előkészítő munka megspórolásával, amiért az 
egészet elkezdtük: hogy legyen karakteres, zamatos pálinkánk. Nemcsak az 
alkoholt szeretnénk a pálinkába érezni, hanem a gyümölcs ízét, zamatát is. A 
gyümölcsöt alaposan mossuk meg, távolítsuk el belőle a rothadt, penészes, 
beteg részeket, az idegen anyagokat. Falevélből nem lesz pálinka, de rontja 
a végtermék minőségét. Ha a gyümölcs rothadt része is belekerül a cefrébe, 
akkor nem erjedni fog a gyümölcs, hanem rothadni, és ez nem megfelelő 
módszer a gyümölcscukor alkohollá történő átalakítására! Ha éretlen a 
gyümölcs, akkor alacsony a cukortartalma, tehát kevesebb alkoholt lehet 
belőle nyerni. Összegezve: az a gyümölcs kerüljön cefrézésre, amibe mi 
is szívesen beleharapnánk! Ne tegyünk lekvárt, befőttet a gyümölcshöz, 
hiszen a benne lévő tartósítószer megállítja az erjedést.
Általában elmondható, hogy a csonthéjasok magját célszerű eltávolítani, 
mert az mellékízt (ciánhidrogénességet) kölcsönöz a végterméknek. 
De valaki kimondottan ezt a zamatot keresi: marcipánosabb íze lesz a 
végterméknek, ezért valamennyi magot szándékkal belefőzet. A szőlőmag, 
almamag minden gond nélkül maradhat…
A gyümölcsöt célszerű minél apróbbra vágni, darálni, pépesíteni, ezáltal 
segítve a cukrok feltáródását. Ehhez jól alkalmazható a fúrógépbe fogható 
festékkeverő szár is, melynek a fején lévő terelőlapátok kissé meg vannak 
élesítve. Ezzel nemcsak hatékonyan tudunk vágni, pépesíteni, de gyümölcs 
keverését is megoldja. Nem baj, ha némi vizet is teszünk a gyümölcshöz, 
hiszen az erjedés nedves közegben zajlik.
Egyre többen alkalmaznak pektinbontó enzimet nemcsak a must, de a 
cefre előállításához is. A pektinbontás a növényi sejtfal elbontásában segít, 
ezáltal jobb lesz a kihozatal, egészségesebb az erjedés. A cefre a gyümölcsön 
található vadélesztők hatására is erjedésnek indul, de ha jobb és gyorsabb 
eredményt kívánunk elérni, célszerű a cefrét a gazdaboltokban kapható 
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fajélesztő gombával beoltani. A hosszabb erjedés lehetőséget biztosít a 
nem kívánatos baktériumok, gombák szaporodására, ezért is ajánlatos 
a gyümölcs beoltása. Egyesek szerint a sütőélesztő is kiválóan alkalmas 
erre a feladatra. Az élesztőt kézmeleg vízben negyed óra alatt feloldjuk, 
majd a gyümölcshöz keverjük. Gyakran – némely gyümölcsnek alacsony 
a savtartalma (például alma, körte, szilva) – elkerülhetetlen a cefre 
savtartalmának növelése. Ehhez foszforsavat célszerű használnunk, melyet 
szintén a gazdaboltban vehetünk meg. (A cél a 3-3,2 körüli pH: az élesztő 
itt jól dolgozik, de a baktérium már nem.) Érett gyümölcsöt cefrézzünk, 
és akkor nem kérdés, hogy kell-e cukrot hozzátennünk. A répacukor 
növeli ugyan az alkohol mennyiségét, de csökkenti az aromatartalmát, 
azaz ízetlen alkoholt kaphatunk a végén. Vannak olyan gyümölcsök, 
melyek cukortartalma igen alacsony, de nagy aromatartalommal bírnak 
(pl. birs), ezekhez esetleg lehet 3-5% (nem több) cukrot hozzákeverni. 
A cukor hozzáadása növeli az alkohol mennyiséget, stabilabbá teszi az 
erjedést, de rontja a minőséget. A répacukorból etilalkohol képződi, mely a 
pálinkafogyasztást követő napon („másnap”) fejfájást okozhat. Sokat javít 
azonban az erjedés folyamatán az élesztőtápsó hozzáadása. Elhagyhatatlan 
a tápsó az alacsony foszfor és nitrogén tartalmú gyümölcsöknél (áfonya, 
bodza, berkenye, csipkebogyó).
Az erjedés első szakaszában az élesztősejtek elszaporodásához még oxigén 
szükséges, azonban az élesztők levegőtől elzártan termelnek alkoholt a 
cukorból. Ilyenkor buborékképződés figyelhető meg, széndioxidot termel a 
gomba. Az erjedés hőt termel, így a gyümölcs kissé felmelegszik. Tartsuk a 
cefrét hűvös, árnyékos helyen, és takarjuk le. A közvetlen napfény és az UV 
sugárzás elpusztítja az élesztőket. A hordók tárolására tökéletes megoldás 
a pince. Naponta keverjük meg, a tetején képződő „bundát” nyomjuk le! Ez 
alkalom arra is, hogy szemügyre vegyük a készülő cefrénket, és észrevegyük 
az erjedés lassulását. Amikor a cukrok elfogytak, és az alkohol az élesztőket 
kezdi elpusztítani, elkészült a cefre. Ekkor már nem képződik széndioxid 
(nem fojtó a hordóban lévő levegő), és a cefrénk enyhén kesernyés 
alkoholos illatot áraszt. Az erjedés megfelelő körülmények között nem tart 
tovább, mint 2, esetleg 4 hét. Az erjedés ideje alatt a tárolóedény tetejét ne 
zárjuk légmentesen, de fedjük le. Így a széndioxid el tud távozni, de oxigén 
nem jut be. Sokan erre kotyogót használnak, de ehhez a hordónk tetejét 
át kell lyukasztani, ami viszont a későbbi légmenetes tárolást, szállítást 
nehezíti meg.



364

A kész cefrét, ha lehet, ne tároljuk, minél előbb főzzük, főzessük ki. Ilyenkor 
már hasznos folyamatok nem játszódnak le, de károsak keletezhetnek. 
A káros baktériumok szaporodásnak indulhatnak, mely rontják a cefre 
minőségét, de a legnagyobb veszély, hogy az alkohol gyorsan párolog… Ha 
tárolnunk muszáj, akkor segíti ezt, ha némi sav hozzáadásával növeljük a 
savtartalmat, és ekkor már mindenképpen zárjuk légmentesen az edényt. Ha 
a cefrénk jó (azaz megfelelő az alkoholtartalma), akkor könnyebb elkerülni 
a rossz pálinka készítését (előpárlatos, utópárlatos, főtt gyümölcsízű). 
100 liter jó cefréből 5-10 liter 46-50 fokos pálinka várható, függően az 
alkalmazott technikától, az alapanyag, a gyümölcs cukortartalmától és 
gyümölcs fajtájától. Nem baj, ha kevesebb a hozam, de jobb a minőség. 
És hogy melyik pálinka a jó? Ízlés kérdése: sokan esküsznek a sárgabarackra, 
a kökényre, málnára, eperre, a szőlőre, de egy biztos, a pálinkának legyen a 
gyümölcsre jellemző íze, zamata, aromája.
Térjünk át a törkölyre!
A jó törkölypálinka készítése és a jó bor készítése szorosan összefügg, de 
ezt a boros gazdák csak mostanában kezdik elfogadni. A hagyományos 
borászati gyakorlat egyértelműen mennyiségközpontú volt, szükség volt a 
sok borra, hiszen a régi világban a bor volt az emberek mindennapi itala 
(a kútvíz veszélyes volt), 10 hektó bor gond nélkül elfogyott egy átlagos 
családban. A cél a bor mennyiségének a növelése volt bármi áron, ezért 
a törkölyt, az összezúzott bogyókat sokszor négy napig is préselték, míg 
olyan száraz nem lett, mint a puskapor. Az utolsó napokban persze lé már 
alig jött le, talán csak egy-két vödörnyi, viszont az is számított. Azt ezekkel a 
régi gazdákkal nehéz volt megértetni, hogy pont ez az egy-két vödör, cukrot 
alig tartalmazó, savanyú, vad ízű lé fogja majd elrontani az amúgy jól induló 
borukat. Régen a parasztok ezért jó okkal nem rendeztek borversenyeket. 
A szárazra préselt törkölyt ezután sokan még megcukrozták, felvizezték, 
és újból lepréselték, hogy így még több szörnyű italt nyerhessenek. Aki 
a törkölyből nem csigert csinált, hanem pálinkát, legtöbbször abban sem 
volt köszönet, hiszen a zamatanyagokat már egyáltalán nem tartalmazó 
növényi törmelékből csak vad, kaparó ízű pálinka készülhetett. Emiatt 
az emberek többségének joggal vannak előítéletei a törkölypálinkával 
szemben. Pedig a megfelelően készített törkölypálinka lehet selymes és 
zamatos, csak tudni kell a módját. 
Paulusz Bálint gazda szerint a szőlőt elég egy napig préselni, hiszen a 
lének a nagy része így is kinyerhető a gyümölcsből. A másnap megbontott 
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présből kiszedi a visszamaradt törkölyt, mely még elég nedves, cukrot és 
zamatanyagokat tartalmaz. A durva vagy hosszú préselésnél a bogyóhéjból 
és a kocsányból olyan anyagok szabadulnak fel, amik a bort elronthatják, 
úgyhogy a rövid préseléssel a borunk is finom lesz. A fellazított törkölyt, 
mely körülbelül a termés tömegének az egyharmada, a présből egy 
saválló kádba teszi, és rétegenként légmentesen letömöríti. Ez nagyon 
fontos művelet, hisz így nem ecetesedik meg az erjedő törköly, jobb lesz 
a szeszkihozatal. A tömörítést segíti, hogy az anyag még nedves. Miután 
a kádba így bedöngölte az anyagot, a tetejét vastagon megcukrozza, ezzel 
mintegy lezárva azt. Régen a gazdák a törkölyt szőlőlevelekkel takarták le, 
majd leföldelték, ezt azonban Bálint feleslegesnek tartja. Az erjedés úgyis 
lejátszódik egy jó hónap alatt, és ha jól letömöríti az ember, az ecetesedés 
úgyis csak a felső pár centis rétegben jelentkezik, ami nem számottevő. Ha a 
borászati munkák nagyjával már végzett, novemberben kifőzeti az addigra 
áterjedt anyagot. A pálinka hozatal szőlőtörköly esetében 10% körül van, 
amelyet persze sok körülmény befolyásolhat.
Még egy fontos intelem. Vigyázzunk! Diópálinka nincs, hiszen zöld diót 
nem lehet cefrézni, erjeszteni! A pálinkához adott cukorral, mézzel, zöld 
dióval, fűszerekkel készült alkoholos ital már nem pálinka, legjobb esetben 
is likőr. Ezeknél az italoknál nem tudhatjuk, hogy az eredeti alkohol milyen 
is volt: jó pálinka, rossz pálinka vagy csak tiszta szesz. Ugyanez igaz az 
aromával készült párlatokra is.
A kémia és a törköly Kovács Dániel, a gyümölcscefre Hetyei Gábor által 
jegyzett.
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MI FŐ A SZOMSZÉD FAZEKÁBAN?
Oberweser

Szegény lovag

Mint minden gasztrokalandor, a német vendégektől mi is „elvártunk” egy 
helyi desszertspecialitást. Nem is csalódtunk. 
Ez az étel a nálunk jól ismert bundás kenyér továbbgondolt, édes változata. 
Gyakori gyors desszert a német családoknál, vagy ebéd utáni édesség az 
óvodákban.
Jó felhasználási lehetősége a többnapos, száradásnak indult fehér 
kenyérnek, kalácsnak.
Leggyakrabban Apfelmuss-szal eszik. Ez almapüré, amit szívesen 
fogyasztanak ezen kívül goffrival, palacsintával, császármorzsával is 
a német gyerekek. Itthon is kapható ez a német, osztrák tulajdonú 
áruházláncokban.

Hozzávalók
4 vastagabb szelet fehér 
kenyér
 vagy kalács - ne legyen friss, 
mert az könnyen elázik 
fél pohár édes tejföl 
2 tojás  
só, cukor, őrölt fahéj 
lekvár, vagy almapüré

A tojást a csipet sóval és az édesített tejföllel elkeverjük. Ha túl sűrű, pár 
csepp tejjel hígíthatjuk. A kenyereket mindkét oldalukon belemártjuk, 
és forró olajban ropogósra sütjük. Még melegen megszórjuk fahéjas 
porcukorral. Lekvárral, almapürével vagy kompóttal kínáljuk.
A desszerttel befejeztük a német túránkat. Remélem, Önök is várják 
már a következő hónapot, hogy a következő testvérváros kedvenc étele 
gőzölögjön előttünk.
       Takács Béláné



367

KONYHAI FORTÉLYOK
Amikor vízfürdőben olvasztunk csokoládét vagy habcsókot, sodót, szószt 
készítünk, mindig ügyeljünk arra, hogy a felső edény ne érjen bele az alsóban 
forrdogáló vízbe, hanem csak a vízgőzbe.

A fejes salátát sose vágjuk késsel, mert a vágás mentén a levelek hamar 
meglöttyednek, barnulnak. Inkább tépkedjük apróra a leveleket, és 
nejlonzacskóban tárolhatjuk a felhasználásig.

EGÉSZSÉGÜNKRE!
Egészségmegőrzés Omega-3 zsírsavakkal

A zsírsavak az elfogyasztott zsírok, olajok lebontási termékei. Beszélhetünk 
telített és telítetlen zsírsavakról. A telítetlen zsírsavak nagy részét a 
szervezet nem képes előállítani, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő 
táplálék formájában bejuttassuk a szervezetünkbe. 
Kedvező hatásai többek között, hogy mérsékelik a vér koleszterinszintjét, 
ezáltal csökken az érelmeszesedés és a szívinfarktus kockázata, csökkenti 
a koraszülés előfordulását, jótékonyan hat a szellemi fejlődésre. 
Omega-3 olajokat tartalmaz a tengeri állatok olaja, a friss, nem szárított 
alga, a lenmag és olaja, a repceolaj, a dió és egyes zöld leveles zöldségek is 
pl. a porcsin.
Ajánlott mennyiség napi 4-8 gramm omega-3 olaj fogyasztása, ami a 
következő élelmiszerekben megtalálható:
- 6 db dió
- 1 teáskanál lenmagliszt vagy lenmagolaj
- 20 dkg főtt bab
- 10 dkg bárányhús
- 1 evőkanál repceolaj
- 10 dkg szardínia, hering, tonhal, 
    pisztráng, lazac stb.

Lazac mentás salsa mártással
Elkészítési idő: 15 perc, adagok száma: 4 adag
Hozzávalók
4 db lazac filé, kifilézve és a bőre eltávolítva
2 teáskanál friss citromlé
só és bors

Fotó: www.tisztaforras.co/lazac
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Salsa:
1 evőkanál apróra vágott friss menta

1 evőkanál apróra vágott friss korianderzöld
1 evőkanál finomra aprított zöldhagyma

1 teáskanál finomra aprított friss gyömbér
1 közepes érett paradicsom, a leve és a pépje eltávolítva, a húsa kb. fél 

centis kockákra vágva
3 közepes gerezd fokhagyma, préselve

2 evőkanál extra szűz olívaolaj
3 evőkanál friss citromlé

só és fehér bors ízlés szerint

Elkészítés
1. Melegítsünk elő a sütőben kb. 150 fokon egy rozsdamentes acél 
vagy öntöttvas serpenyőt/sütőtálat (ügyeljünk arra, hogy a fogantyú is 
rozsdamentes acél legyen) körülbelül 10 percig. A serpenyő kb. 15 cm-
re legyen a hőforrástól. Fontos, hogy az előmelegítés végére a serpenyő 
tűzforró legyen.
2. Szeleteljük fel a fokhagymát, és hagyjuk állni 5-10 percig, így fokozhatjuk 
a fokhagyma egészségvédő hatását. 
3. Dörzsöljük be a lazacot 2 teáskanál friss citromlével, sóval és fehér 
borssal.
4. Amikor a serpenyő felforrósodott, óvatosan vegyük ki a sütőből, 
helyezzük rá a bepácolt lazacot, majd toljuk vissza a sütőbe. Állítsuk a sütőt 
grillező üzemmódra. Figyeljünk arra, hogy a hús hamar meg fog sülni, mivel 
az előre felforrósított serpenyőnek köszönhetően mindkét oldalon a saját 
levélben, egyszerre sül át (ezért megfordítani sem szükséges). Honnan 
tudjuk, hogy mikor készült el a lazac? Ha óvatosan megszúrjuk egy villával, 
a hús könnyen szétválik, és a belseje enyhén rózsaszínű.
5. Keverjük össze a salsa hozzávalóit egy kis tálkában, majd tegyük félre.
6. Ha a lazac elkészült, a salsát szórjuk a tetejére.
7. Jó étvágyat!
http://dietless.hu/lazac-mentas-salsa-martassal/
      
      Karsainé Glavinasz Beáta
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KISKERTEMBEN KERTELTEM
Víz a kertben

A kisebb-nagyobb tavak számos kertbe beilleszthetőek. Sokunk nagy álma 
válhat valósággá az elkészítésükkel. Elhelyezhetjük a kert megfelelő helyén 
vagy kapcsolódhatnak a teraszhoz. Akkor lesz a lehető legtermészetesebb 
megjelenésű, ha a kert mélyebb pontján alakítjuk ki, ahol a víz amúgy is 
összegyűlik. Ne legyen a szegély mesterkélt körvonalú, inkább szabálytalan 
alakot kapjon. A vizes élőhelyek akkor érvényesülnek megfelelően, ha 
nagyobb térben tudjuk elhelyezni. A zsúfolt kertben a kerti tó nem mutat 
jól. A mesterséges tó vagy medence létrehozásánál vegyük figyelembe az 
éghajlatot is. Ha betonból készítenénk, a téli fagy miatt fennáll a repedés 
veszélye, mely a tavunk végét jelentheti.
A tó kialakításához a speciális tófóliát ajánlom, amely egyaránt alkalmas 
bármilyen alak kibélelésére. A szegélyeket természetesen szépen dolgozzuk 
el, nagyobb lapos kövekkel vagy apróbb kavicsokkal takarhatjuk el.
A víz tisztaságára ügyeljünk, ami nagymértékben függ a növények és a halak 
közötti egyensúlytól. Bármennyire is tetszenek a színes aranyhalacskák, csak 
megfelelő mennyiséget tegyünk a tóba! Nagyon gyorsan elszaporodnak, és 
az esetleges túletetésükkel mi magunk rontjuk a víz minőségét. Ha beállt 
az egyensúly, napokat ki is hagyhatunk a táplálékkal, mert összeszedik 
a vízbe kerülő apróbb bogarakat. A nyári nagy melegben pótolhatjuk 
az elpárolgott vizet, de mind az első feltöltésnél, mind a pótlásnál, a víz 
minőségére figyeljünk, mert a kerti fúrt kút vize nem mindenhol alkalmas 
erre! Szerezzünk be egy hosszabb nyelű szűrőhálót és így megtisztíthatjuk 
a vizet minden belekerülő szennyeződéstől. Ősszel sokat segít, ha 
betakarjuk egy hálóval a lombhullás idejére. Így tud szellőzni, fényt is 
kapnak a növények, és a ráhulló leveleket is könnyen összegyűjthetjük.
A kerti tavakhoz számtalan mesterséges látványelem vásárolható, 
azonban ezeknél is vegyük észre: a kevesebb sokszor több. Higgyük el, a 
természetesen kialakított vízi környezet önmagában is szép. Ha a biológiai 
egyensúly beáll, még a vízszűrésre és a vízszellőztetésére sincs szükség. 
Ehhez azonban megfelelő vízmélység, vízfelület és türelem szükséges. 
A kerti dísztavaknak különleges hangulatot biztosíthatnak az esti 
kivilágítás látványelemei. Ezek kiépítését azonban minden esetben 
bízzuk szakemberre. Szintén vegyük igénybe a villanyszerelő segítségét, 
ha a vízfelület feletti vízjátékot szeretnénk beüzemelni. Ez lehet vízesés, 
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szökőkút. Ezek nemcsak oxigénnel dúsítják a vizet a benne élő halak 
számára, de hozzájárulnak a helyi klíma kellemesebbé tételéhez a száraz 
nyári időszakban. Itt is vegyük figyelembe, hogy nem a technika adja a tó 
szépségét, hanem a növények, a vízfelület.
A kerti tavak gyakori kiürítése nem szükséges, mert minden beavatkozás 
után sok idő, mire a biológiai egyensúly visszaáll.
Amennyiben ez mégis szükséges, akkor ezt késő tavasszal tegyük. Ilyenkor 
használjuk fel az alkalmat, és osszuk szét a növények töveit, mossuk le és 
így telepítsük vissza őket.
A megfelelő vízmélység - kb. 80 cm- esetén a halak télen is a tóban 
maradhatnak, a jég alatt jól áttelelnek. Mindig vágjunk léket, hogy a víz 
levegőzhessen!
Jó pihenést a tó partján!
       Morva Ildikó

Fotó: Hetyei Gábor
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SZEPTEMBERBEN AKKOR IS VÉGE A NYÁRNAK, HA NINCS
VÉGE, MERT...(folytatás a rejtvény fősoraiban)
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FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK
A válaszadó anagrammája: sózó fajd fen.

1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő Bizott-
ságba. Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) június 5. Környezetvédelmi világnap
b) június 16. Apák napja
c) november negyedik péntekje „Ne vásárolj semmit” nap
Válasz: Ha mind a hármat nem lehet, akkor a „Ne vásárolj semmit” napot. 
Fogyasztói társadalomban élünk, és annyi, de annyi minden felesleges do-
log vesz körül minket, hogy ránk férne egy ilyen nap. Engem is otthon sok 
felesleges csecsebecse vesz körül. Azt hisszük, hogy a dolgok hordozzák 
az emlékeket, de közben nem így van.
2. kérdés: Milyen különleges képességet fogadnál el leginkább?
a) Ne kelljen aludni, alvás nélkül is tudnád az életed élni.
b) Teleportálni tudnád magad.
c) Állatok nyelvén tudnál beszélni.
Válasz: Mindenképpen teleportálás. Sokszor szeretném, ha több lenne be-
lőlem, egyszerre több dolgot tudnék intézni, több életet is tudnék élni. 
Egyik élet sem lenne tisztességtelen, hanem hasznos.
3. kérdés: Élménybont kapsz egy ismeretlentől felhasználásra. Mire válta-
nád be a három közül?
a) Forma-1-es autóban ülve (sofőrrel, vagy saját magad vezetve) né 
 hány kör a Hockenheimben, a német nagydíj pályáján.
b) Egy párizsi Michelin-csillagos étteremben vacsora.
c) A Niagara vízeséshez ellátogatni.
Válasz: Nagyon szeretek vezetni, de inkább rally, mint Forma-1. Az étter-
met már kipróbáltam, és nem volt nagy élmény. A Niagara vízesés: csodá-
latos lehet.
4. kérdés: Melyik pohárból innál leginkább?
a) A bátorság és a merészség poharából
b) A diplomáciai érzék és bölcsesség poharából.
c) A szorgalom és kitartás poharából.
Válasz: A szorgalom és kitartás poharából. 
5. kérdés: Jellemvonásaid alapján melyik kutya vagy leginkább?
a) Kóbor kutya – szabadon, dacolva, kényelmetlenséget is vállalva.
b) Öleb – csinosan, büszkén.
c) Harci kutya – küzdelmesen, időnként megtépve.
Válasz: Mindegyikből van bennem. Leginkább én házőrző vagyok. Talán 
így a harci kutya, de családbarát.
(E hónapban Fónad József bizottsági tag válaszolt kérdéseinkre.)
       Hetyei Gábor
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SZÁMOS ÉS SZÁMTALAN - KÉPES ÉS KÉPTELEN
Agyaljunk egyet!

Az agy az ember testtömegének csupán 2 százalékát teszi ki, amely egy 
átlagos súlyú személy esetén mindössze 1,4 kg, működéséhez a test 
oxigénjének 20 százalékát használja fel, a szervezet teljes anyagcseréjének 
pedig 15 százalékát hasznosítja. (Talán az egyik legjobb fogyókúrának tűnik, 
ha erősen gondolkodunk? De az is lehet, hogy csupán a fogyókúrán kellene 
sokszor gondolkodnunk…) Agyunkban kb. százmilliárd idegsejt található. 
Minden egyes sejt minimum ezer, némely sejt akár tízezer másik agysejttel 
létesít kölcsönös kapcsolatot, ami legkevesebb százbillió idegkapcsolódási 
pontot (szinapszist) jelent. Az agyműködés általános formája, hogy az 
elektromos jelek végighaladnak az idegsejteken, majd a szinapszisokban 
kémiai vegyületek felszabadulását váltják ki, amelyek azután átjutnak a 
szinapszison. Azonban életünk során évente mintegy 18 millió idegsejt hal 
el a hozzátartozó kapcsolatokkal együtt kihasználatlanság vagy éppen a 
velük való visszaélés következtében. Tessék belegondolni ebbe a pazarló 
pusztulásban: a mai napon Önnek – az átlagot figyelembe véve – közel 
50.000 agysejtje pusztult el! De ha azt nézzük, hogy ilyen tempó mellett 55 
év alatt fog elpusztulni az agysejtjeink 1%-a, akkor talán ez nem is olyan erős 
fogyás. De nézzük meg, hogy ez a csoda, amit a fejünkben hordunk, milyen 
kapacitással rendelkezik! Felveszi-e a versenyt a mai átlagos számítógép 
tárolókapacitásával? Úgy gondolom, hogy egy halandó számára elérhető 
számítógép háttértárolója (merevlemez, winchester) – manapság – 1 TB 
(terrabyte) körül van. (A mai kiskereskedelmi kínálat döntő többsége 1 
TB-os „vinyóval” kerül a polcokra.) Ez a tároló kapacitás nem csekély: elfér 
rajta 1.300 órányi film (56 napig nézhetnénk egyfolytában éjjel nappal) 
vagy 12.000 óra zene mp3-ban (közel másfél évig hallgathatnánk megállás 
nélkül). 
Tehát kérdésem: egy ember agykapacitása mekkora mennyiségű adat 
tárolására képes? Ha egy A4-es (normál) papíron 4.000 betű van, akkor az 
agyunkban hány lapnak megfelelő információ férne el (elméletileg), illetve 
a teleírt lapokból mekkora oszlop emelhető?
a) a papíroszlop magassága megegyezik a Burdzs Kalifa, a világ legmagasabb 
épülete magasságával, 828 méterrel.
b) a papíroszlop magassága zavarná az utasszállító repülőgépeket az 
utazási magasságukban (10 km).
c) kilógna a világűrbe, oda, ahová már az űrrepülők is csak akkor mennek, 
ha a Hold a céljuk (10.000 km felett).
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Nem követünk el nagy hibát, ha az idegsejtek pusztulását elhanyagoljuk 
(1% alatt van), hiszen a szinapszisok számát a minimummal számoljuk 
(1.000 kapcsolat/idegsejt, pedig előfordul, hogy a kapcsolatok száma 
megközelíti a 10.000-t is). Kezdjük a számolást tehát! 1 szinapszis 4,7 byte 
információt képes tárolni (1 byte megfelel 1 jelnek, mondjuk egyszerűen 
1 betűnek). Tehát 4,7 byte szorozva 100 milliárd idegsejt szorozva 
1.000 kapcsolat idegsejtenként. Tehát a tárolható adatok mennyisége 
4,7*100.000.000.000*1.000=470 TB – azaz 470 darab, a mai kornak 
megfelelő átlagos számítógép kapacitása fityeg a nyakunkon. Egy normál 
nagyságú és vastagságú telegépelt A4-es formátumú lap, ha ANSI kódban 
van elmentve 50 sort, 4000 egyszerű karaktert tartalmaz, és 1 karakter 1 
byte információval bír. Tehát 470 TB-on 117.500.000.000 oldalnyi anyag 
fér el. 100 lap 1 cm vastag (megmértem), tehát a könyvoszlop magassága 
11.750.000 méter, azaz 11.750 km. Ez az ún. exoszféra külső határa, azaz 
a bolygónk és a bolygóközi tér határa, ahol éjszaka -273 Celsius-fokhoz 
közelít a hőmérséklet.
       Hetyei Gábor
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ADONYI ADOMÁK
A csökönyös szamár

Az öreg Hegedűs Szentmihályról egy szamárkordén járt be Adonyba, ha 
valami elintéznivalója volt, vagy csak ha a kocsmába szeretett volna betérni. 
A pusztán mindent elő tudott amúgy teremteni, ami a megélhetéshez 
kellett. Nem csak az embereknek, a szamaraknak is vannak rossz napjaik, 
ennek a szegény állatnak is elege lett a baktatásból Adonyba be, majd 
vissza, és a Dunarétek felé már sehogy sem akart menni, minduntalan 
megállt. Csak veréssel lehetett rábírni, hogy ismét pár lépést haladjon. 
Nagy nehezen azért eljutottak az útkaparóházig, ami a hegy alatt, a tölgyek 
mellett áll mind a mai napig. Ebben az időben itt lakott az öreg egyik lánya 
családostul, be is tért hozzá egy kis időre.
 - Szervusz, Marika! Bejöttem egy kicsit, mert ez a csökönyös 
szamaram nem akar tovább menni. Látom, főzöl, rakj fel nekem is a tűzre 
egy krumplit egészben, hátha addig észhez tér őnagysága is! 
A krumpli fődögélt, Hegedűs bácsi pipázott, de a szamár magatartása még 
mindig nem mutatott javulást. Az öreg kedvenc kis unokája is, aki nagyon 
szeretett a tanyán nagyapjánál csintalankodni, éppen ott játszott a ház 
előtt. 
 - Na Pityuka, feljössz velem Szentmihályra? Ülj ide fel a kordéra, de 
ám most nagyon erősen kapaszkodjál! 
A krumpli éppen megfőtt, az öreg kivette a főzővízből, és benyomta a 
szamár fenekébe. Még éppen volt egy pillanat ideje, hogy maga is felugorjon 
a kordéra, mert a szamár már meg is indult, méghozzá heves vágtában. 
Gyorsabban értek fel a hegyre, mint addig valaha.
    
    Gyűjtötte és lejegyezte: Kovács Dániel

Papok szürete

Panni néni (nem így hívták, ha így hívták volna, más nevet mondtam 
volna) tiszteletre méltó polgári családban született, nagyon adott arra, 
hogy a faluban úri asszonynak tartsák. Templomjáró hölgy volt, az itt 
szolgáló papsággal is mindig szívélyes kapcsolatot tartott. Barátnői előtt 
mindig szívesen fényezte saját tekintélyét azzal, hogy ilyen-olyan Atya 
milyen belső barátjának tekinti őt. Évek alatt kivívott előjoga volt, hogy 
a papokat meghívhatta szüretelni a szőlőjébe, és azok minden évben 
el is fogadták a meghívást, amire roppant büszke volt. Persze azért nem 
kellett a sok munkában megszakadni a tisztelendő uraknak, nem is azért 
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hívta őket, hanem hogy kellemes környezetben vendégül láthassa mélyen 
tisztelt személyüket egy hosszú napon át. A tisztelendő urak persze 
szívesen elfogadták a meghívást, mert délben az asztal mindig roskadozott 
a sült kacsáktól, a süteményektől, és a legfinomabb óboroktól, és estig 
már le sem kerültek onnan. Ezek az élet megengedett örömei, enni-inni 
pedig a papok is szeretnek. Cserében Panni néni ez után hetekig minden 
beszélgetésbe beleszőhette a nevezetes nap eseményeit, hogy a barátnői 
hadd irigykedjenek.
Volt Panni néninek egy felnőtt fia (legyen ő most) Gazsi, aki sajnos 
nagyon elütött tiszteletre méltó családjának többi tagjától. Elég világias 
gondolkodású, sőt közönséges ember volt, viszont nagy mókamester. A 
papokat semmibe se nézte, és utálta anyja túljátszott úrinői allűrjeit is. A 
szüretekre persze neki is el kellett mennie, és ebédkor neki is bájolognia 
kellett a vendégekkel, legalább egy kis időn át. A kinti ebédek szertartásához 
hozzá tartozott, hogy az asztalra szánt csemegeszőlőt mindig fogyasztás 
előtt szedték le a legszebb fürtökből, amit Panni néni egész addig a tőkéken 
hagyott. Ez alkalommal ebéd után a vendéglátó a fiát kérte meg, hogy 
szedjen szőlőt az asztalra, részletesen elmagyarázta neki, hogy melyik 
tőkén melyik fürtre gondolt. Gazsi vette is a vödrét, örült, hogy otthagyhatja 
az unalmas társaságot. Kiválasztotta a legszebb, legzamatosabb fürtöket, 
vödörbe szedte, majd lepisilte őket. Amikor visszament, Panni néni mosás 
nélkül egy tálban az asztalra rakta a mosolygós fürtöket, de Gazsi már nem 
vett belőlük. A többiek azonban jóízűen fogyasztottak a szép szőlőből, 
megkoronázva a csodálatos ebédet. A káplán még meg is jegyezte a kissé 
nedves fürtöt szemezgetve, hogy milyen friss, harmatos!
 - Meghiszem azt! - gondolta Gazsi, és elégedetten mosolygott 
magában. Másnap végre Panni néninek volt mit mesélnie a barátnőknek a 
jól sikerült szüretről, és az elégedett Atyákról. Gazsinak is megvolt persze a 
saját mesélni valója, hisz a káröröm is akkor szép igazán, ha azt a barátokkal 
meg lehet osztani.

    Gyűjtötte és lejegyezte: Kovács Dániel
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ADONYI EMBEREK - ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Az élet- és festőművész: Baranyai Imre

Baranyai Imre (1966.) Mezőberényben 
született, de tősgyökeres adonyinak 
mondja magát. Jogosan. Itt nőtt fel: 
adonyi bölcsi, adonyi ovi, adonyi isi. 
Édesanyját, Irma nénit nagyon sokan 
ismerték. Vidám középiskolai évek, 
szakma: dekoratőr festő. Adonyban 
rövid költségvetési üzemi kitérő után 
Budapestre megy dolgozni. 1990-ben 
– új idők új szele – megrendezi első 
„Baranyai Imre Barátai” (BIB) bulit, 
totál amatőrként, de totál profin. A 
zenés táncos szórakozás azóta is fut. 
1994-ben Hartára költözik. Közben 
nem szoba-, hanem tájképfestővé 
avanzsál és fest rendületlenül. Harta 

után Dunaújváros, majd Ercsi és Szigliget. Úgy tűnik, itt megállapodott. 
Élettársával, Zsuzsival él itt. Hobbija az élete, a festés. Ha nem fest, 
szabadidejében sokat túrázik, így gyűjti az alkotáshoz szükséges 
inspirációt a Balaton-felvidéken.
Baranyai Imrével (BIB) beszélget Hetyei Csaba (HCS):
HCS: Beszélgetőtársam nekem csak Imeke, vagy BIB, fiamnak BIB bácsi, 
sok embernek Imi. Művész. Mi vitt ebbe az irányba?
BIB: Nem mi, hanem ki. Életem döntő momentuma – úgy, mint 
korosztályomban többünknél, úgy nálam is , hogy 1977-ben Zsuppán István 
tanár úr Adonyba került. Megfertőzött a képzőművészettel, a festészettel, 
rajzolással. Ekkor én ebbe beleszerettem. Nem mellékesen, édesanyám is 
nagyon ügyes volt, otthon is rengeteget rajzoltunk, festettünk közösen. 
Be kell vallanom, édesanyám sokkal ügyesebb volt, mint én. Hát innen 
a művészeti indíttatás. Zsuppán tanár úr nagyon szerette volna, hogy 
művészeti iskolába menjek, de rajtam kívülálló okok miatt nem jött össze.
HCS: Festészet, de mégsem ugyanaz…
BIB: Anyukám kinézett nekem Budapesten egy szobafestő iskolát, ahol 
olyan szak is működött, ahol dekoratőr festőket is képeztek. Én ott 
végeztem.

Bálinth Tibor: Baranyai Imre portré (2016.)
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HCS: Végzettségeddel is a művészethez közeledtél, vagy szakiparosként 
kezdtél el dolgozni a budapesti munkahelyeden?
BIB: Első komolyabb munkahelyemen műemlék hajókat újítottunk fel, de 
voltak a cégünknek olyan megrendelései is, ami engem a Budai Várba vitt 
és ott kellett nem átlagos festő szakmunkát végeznem.
HCS: A csírát a Zsuppán tanár úr ültette el, de ki szökkentette szárba a 
művészi tettvágyat?
BIB: Talán többen emlékeznek még: Pantali Sanyi ekkoriban költözött 
Adonyba. Egy házban laktunk akkoriban. Ez 1990-ben volt. A Sanyi előhozta 

belőlem a művészi vénát. 
HCS: Miben segített neked 
a Sanyi?
BIB: Sanyi 1977-ben 
érettségizett, Egerben 
szerzett rajz-földrajz 
és művészettörténész 
diplomát. Tanár, festő 
és művész. Adonyban 
kezdett tanítani, itt voltak 
az első osztályai. 3 évet 
töltött itt, azóta is gyakran 
visszajár. Sanyi akkoriban 
otthon festette a képeit és 
én minden este bejártam 
hozzá. Tőle nagyon sok 

mindent ellestem, például a spaklis technikát és egyéb festési módokat. 
Igazából ő ébresztette fel bennem azt az érzést, hogy akarjak festeni. 1992-
től ragadtam aztán ecsetet, és kezdtem intenzíven festeni.
HCS: Csak csendben jegyzem meg, 2015-ben Pantali tanár úr itt járt újra 
Adonyban néhány tanítványával és a művelődési házban jól sikerült 
kiállítást szerveztek az akkor Adonyban készült képeikből a Téli tárlatok 
sorozatban. Kanyarodjunk vissza hozzád: milyen jellegű képeket festettél 
akkoriban?
BIB: Tájképekkel kezdem. De nagyon szürreálisakat. Úgy hozták a 
körülmények, hogy Hartára kerültem és csak képek festéséből éltem. Volt 
egy fafaragó művész barátom, Fish Kovács László, aki segített a képek, 
festmények értékesítésében. Szépen, lassan kialakult a dolog, és úgy 
tűnt, rendben mennek a dolgok. Hartán aztán a szürreálisról a realista 
festészetre tértem át. Mostanra a fotószerűen pontos képekre törekszem. 

Fotó: Hetyei Csaba, Baranyai Imre festménye
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HCS: Harta és a hartai környezet milyen hatással volt rád?
BIB: Ott volt egy művészkör, nyolcan voltunk benne. Együtt jártunk 
kiállítani. Többek között Adonyban is volt kiállításunk, de például 
Kapolcson a Művészetek Völgyében is rendeztünk önálló kiállítást. Mártha 
Istvánnal én szerveztem meg a hartai művészek megjelenését ott.
HCS: A festészet technikáját itt sajátítottad el?
BIB: Hiába festő szakmát tanultam, de a dekoratőr képzést akkoriban úgy 
hívták, hogy kis képzőművészeti középiskola. Ott a leggyakrabban használt 
technikákat megtanították velünk. A márványozástól kezdve a freskó 
festésig, a szekkó festés, az aranyozás. Minden, minden technikát sorra 
vettünk, azokat akkoriban el is sajátítottam, és amikor elkezdtem vele 
újra foglalkozni, akkor azok feltörtek, elkezdtem rájuk visszaemlékezni. 
A technikáról nekem az akkori barátaim, művésztársaim újat nem tudtak 
mutatni nagyon.
HCS: A művészkörben társas munka folyt?
BIB: Nem, én egyénileg dolgozom. Önképzéssel fejlesztettem magam. 
A középiskola nagyon mélyen és sokrétűen belénk véste a technikát, 
a Sanyitól még egy-két dolgot ellestem, de utána már teljesen magamra 
voltam utalva. Az akkori alapra az évek tapasztalata alapján fejlődött ki a 
mostani tudásom. Adonnyal akkor sem és azóta sem szakítottam meg a 
kapcsolatot, mert voltak itt kiállításaim és mentek, mennek a BIB bulik is.
HCS: Igen, a BIB bulik. A festészet iránti elhivatottságod 1990-ben 
kezdődött. Ez az év más miatt is fontos neked…
BIB: Ez az év más szempontból is forduló pont volt az életemben: ekkor 
került megrendezésre a Kukoriban (a Dózsa György utca közepén) az első 
BIB buli.
HCS: Mi a BIB buli története?
BIB: Adonyban akkoriban nem igen volt szórakozási lehetőség és Szigeti 
Jenő és Herczeg Viktor barátaimmal összedugtuk a fejünket, hogy mit 
lehetne csinálni. És mivel nekem otthon sok hangkazettám volt, úgy 
döntöttük – és ebben a Kukori működtetői, Kránitz Zsuzsa és férje, Gyula 
is támogattak , hogy ott hirdetjük meg ezek felhasználásával az első bulit. 
Ha visszaemlékszel, te akkor diszkóztál, és a hangosításban te segítettél. 
Nem gondoltuk volna, hogy az első alkalomra 250 ember verődik össze és 
már a harmadik nóta alkalmával az utcán ment a vonatozás! Azóta is sok 
mindent együtt csinálunk. Több generációt átível már a BIB buli, 2015-ben 
ünnepeltük meg a 25 éves fennállását, az hiszem töretlen sikerrel, töretlen 
lendülettel. Vannak, akik már a gyermekükkel jönnek az eseményre. Több 
helyen is volt már buli, de a törzshelyünk a Park Presszó.
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HCS: 2008-ban eljöttél első festészeti sikereid helyszínről, Hartáról. Hogyan 
történt ez?
BIB: Hartán akkoriban megromlottak a személyes kapcsolataim, 
illetve ezzel párhuzamosan ekkor indult a nagy betegségem. 2008-ban 
Dunaújvárosba költöztem, majd nemsokára a Suszter Laci segítségével 
Adonyban szerveztünk egy kiállítást. De olyan sok megrendelésem volt, 
hogy 2010-ben egy évre visszaköltöztem Hartára. De le kellett lassítani, 
a szívbetegségem nagyon elhatalmasodott rajtam. Ekkor életmentő 
műtétet hajtottak végre rajtam. Budapesten egy ICD nevű gépet ültettek 
be a szívembe, ez a pacemakernek egy továbbfejlesztett változata. Ez a gép 
azóta négyszer indította újra szívemet, négyszer újraszülettem. 
HCS: Milyen érzés volt ez?
BIB: Minden szétmosódott, rengeteg színes fényt láttam a szemem előtt. Ez 
egy két percig tartott. Nagyon gyorsan történnek az események, a fények, 
mint a szivárvány színei. Nem képek, hanem csak színek folynak le. Érdekes 
mindenképpen.
HCS: Ekkor Ercsiben laktál a nővérednél. Ott is dolgoztál?
BIB: Igen, a festést ott sem hagytam abba. De egyre több időt töltöttem 
ismét Adonyban, ahol aztán Morva Ildikó keresett meg, hogy szeretne 
tőlem tanulni festészetet. Elkezdtünk együtt dolgozni, hozzánk 
csatlakozott még Gáti Erzsike is, ő perkáti hölgy. Másfél évig ment együtt 
a munka. Nagyon tartalmas volt és nagyon szerettem csinálni: visszahozta 
újra az életkedvemet. Közben újraindult a presszóban is a BIB bulik. Ez 
is hatalmas segítség volt számomra. 2014-ben a hölgyekkel csináltunk 
egy közös kiállítást. Itt ismerkedtem meg Ildikó egy régi szombathelyi 
osztálytársával, Zsuzsival, aki jelenleg Szigligeten lakik. Az élet, meg a jó 
szerencse úgy hozta, hogy szerelembe estünk. Ez a kapcsolat most azóta 
is tart. Jelenleg kétlaki életet élek, bár én mindig adonyi vagyok és leszek 
is, de most éppen Szigligeten is élek és Adonyban is. Az adonyi lakás, ahol 
élek – Rónyainé Piroska édesanyjának a háza a Kis utcában – tökéletes a 
festés szempontjából: remek, napfényes, galériás terei vannak. Amikor 
Adonyban vagyok, akkor itt érzem jól magam, amikor Szigligeten, akkor ott 
érzem jól magam. Idén sikerült is megnyitnunk ott egy galériát, az a neve, 
hogy Aranykagyló Festékliget. Párom kertészmérnök, és a szép kertjét 
berendeztük az én festményeimmel, szerintem csodálatosan sikerült. 
Nagyon élnek ebben a környezetben a képek. A kert és a képek nagyon 
erősítik egymást. Rengeteg látogató van, sok turista jön, egyelőre nagy 
sikere van.
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HCS: Melyik a kedven alapanyagod? Mire festesz?
BIB: Nagyon sok mindenre festek: uszadék fákra, kövekre, tapló gombára, 
régi bútorokra, ágy végekre. Szóval mindenre, amit találok és érdekesnek 
gondolok, azokat felhasználom. Mostanában sok vadász témájú képet 
festek. Ebből a szempontból az adonyi sziget egy kincsesbánya. Itt keresem 
a nyersanyagot és a későbbiekben a megfelelő eljárással előkészítem a 
felületet az alkotásra. A Duna-parti kövekből készült például sok kőkeret. A 
Duna az tényleg egy aranybánya. Festek hagyományos alapokra is: farostra, 
vászonra, de a különleges alapanyagokat jobban szeretem. Most ezekre 
teljesen rákattantam, nagyon élvezem a saját utamat ebben: mindig egy 
új kihívás egy-egy tárgyat újjá varázsolni, vagy kihozni belőle valami mást.
HCS: Egy ezzel kapcsolatos személyes élményemet hadd idézzek meg! 
Otthon raktunk fel a falra egy posztert és ügyetlen voltam, leszakadt 
a poszteren lévő alak feje. Teljes elkeseredettségünkben te segítettél. 
Megfestetted a teljes alakos poszter fejét a falra. Nekünk azóta egy általad 
festett fejű Milán focista díszíti a szobát. Ez az igazi alkalmazott művészet: 
senki nem veszi észre, hogy a poszternek falra festett feje van. Emlékszel 
a sztorira?
BIB: Hogyne! Nagyon mellényúltunk a tapéta poszter előkészítésekor: 
szegény Pato darabokra szakadt. Hírtelen mást nem tudtam kitalálni, hogy 
Kincsőke ne legyen szomorú: szereztem művész olajfestéket, és a hiányzó 
részeket egyszerűen megfestettem (először a beszélgetésünk során elszáll 
komolysága és jót nevet).
HCS: Tehát nemcsak fára, vászonra festesz, hanem falra is.
BIB: Igen, Szigligeten is festek szekkókat: toszkán jellegű képeket csinálok 
kőkeretben. Egy kis szakmázás: ez száraz falra kerül felfestésre.
HCS: Van olyan képed, melynek festékanyaga igen vastag, szinte kiemelkedik 
a síkból. Hogyan készül ez a kép?
BIB: Annak idején ezt úgy kísérleteztem ki, hogy késtapasszal tettem fel 
a gipszet, meg az akrilt a farostra, hogy kirücskösödjön 2-3 cm vastagon. 
Utána az egészet lefestettem egy színnel, mondjuk feketére, utána már 
nagyon egyszerű volt, mert a kiálló részeket pedig különböző színekkel 
festettem meg. Például a Manhattan című képem is így készült és a fekete 
háttéren lévő sárga kiemelkedések szinte világítanak.
HCS: Térjünk rá a megélhetési oldalára. Te a festészetből élsz. Hol adod el 
képeidet?
BIB: Hartán leginkább megrendelésre dolgoztam: ballagásra, húsvétra, 
esküvőre rendeltek tőlem képeket. Aztán amikor elkerültem Hartáról, 
leginkább interneten adtam el. Később aztán Pestre hordtam fel galériákba 
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a képeket. Szigligeten most nagyon leegyszerűsödött: a nyaralók, az 
odalátogató turisták látogatják az Aranykagyló Festéményliget galériát, 
és hála istennek vásárolják a képeimet. De most is sok megrendelést 
kapok például a vadászoktól. De tervezzük, hogy idén télen Ausztriában 
rendezünk egy kiállítást, mely segítené a határon túli értékesítést. De sok 
Balaton-felvidéki kiállításon veszek részt mostanában, úgy tűnik itt sok a 
lehetőség.
HCS: Az olajképek elkészülte igen időigényes a száradás miatt…
BIB: Igen. Én azt a technikát alkalmazom, hogy az egyes színeket mindig 
megvárom, míg megszáradnak. Ez akár 2-3 nap is lehet, csak utána 
viszem fel a következő réteget. Ezzel válik igazán fényképszerűvé a kép. 
Azt a technikát alkalmazom, mint a reneszánsz mesterek: Michelangelo, 
Raffaello. Így egy festmény legalább egy hétig készül. Utána kap egy 
lakréteget – utána eladható lesz.
HCS: De nem minden festmény kerül eladásra…
BIB: Ha arra gondolsz, akkor a születésnapi BIB bulikon minden alkalommal 
egy festményt sorsolunk ki. Most készülünk a BIB buli 26. születésnapjára.
HCS: Én pedig csak azt kívánom, hogy tartsál még sok BIB bulit és nézzük 
sokáig együtt a képeidet! Jó egészséget, vigyázz magadra!

Fotó: Hetyei Csaba, Baranyai Imre festménye
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KŐBE VÉSETT EMLÉKEK
Adony egykori lakóinak sírkertje

Néhány évvel ezelőtt dicséretesen kitisztították a Nagytemető elhanyagolt, 
Ótemetőnek nevezett részét. Azóta egyre többünket foglalkoztat az a 
gondolat, hogy kik nyugszanak itt, kiknek a sírját, sírkövét fedte hosszú 
évtizedekig a sűrű bozótos, ahol csak néhány sírt gondoztak (és gondoznak 
ma is) a leszármazottak, a többit elfedte előlünk a vegetáció. A területen 
Adony község XIX. századának lakói nyugszanak. 
Az Ótemetőt nem lehet személyes érzelmek, érintettség nélkül 
megközelíteni. Még kisgyermekként, a temetői látogatások során többször 
elmentünk „hátra”, ahogy akkoriban emlegették a temetőnek ezt a részét. 
Üknagyapám, az 1899. szeptember 8-án elhunyt Rabóczky György sírját 
kerestük fel, amely a temetőt átszelő út mellett volt. Vörös tömött mészkő 
síremlékén jól olvashatóak voltak a betűk, a síron már faként magasodott 
az egykor bokorként odaültetett bukszus. Aztán valamikor az 1960-as 
években eltűnt a sírkő, és ez akkor nem volt egyedi eset. 
Kovács Danival a kora tavaszi napokban többször bejártuk az Ótemető 
területét. Jártunk a még ma is biztosan álló síremlékek mellett, láttuk 
a megdőlteket, a földbe süllyedteket, a darabokra törötteket és a 
megcsonkított, kereszt nélkülieket. A hozzátartozók egykor azért állították 
őket, hogy ezzel is kifejezzék ragaszkodásukat, tiszteletüket az elhunyt 
szeretett iránt. Emlékként, mint ahogy a szó is tükrözi: síremlék. 
Koller János plébános már 1884-ben látta, hogy a lélekszámban gyarapodó 
község, és a hozzá tartozó puszták lakosai miatt is szükséges a perkátai 
út melletti temető megnagyobbítása. Kényszerítő volt az is, hogy a község 
utcái közötti temetőt be kellett zárni. E temető a ma József Attila nevét viselő 
utca Duna felöli részében volt egykor, és az 1800-as évek elejétől temettek 
oda.  A Nagytemető területét (mint írta naplójában: „sok küzdelem után”) 
egy hold földdel megnagyobbíttatta. Az 1800-as években még „folyamatos” 
volt a temetkezés. Ez azt jelentette, hogy nem temettek a régi sírokra, 
hanem mindig újabb sorokat nyitottak, hiszen szükség volt területre. 
A Nagytemető végét 1905-ben érte el a „folyamatos” temetés, majd 
kezdődött az újratemetés a temető kapujától. Nézzük meg a ravatalozó és 
a perkátai út közötti részen a még megmaradt régi síremlékek évszámait! 
Jól követhetőek a sírköveken az évek, és azt látjuk, hogy egykor az 1920-as 
években temettek oda. A temetői kápolna, és a körülötte látható kripták 
helyén is egyes sírok voltak az 1800-as években. 
Térjünk vissza a kitisztított részhez, és vezessenek bennünket a síremlékek. 
Az első temetések az 1870-es években kezdődtek ebben a temetői részben. 
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Azok a sírjelek, amelyek fából készültek, már régen elporladtak, és a már 
alig látható sírhantok jeltelenek. A temető végében, az 1900-as évek első 
éveiből látható még fából készített kereszt. Mélyen a földbe süllyedve, 
korhadtan, szálkásan. Csak az egyiken olvasható még, hogy 1900-ban 
állították. 
A falusi temetőkben zömében az 1800-as évek közepétől jelentek meg 
és terjedtek el a kő síremlékek. Felbomlottak az addigi kőfaragó céhek, 
megerősödött a vállalkozók közötti verseny, a kőfaragók szignójával 
ellátott minden egyes sírkő egyben reklám volt a műhelyek számára. A 
választék nagy volt, mert budapesti és székesfehérvári ügynökök járták a 
települést, és az általuk bemutatott katalógusokból lehetett kiválasztani a 
síremléket. Néhány sírkövön nem látható a készítő szignója, de az 1880-as 
évektől kezdődően már olvassuk Frank Vilmos, Havranek Lajos, Fusch és 
társa, Frank Bpest, Horváth, Jablonszky Vince Bpest stb. szignókat. Ez is 
alapja volt annak, hogy megbízható, jó mestertől származik a síremlék. A 
kőfaragó műhelyek Székesfehérvárról lovas kocsikkal, Budapestről hajóval 
szállították az előzetesen aprólékosan megbeszélt és elkészített köveket. 
Az Ótemetőt járva jelentős számban találunk sváb családok által emelt 
síremléket. Amikor az elhaltak nevét olvassuk, azt látjuk, itt vannak 
azoknak a családoknak a „gyökerei” amely családok ma is a településen 
élnek: Schmidt, Pájer, Gévay, Posch, Král, Pletser, Köller, Héger, Szeitl és 
még hosszan sorolhatnánk.  Vörös tömött mészkövek, amelyeken az idő 
vasfoga ellenére még aránylag olvashatóak a nagy gondossággal vésett gót 
betűk. A sírkő „tükör” (sír felőli) oldalára vésték a betűket, de található két 
olyan síremlék is, amelynek másik oldalára vers van faragva. Ezek a betűk 
már nehezen olvashatóak, további feladatot jelent fordításuk, megőrzésük. 
Található nem gót betűs, de német nyelvű feliratos síremlék is.  Ennek az a 
magyarázata, hogy a gót betűs betűfaragás drágább volt (és ezért jobban is 
szerették a kőfaragók), de voltak olyan családok, akik ezt nem engedhették 
meg. 
Néhány igen masszív mészkő síremlék is mélyen besüppedt a földbe. 
Mindegyiknek szinte csak a negyede látszik ki, a nevek már alig olvashatóak. 
Nem egy kőfaragó munkája, mert igen sok a különbség a két kő formája 
között, ráadásul 20 év telt el a két temetés között. Egyik 1882-es, a másik 
1902-es temetés. Az 1882-es sírkövön már nehezen olvasható a gót betűs 
név, …… Jánost temették oda. Az emlék párkányzata felett talán egy szív 
domborodik, de már nehezen azonosítható, mállik a mészkő.  
A területet elfedő bozótos kivágása után néhány obeliszk síremlék is 
láthatóvá vált. A Bemalek- családé 1885-ből Havranek Lajos székesfehérvári 
kőfaragó munkája, gyönyörű gót betűs vésettel. Egy másik, az 1900-as évek 
elejéről, az alsó részről ledöntve fekszik a feltörekvő gaz között. Éppen ezért 
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nem lehet elolvasni, kinek emlékére állították. Gondos és precíz kőfaragó 
mester munkáját tükrözi az alsó részbe vésett díszítés is.      
A síremlékek sok formája utal arra is, hogy több budapesti és székesfehérvári 
műhely szállított az adonyi temetőbe. Általános a sima „tükrös” rész, de 
látható oszlopos oldalú, felül szalagpárkányokkal lezárt, keresztes sírkő. 
Itt jegyzem meg: éppen ezek a keresztek vannak barbár módon letörve, 
szétverve jelentős részüknél. Láthatóak IHS vésetek, Jézus monogramja. A 
felső párkányok alatt fűzfa, vagy kézfogás van bevésve. A fűzfa jelképezi a 
hívőt, az újjászületést, és mint gyümölcstelen fa, a szomorúságot, a gyászt. 
A kézfogás a szeretett ember halálára utal, ami magában foglalja a reményt 
is, hogy a családtagok, rokonok egyszer újra láthatják egymást. A halál 
utáni egység szimbóluma, gyakran házastársak közös sírján szerepel. 
A korabeli gyászolók fájdalma is olvasható a sírköveken: „Ezen emléket 
emeltette felejthetetlen bánatos férje.” „Gyászolja hű özvegye és anyósa, fiai 
és leányai”, „Mélyen gyászolják gyerekei és unokái”. A kövek alján pedig a 
család utolsó üzenete: „Béke poraira!”, „Béke hamvaira!”, „Áldás és béke 
hamvaira!”, „Isten kegyelméből nyugodjon!”.  
Elgondolkodtató, amikor egy kisebb sírkőtöredék kerül elő a gazból. A 
szépen vésett gót betűk jól olvashatóak: Král Ádám meghalt 1848-ban. Élt 
60 évet. Alatta feleségének neve: Schmidt Teréz. Ennyi a töredék, e pár sor. 
A síremléket valószínűleg a feleség halála után állította a család az addigi 
fakereszt helyett, a már férj-feleség közös sírjára. Vajon hol lehetett a sír, ki 
lehetett az és mi vezetette arra, hogy ily darabokra összetörje a síremléket?
Az egyik sírkőnél több kérdés is felmerül az emberben. Niklovits Péter 
kádármester sírkőállításakor fontosnak tartották, hogy odavéssék: 
„Született ZAMOSC várában, Lengyelországban”. 67 éves korában, 1879. 
augusztus 22-én halt meg. „Emléket álítatá siránkozó özvegye és hét 
gyermeke. Lengjen béke porai felett!” – olvassuk. Vajon mi történt a 
családdal, hol lehetnek a család utódai a világban?  A síremlék a kiváló 
budapesti kőfaragó, Jablonszky Vince alkotása.    
A temetőrész végében található Köller Mihályné gót betűs síremléke. Még 
látható a betűk arany festékkel történt kifestése, ami igen elterjedt volt. 
Használták még a fekete és a kék színt is. Köller Mihályné, született Pájer 
Magdolna 1905. április 18-án halt meg, 48 éves korában. Szülei: Pájer 
Ferenc és Paulusz Mária. Első férje Elszeszer Mihály volt, második Köller 
Mihály.
Aldorfer Mihály századosnak, a K.u.K. hadsereg egészségügyi osztályánál 
szolgáló egykori katonatisztnek kissé megdőlt síremlékén jól olvasható 
a német felirat. Ő Duna Adonyban halt meg 1903. február 14-én, 70 éves 
korában. 
A síremlékek között magára vonja a figyelmet az 1905-ben elhunyt Dobos 
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József sírjához állított emlék. Középen, mint amilyen nagy a sírkő, olyan 
nagy, széles latin kereszt van kivésve, amelyből sugarak nyúlnak az emlék 
széléig. Felül egy dísz helyezkedett el, amelyet ismeretlen kezek széttörtek. 
Tisztelegve településünk egykori, a XIX században élt lakosainak emléke 
előtt, számunkra feladat, hogy nagyobb figyelemmel tekintsünk az 
Ótemetőre. Ez magába foglalja a még meglévő síremlékek védelmét, 
megmentését, kutatását, és az eredmények feldolgozás utáni nyilvánossá 
tételét a szélesebb közönség számára. Ennek megvalósításával a ma 
embere az utódoknak is példát mutatva tisztelgő emléket állíthatna az 
egykori ősöknek.   
      Rózsafi János, Kovács Dániel

Fotó: Hetyei Gábor
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BORBAN A VIGASZ
Schmidt Attila – Birtok születik

KA: A Kápolna sor utcaképéhez 
szorosan hozzátartozik egy 
jellegzetes, téglás homlokzatú 
présház. Attila présháza. 
Sokszor néztem ezt a kis 
házat a szemközti teraszról. 
Egyszerűsége, titokzatossága 
mindig elragadott, ahogy 
düledező homlokzata kikandikált 
a portát lezáró tujasor mögül. 
Az idei tavasz, változást hozott. 

A szemközti teraszról már nem egy portát, egy birtokot látok. A régi 
porta egy újabb, hófehér présházzal bővült, s már a téglás homlokzat 
sem repedezett.  Az öreg tujasort, fiatal kerítés váltotta fel, mely 
gondosan jelöli a birtok határát.  A két kisház között véletlenül, vagy 
tudatosan tökéletesre komponált virágoskert díszeleg. Ági munkája. 
A régi présházak új ruhában, de a mindenkori adonyi szőlőhegy 
látképének hagyományait képviselve, mint egy hófehér ruhába öltözött 
öreg hölgy, és egy zakóját leporolt öreg úr, állnak velem szemben, egy 
csokor virágot ölelve kezükben. 
Mióta foglalkozol szőlőműveléssel?
SA: Mindkét nagyszülő részéről volt a családban présházunk, szőlőnk. 
Gyakorlatilag, mint Adonyban oly sok családban, hagyomány a 
szőlőművelés, borkészítés. Nálunk is. Én 18 éve, édesapám halálával 
örököltem meg ezt a présházat. Nagy mennyiségű szőlőnk nekünk nem volt. 
Itt a Szőlőhegyen is csak a présház, és otthon házi kerti művelésben, 10-20 
tőke csemegeszőlő, melyből kisebb mennyiségű bor készült. Azt a szőlőt 
gondoztam, illetve, mint itt oly sok fiatal, a baráti társasággal összejőve, 
kezdtünk el a Szőlőheggyel ismerkedni. És a borokkal is. Az otthoni szőlőn 
kívül már tizenéve elkezdtem szőlőket vásárolgatni vörösborkészítés, 
valamint akkoriban jött divatba rozé, annak készítése céljából.
KA: Jelenleg milyen szőlőfajtákkal foglalkozol?
SA: 2005-ben megvásároltam a présházunk mögötti szőlőterületet, amin 
a korábbi hagyományos művelésű szőlőt kivágtam. Annak a helyébe 2006-
ban olaszrizlinget, kékfrankost és zweigeltet telepítettem. Ez most egy 
10 éves telepítés. Gondosan előkészülve tettem mindezt. Talajvizsgálatot 
készíttettem a területen. Ki lett árkolva, és 300 kiló marhatrágya lett 

Fotó: Schmidt Attila
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beledolgozva ebbe a tipikus adonyi mértékű szőlőterületbe, amely 300 
négyszögöl. Ezt a fejlesztést követte egy újabb, mikor két éve a szomszéd 
présházat is megvásároltam. Főként helyhiány miatt, hogy legyen megfelelő 
helyem a vendéglátásnak, vagy családi eseményeknek, szüreteknek. 
Területszerzés volt a célom.
KA: A helyben termett mellé vásárolsz is szőlőt?
SA: Az említett fajták mellé megvan továbbra is a házi kerti művelés. 
A jelenlegi kertünkben is vegyes csemegeszőlők vannak. Emellé igen, 
vásárolok. Az idei évben kimondottan rozé készítés céljából tervezem 
kétféle szőlőnek a vásárlását, az egyik pinot noir, a másik kékfrankos. 
Ezekből szeretnék rozét készíteni. Egy átlag évben 6-7 féle bor adja 
nálam a kínálatot. Úgy gondolom, hogy ez egy borkóstolóhoz elegendő. A 
nagyságrend a szokásos. Elsősorban a családban, valamint a társaságban, 
ami elfogy, annyit termelünk. 
KA: Eddig milyen eredményeket sikerült elérned boraiddal?
SA: Az elmúlt évben sikerült szép eredményeket elérnem, mert többször 
választották az olaszrizlingből készült boromat a borrend zászlósborává. 
A vörös boraimmal is több alkalommal voltam az első helyezettek közt 
az adonyi borversenyen. Amire büszke vagyok, hogy a dunaföldvári 
Dunamenti Települések Borversenyén is volt a második legjobb a zweigelt 
vörösborom, illetve a legjobb hat fehérben benne volt az olaszom is. A rozém 
egy évben volt kiemelkedő, mikor megyei borversenyen is aranyat sikerült 
nyernem. Ezt szeretném idén megismételni, mert az elmúlt években nem 
úgy sikerült a rozé, ahogy szerettem volna. 
KA: Ha arra kérlek, hogy emelj ki egy szőlőfajtát, mely számodra a 
legkedvesebb, melyiket választod?
SA: Az olaszrizling az én személyes kedvencem. Az elmúlt 10 évben lehetett 
esős, vagy száraz év, minden évben a legszebb arcát képes mutatni ez a 
fajta. Talán ezért is szeretem ennyire. Száraz évben ugyanúgy szép bort 
lehet készíteni, mint egy csapadékosban. Bízom benne, hogy az idei évben 
is így lesz. Annak ellenére, hogy egy nagy fagykár érte a szőlőmet, elég 
jól kiheverte. A kékszőlőkön észlelhető a mennyiségi kiesés. Körülbelül 
50% terméskiesésre készülök. Az olaszrizlingem olyan fajta, hogy képes 
a regenerálódásra. A kárt is úgy kiheverte, hogy becslésem szerint egy 
átlagos, közepes termés lesz. Nyilván, a borát is szeretem. Szüreteltem már 
ezt 21,5 fokos musttal, akkor is jó végeredmény volt, magas alkoholtartalom 
mellett. De volt már, sajnos, csak 16 mustfok körüli, ennek ellenére mégis 
díjnyertes bor lett belőle. 
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KA: Az elmúlt évben jelentősen megváltozott a portád arculata. Hogy 
állsz a munkálatokkal? Tervezel még valamit a továbbiakban?
SA: Én is elkötelezetten próbáltam a birtokomat fejleszteni az utóbbi két 
évben. Egyrészt az első présházat felújítani, hogy megmaradjon a majdnem 
60 éve épült formájában. Próbáltam a hagyományos miliőt itt megtartani. 
A nemrégiben vásárolt házat is szerettem volna az eredeti kinézete szerint 
megtartani, sima fehér színű megjelenésbe. Úgy, mint itt a soron az elmúlt 
évben felújított présházakban mindenki képviselt. Egy kicsit gondolkoztam 
a vendéglátásban, hogy egy delegációt le lehessen ültetni. Az új ház ezek 
szerint lett kialakítva. Hozzávetőleg 20-30 főt le tudok ültetni. Terveim 
szerint nagyjából a végére érek a fejlesztésnek. Vizesblokkot, fürdőt 
mosdót kapott a ház, ami a Szőlőhegyen nagy kincs. Egy konyharész lett 
kialakítva, illetve a maradék hely a leültetéshez. Egyelőre ugyanígy, mint 
az elmúlt tizen évben, a hobby keretei között szeretném tovább folytatni.

Tudtad? Az olaszrizling fajtát termesztik a legnagyobb felületen 
Magyarországon. 19. század közepén került hazánkba, mégis őshonos 
fajtaként tekintünk rá. Vékony héja miatt érzékeny a lisztharmatra. Későn 
érő fajta, hagyományosan október elején szüretelik. Sokarcú borafajta, 
hiszen kiváló fröccsbor, de ezzel szemben koncentráltabb formáját is tudja 
mutatni. Karakterét nagyban befolyásolja termőhelye. A magyar borászat 
jolly jokerének is nevezik ezt a fajtát. 
       Kozmér Amanda
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CÉGÉR, AVAGY MESTERSÉGEM CÍMERE
Darálós, olajütő

Az adonyi iparosok többsége a két háború között nem jómódú, a kezét zsebre 
dugva ácsorgó, vagy éppen a diófa hűsében poharazó üzemtulajdonos 
volt, hanem épp ellenkezőleg, a helyi szükségletek kielégítését célzó 
dolgos ember, gyakran szakember volt. A mostani divatos menedzser 
szlenget ideidézve, a piaci réseket felfedezve, arra reagálva valósította meg 
projektötletét, de ha a huszadik század közepére térünk vissza, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a családi megélhetését igyekezett biztosítani úgy, hogy 
nem volt megfelelő földtulajdon, amin gazdálkodhatott, így rákényszerült, 
hogy minél kisebb tőkével, minél hasznosabb munkával, serényen teremtse 
meg a biztos mindennapi kenyeret – ez utóbbiakat akár szó szerint is értve. 
A Dunaújvárosban élő Horváth István – Saár Gyula unokája – segítségével 
felelevenítjük most az adonyi darálós, olajütő iparát, szolgáltatását. De 
családi történet közben megidézzük nemcsak a szorgos munkát végző 
embert, de a két világháború közötti családtervezési „modellt” is.
Saár Gyula (1899-1968) Kassán született, a családi legendárium szerint 
az első világháború előtt Óbudán találjuk a családot: a Hajógyári szigeten 
tanulta ki az ács szakmát. Zavaros, hogy hogyan került Adonyba, de 
annyi biztos, hogy Gévay János vízimalmának javításába segített, elkelt 
az ácsmunka s a molnármunka. A Gévay-lányokat nagyon tudatos 
terv szerint adta férjhez az apjuk. Az alapvetés, hogy mindegyiknek 
valamilyen mesteremberhez kellett férjhez menni, természetesen a család 
szempontjából „értékes” iparoshoz. Így ment az első lány molnárhoz, a 
második, Gévay Katalin ácshoz (ő volt a darálós Saár Gyula felesége), a 
harmadik szabóhoz és így tovább. 
A mezővárosi mód és lehetőség adott volt ahhoz, hogy az állattartók 
kiszolgálására új szolgáltatást biztosítson, így meghonosította Adonyban a 
bérdarálást. Ez nem esett messze az apósa által gyakorolt molnár szakmától, 
de mégsem ugyanazon a piacon keresett helyet magának: a család így 
több lábon állt. Villanymotor hajtotta darálót kezdett működtetni a háza 
melléképületében a mai Bajcsy-Zsilinszky utcában. Ez a daráló 2,5kW 
teljesítményű villanymotor hajtotta köves daráló volt. A szolgáltatást 
kiegészítette a saját lovas kocsival történő fuvarozása. Így azoknak a 
gazdáknak is tudott szolgáltatni, akik nem tudtak, vagy éppen nem akartak 
elmenni a darálóhoz. Megvalósította a háztól házig szóló szolgáltatást, 
elment a darálnivaló áruért a megrendelőkhöz, azt visszaszállította a 



391

darálás után. A darálandó elsősorban kukorica és gabona (búza, árpa, rozs) 
mag volt, melyet az állattartók etetésre használtak aztán fel. A legtöbb 
esetben a szolgáltatásért nem járt fizetség, hanem a díjat a darált áruból 
tartotta vissza. A mester a daráló „köveit” rendszeresen „élezte” kalapács és 
véső segítségével, hiszen a használat során koptak és időnként a minőség 
megőrzése érdekében karban kellett tartani azokat.
Ebben az időben a gazda felesége kifőzdét üzemeltetett, ahova a falu 
notabilitásai jártak, ma úgy mondanánk „menzára”.
Maga a darálás nem töltötte ki a tulajdonos teljes munkaidejét, ezért 
– mellékesként – olajütő is üzemeltetett. Az üzem berendezései nem a 
működtető tulajdonában voltak, hanem – a családi kapcsolatok újabb 
erősítését látjuk – Gyetkó Mihály, Saár Gyula sógora tulajdonolta. Az 
olajütés, ha reneszánszát nem is éli, de – úgy tűnik – növekszik a kisipari, 
kézzel készített olajok iránt manapság a kereslet. Pedig nem könnyű és nem 
egyszerű jó minőségű, vegyszermentes olajt sajtolni a magvakból. Saáréknál 
több lépcsőben történt a hozott magvakból (elsősorban a napraforgóból) az 
étolaj kinyerése. Legelőször hántolták a magvakat a köves darálóval, melyet 
egyébként a magvak darálására használtak. A lehántott héjat használták 
aztán a következő lépésnél, a héj nélküli, összedarált magok pirításához az 
üstöt ezzel tüzelték fel. Jól kellett azonban vigyázni, mert ez a napraforgó 
maghéj magas hőfokon égett, és hamar kárba veszhetett a pirítandó áru. 
A megpirított magvak ezután kerültek a 30 cm átmérőjű hengerprésbe, 
mely villanymotor által hajtott hidraulika segítségével sajtolta ki a mag 
30-35%-át nyersolajként. Megmaradt napraforgó pogácsa – Natkay Béla 
bácsitól tudom, aki utcabéli gyerekként próbált az üzemből e felettébb 
tápláló, olajban gazdag pogácsából szerezni – kedvenc csemegéje volt a 
srácoknak, hisz a pörkölés miatt nagyon ízletes volt ez a melléktermék. 
A pogácsa 3-4 cm vastag 30 cm átmérőjű kemény lap volt, melyet az 
állatok takarmányozására használtak. A nyersolaj állagra, színre nagyon 
hasonlított a dermedés előtt álló, grízesedő kacsazsírhoz. Azonban ha 
vártak vele, néhány hét alatt letisztult. Ennek az olajnak óriási előnye a mai 
tisztított olajhoz viszonyítva, hogy ez teljesen vegyszermentes eljárással 
készült. Kedves Olvasó, én azt hiszem, lesz még Adonyban kisüzemi olajütő! 
Bár nagyon munkaigényes, de a tiszta termék iránti igény egyre növekszik.
A régi, paraszti életformán alapuló élelmiszergazdaságban, legyen az 
takarmány előállítás, legyen az élelmiszer alapanyag előállítás nagyon 
fontos és tanulságos, a mai kor számára is okulandó szemlélet élt: 
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mindent úgy dolgoztak fel, hogy semmi ne menjen veszendőbe, mindent 
hasznosítottak, nem volt hulladéktermelés. Bár nem ismerték azokat 
a fogalmakat eleink, mint „anyagáramlás-gazdálkodás”, „recycling 
projekt”, „hulladékmenedzsment”, „hatékony környezethasználat”, de 
ők megvalósítottak azt, hogy amit előállítottak, annak minden részét 
felhasználták, nem került semmi kidobásra, feleslegesen elégetésre, nem 
szaporította a szeméthegyeket szerte a vidéken.
A Saár-féle daráló és olajütő működésének a II. világháborút követő 
államosítás vetett véget. Bár a jogszabályban az 5kW motorteljesítmény 
volt a határ, mely felett végre kellett az államosítást hajtani, mégis úgy 
gondolták valakik a pártbizottságon, hogy a darálótulajdonos is jobb, 
ha a kuláklistán köt ki, s elvitték a meghajtó motort, s visszavonták az 
iparengedélyét, ezzel elvették a megélhetését is. A daráló többi része, a 
garat, a daráló felépítmény ott maradt torzóként. Az üzemben, a portán, a 
megélhetésüktől megfosztott iparos családok házaiban hosszú időre aztán 
a csend köszöntött be. Az unokák, ha játszottak is a vastagon porlepte 
ottmaradt szerszámok között, senki nem volt, aki felvilágosítsa őket arról, 
hogy milyen történeteket lep a por.
     Horváth István, Hetyei Gábor

Saár Gyula munkában
Fotó: Horváth István archívuma
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ADONYBAN SZÜLETETT
A pápai páros

Adonynak van Pápája, és rögtön 
kettő is. Pápáról jött, Adonyban 
tanított, nemcsak rajzot, de 
életszemléletet is, majd az 
iskola falaiban is kézjegyét 
hagyva visszaköltözött Pápára 
– Zsupán István tanár úr. És 
Adonyban tanult, de Pápára 
ment tanítani Torma Ákos tanár 
úr. Most mindketten Pápán 
élnek és időnként Adonyról 
beszélgetnek… Álljon itt Torma 
Ákos visszaemlékezése Pista 
bácsiról, de nem csak róla.

A Pápa-Adony-Pápa járat

1994 nyarán a Református Kollégium a tanárává fogadott. Pápán előtte 
sosem jártam, a városról szinte semmit nem tudtam, legfeljebb azt, amit 
földrajzból tanultam: textilipar, húsipar stb., valamint azt, hogy egy Györök 
Leó nevű, kalandos életű festő pápai származású volt. Szóval: ha Pápa, 
akkor Györök Leó, ha meg Györök Leó, akkor Zsuppán Pista bácsi, egykori 
adonyi rajz és földrajz tanárom, akit akkor már tíz éve nem láttam, csak 
annyit tudtam felőle, hogy visszaköltözött szülővárosába. Itt volt a nagy 
alkalom arra, hogy „kollégaként is teszteljem” hajdan volt tanár-diák 
kapcsolatunkat.
Megítélésem szerint a tanárok csoportosításának egyik legpraktikusabb 
módja az, hogy az illető pedagógus volt–e valamilyen (akármilyen) 
vagy nem (… és itt nem elsősorban a   szakmai tudásra vagy a tananyag 
kilóban mért megtanítására gondolok… a legtöbb diák az órai élményekre 
emlékszik - szívesen -  vissza, a részletes tananyagra nem igazán…). 
Az én élménycsomagom nem csak azért komplexebb Pista bácsiról az 
átlagosnál, mert vidáman és gyorsan röpült az idő az óráin: nekem valahogy 
a gondolatom és a lelkem is szárnyra kapott,  továbbá évtizedek tanári 
praxisa után látom azt is , hogy mi mindent raktároztam el a stílusából, ami 

Fotó: Hetyei Gábor
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aztán szinte észrevétlenül a saját pedagógusi arculatom elhagyhatatlan 
alkotórészévé vált. Ez az oka annak, hogy én nem igazán diákélményekről 
írok, hanem egy olyan karakterről, aki a szó szoros és átvitt értelmében is 
élénk színekkel gazdagította a „jó öreg Salina” arculatát. 
Az arculatgazdagítás leginkább szembeszökő ténye természetesen az, amit 
festett („föstött”, ahogy Ő mondja). Nem hiszem, hogy van még festmény, 
ami úgy a gyerekkorom részévé vált, mint pl. az iskola lépcsőházának 
monumentális történelmi képe vagy a történelem terem katedra feletti 
időszalagja, ahol az ősközösséget és a szocializmust a dialektikus 
materializmus regulája szerint azonos (vörös) feliratokkal festette meg, 
de mi P. Péter osztálytársammal azon kacagtunk titokban, hogy Pista bácsi 
ezzel biztosan a színvonalukat is párhuzamba állította. Meg sem tudom 
becsülni, vajon hányszor bámultam meg átszellemülten az ének-rajz 
teremben az otthonról már ismerős és a számomra a mai napig ikonnak 
számító  zeneszerzők portréit. Az épületen kívül pedig az archaikus 
erejű napórát, illetve a számomra mai napig rejtélyes „sgraffito békét”, és 
általában mindenféle feliratot, sőt nemrég még Gáborfi tanár úr házszámát 
is, amiken valahogy mindig meglátszott, hogy ez Pista bácsi keze munkája.
Külön, az előbbiekhez képest zártabb világot jelentett az akkortájt épített 
tornacsarnok épületében lévő égető kemence körüli, számomra (zéró 
kézügyesség) misztikus és rituális burokban zajló agyagozás, amely szintén 
Pista bácsi klubja volt.
Mindent összevetve  már pusztán ezek alapján és gyerekként is tudatosult 
bennem: itt nem akárki dekorálja az én kedves kis iskolámat, hanem egy 
olyan elkötelezett tanár, akinek tetejébe’ van saját stílusa is.
Ám mindez csak a díszletet adta a hangulathoz, amit szerintem senki nem 
felejt el, akit Pista bácsi tanított. Ő ugyanis –szerintem – a tanítási órát 
csak keretként és ürügyként használta fel arra, hogy valami fontosabbat, 
úgy értem, valami olyat is elmondjon vagy elmeséljen vagy eljátsszon vagy 
elbohóckodjon, ami több, mint a tananyag, a papír és a nyomdafesték. Azt, 
ami teljesen független attól, hogy szocializmus vagy kapitalizmus vagy 
akármi van; azt, amiért élni érdemes: valami emberit.
 Emlékeim szerint egyértelműen rajz-és nem földrajz tanárként volt 
igazán elemében, noha habitusát az utóbbi alkalmakkor sem tagadta 
meg. Arról nem tudok beszámolni, hogy miket alkottam az óráin, mert az 
axonometriától kezdve az egyenes vonal meghúzásán át az egy helyben 
ücsörgésig minden gondot jelentett nekem egy rajzórán, azaz: gondot 
jelentett VOLNA, ha közben nincs felolvasás a régi magyar mondákból, a 
sztorizgatás a ravennai San Vitaleról, ha nincs a televízió helyett „televizenyő”, 
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a mondanivaló fontosabb részeit 
hangsúlyozó „papám” felkiáltás, a 
narancssárga gombos mono kazettás 
magnóról szóló gregorián zene,  és 
Györök Leó sztorija, ami alapján  N. Ili 
osztálytársammal beazonosítottuk, 
hogy Pista bácsi pápai, és –ahogy én 
éreztem-lélekben az is maradt… 
Nekem pedig, a tanárgyereknek adott 
a sors még egy nézőpontot, hogy 
e fura embernek még egy oldalát 
vagy talán az igazi arcát is lássam.  
Szüleim otthoni beszélgetéseiből vált 
nyilvánvalóvá számomra, hogy ez a 
Pista bácsi sem (meg a „Tóth” meg a 
„Torma” sem) tartozik azok közé, akik 
odavannak a fennálló rendszerért. 
Nekem ez akkor a becsületesség 
alfája volt. Akkor kezdtem megérteni, 
hogy miről szól az óráinak a mondanivalója, és hogy a humor mi mindenre 
jó, ha az ember el akarja viselni és mondani mindazt, amit egyébként csak 
eltűrhetne…
Vannak emberek, akik azért semmilyenek, mert mindig olyanok, amilyen 
alakoskodást a kor- vagy a csordaszellem elvár tőlük. Azt hiszem, hogy 
nincs ebben semmi nagy bűn, ha az illető minél könnyebben, gyorsabban 
és egyszerűbben akar boldogulni. 
Vannak olyan emberek, akik szerint az életet nem feltétlenül az anyagi 
szférában elért gyarapodás miatt érdemes élni.
Aki tanárnak megy, és komolyan veszi saját magát, meg azt, AMIRŐL 
tanítania, nevelnie kell, az jobb, ha előbb elgondolkodik azon, hogy 
az utóbbi csoportba tartozik-e… ha a válasz nem, akkor inkább ne 
foglalkozzon emberekkel-szerintem. A sors Pápára vetett.  Szinte 
be sem költöztem a lakásomba, már őt kerestem. Huszonkét éve… 
Érdekes módon szinte semmit nem változott sem a jelleme, sem a 
véleményem róla. Állócsillag. Én meg maradtam a diákja.
       Torma Ákos
Ui: Pista bácsival és feleségével, Emőke nénivel havi rendszerességgel 
találkozunk, és soha sem fordult még elő, hogy ne került volna szóba: 
ADONY

Zsuppán István: Önarckép (2012.)
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Százéves katonaláda
1917. szeptember

E hónapban a százéves emlékek között ismét a magyar királyi 17. 
honvéd gyalogezred hadiútját követjük. Mégpedig a 17/III. zászlóaljának 
fennmaradt naplója alapján.
A volhíniai fronton töltött csendes hónapok után újra az olasz frontra 
került a fehérvári ezred, így a III. zászlóalj is. A frontváltás híre augusztus 
28-án érkezett az ezredhez, és mind a tisztek, mind a legénység körében 
nagy meglepetést okozott. Német csapatok vették át állásaikat, majd 
megkezdődött a századok vasúti szállítása az olasz frontra.
A hosszú út során szeptember 8-án Székesfehérvárt is érintették, ahol az 
állomáson nagy tömeg, sok hozzátartozó várta a honvédeket. Csak rövid 
időre állt meg a szerelvény, mert a zászlóalj naplójában már az olvasható, 
hogy a vacsorát Nagykanizsán osztották ki a legénység számára.
Kiérkezve az olasz frontra, szeptember 12-én érkeztek meg a Görz 
városához közeli Isonzó folyó menti Monte San Gabriele-hegyre. Egy mély 
szakadékban helyezték el őket, amely a tartalékok elhelyezésére volt 
kialakítva. Befejeződött a frontváltás, mert a Monte San Gabriele-hegy 
védelmére vezényelték át a magyar királyi 20. honvéd gyaloghadosztály 
ezredeit. Nagyon fontos volt a hegy védelmének megerősítése, mert az 
ott folyó hősies ellenállás leplezte a Tolmin (ma: szlovéniai, Isonzó menti 
kisváros) várostól északra tervezett nagy offenzíva előkészületeit. A hegy 
szívós védelme azt sugallta az olaszok számára, hogy az osztrák-magyar 
csapatok itt akarnak egy offenzívát kezdeni. A Monte San Gabrielen 
tomboló küzdelmek olyanok voltak, mint amilyenek egykor a doberdói 
frontszakaszban zajlottak: maga a földi pokol.
A mindent elpusztító olasz tüzérségi tűz miatt nem voltak állások, a 
küzdő felek csak gödrökben, mélyedésekben (támpontokban) tudták 
meghúzni magukat. Olasz felderítő repülőgépek keringtek a hegy felett és 
kis bombákkal támadtak. Saját repülőgépek csak nagyon ritkán jelentek 
meg. A III. zászlóalj szeptember 14-én került először állásba a San Gabriele 
déli lejtőjén. Igyekeztek fedezékeket találni a kavernákban és a szétlőtt 
állásokban, de máris veszteségeik voltak. Másnap a heves olasz tüzérségi 
tűzben mozdulni sem lehetett, és a déli órákban szinte elviselhetetlen 
volt a hőség. Vizet és élelmet a nappali órákban lehetetlen volt feljuttatni 
a századokhoz. De olvassuk a zászlóalj naplójából a szeptember 17-i 
bejegyzést: „A hátrajövő sebesültek elmondása szerint az első vonalban 
állás egyáltalán nincs. A legénység a kavernákban van és a sziklák mögött. 
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A figyelők a kaverna száján néznek csak ki. Az egész vonalat állandóan 
különböző gránátokkal veretik. A kint levők csak tegnap kapták az állásban 
lét óta először élelmet és vizet. A legénység közül sokan a nagy forróságtól 
kiszáradva saját vizeletüket itták meg. A legénység igen sokat szenved és 
nélkülönöz. Az ezred vesztesége minden 24 órában átlag összesen 120-130 
fő.”
Az olasz tüzérségi tűzcsapások szüneteiben olasz járőrökkel kellett felvenni 
a harcot. Kisebb-nagyobb rohamcsapatok is igyekeztek betörni a magyar 
vonalakba, de ezeket minden esetben sikerült visszaverni. A nagy melegben 
elviselhetetlen volt a hullaszag. A fehérvári honvédek sebesültjeit és a 
halottait csak az éjszakai órákban, akkor is nagy nehézségek árán tudták 
elszállítani.
Nem volt egyszerű a harcoló századok ellátása, mert a folyamatos olasz 
tüzérségi tűz miatt a hátsó vonalakban is nagy volt a félelem. Erről 
olvashatunk a napló szeptember 20-i oldalán: „Az emberek csak a 
legnagyobb fenyegetések és az altisztek legnagyobb erélye lévén bírhatók 
rá, hogy a nehéz kondérokat és hordókat a nagy gránáttűzben kiszállítsák. 
A veszteség igen nagy. A helyzet a San Gabrielen még talán egy fokkal 
keményebb, mint a Doberdón.” A következő napokban az olvasható, hogy 
a legénység nagyon kimerült, lerongyolódott. Nagy szükség lett volna 
bakancsokra, mert a sziklákon járkálásban tönkrementek a lábbelik. 
Szeptember 23-án vonták ki a III. zászlóalj századainak maradékát a San 
Gabrieléről. Az első vonalból leváltottak mindegyike tetves volt, nagyobb 
tisztálkodásra, fürdésre még a pihenőhelyen sem volt lehetőség. Néhány 
nap múlva a 6 gyerekes családapákat kíméletesebb helyre, a szállító lovas 
kocsikhoz osztották be. Beérkezett a pótlás is: 89 embert osztottak szét a 
századok között. Ez a pótlás nagyon kevés volt, mert a századok létszáma 
így is csak 95-100-105 főre emelkedett.
Rövid pihenő után szeptember 28-án újra a San Gabrielére került a 
zászlóalj. A helyzet semmit sem változott: folyamatos volt az olasz tüzérség 
pusztító tüze, az éjszakai olasz gyalogsági támadások. Sebesültek és 
halottak hevertek mindenfelé. E kopár és gránátoktól felszántott Isonzó 
menti hegyen zajló harc minden percben emberi életet követelt.
       
       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - JELKÉPEK 
AZ ADONYI TEMPLOMBAN

Jézus bemutatása a templomban

Jóllehet, templomunk Szűz Mária tiszteletére lett szentelve, Mária élete 
mégis olyan szorosan egybefügg Szent Fiáéval, Jézuséval, hogy nem 
maradhatnak el a templom festészeti ábrázolásából olyan jelenetek, 
amelyek ne kötődnének egyszersmind Jézushoz is. Ezt a kötődést erősíti 
az a tény is, hogy számtalan Jézushoz kapcsolódó ünnepnek máriás neve is 
van. Így adatott meg, hogy Jézus bemutatásának ünnepét Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepének is hívjuk (február 2.). Még kevésbé csoda ez a 
jelenség magyar földön, ahol a Szent Szűz iránti tisztelet a legkiemelkedőbb 
minden nemzet fiai közül.
Az elsőszülött fiúk bemutatását külön törvény írta elő a zsidóság számára. 
Az újszülött fiút negyvennapos korában el kellett vinni az Úr szentélyéhez, 
hogy ott az egyiptomi fogságból való szabadulás emlékére, illetve a 
templomi szolgálattól való megváltásért áldozat kíséretében bemutassák. 
Jézus életének ezt a momentumát egyedül Lukács evangéliuma őrizte meg 
számunkra, aki a hagyomány szerint részletesen kifaggatta a Szűzanyát 
Jézus gyermekkoráról, hátrahagyva az utókor számára azt az értékes 
gyöngyszemet, amely gyermekségtörténet néven vonult be a bibliakutatás 
tudományába, és tette egyedülállóvá az evangélista művét.
Jézus bemutatásának ünnepe rendkívül gazdag jelképes tartalomban. Már 
az önmagában árulkodó, hogy miért nevezzük az ünnepet „gyertyaszentelő”-
nek? A gyertya, mint évszázadokon keresztül az egyetlen fényforrás az esti 
időszakban, már az ókeresztény korban Krisztus jelképének számított. A 
gyertya viasza emberi természetére, a fénye istenségére utal. A karácsonyi 
gyertya Jézus megtestesülésére és születésére, a húsvéti gyertya 
föltámadására emlékeztet. Ez utóbbi okból gyújtjuk meg keresztségkor 
a húsvéti gyertyát, mert e szentségben rejlik megváltásunk titka, Jézus 
Krisztus feltámadása. Mivel a gyertya önmagát felemésztve világít, jelképe 
az önzetlen szolgálatnak, a jócselekedetekkel világító hitnek is. Egyszerre 
szimbóluma a halandóságnak és az örök életnek. Szentmisében az oltáron 
égő két gyertya a Krisztusról tanúskodó Ó- és Újszövetség jele.
A gyertyaszentelő elnevezés tehát arra utal, hogy Mária a gyertyával 
szimbolizált Krisztust, mint a világ világosságát az előírt hagyomány szerint 
bemutatja – régies kifejezéssel megszenteli –, hogy beteljesítse a törvényt, 
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és egyúttal teljessé is tegye azt. A 15. században még szokásban volt, hogy 
az ünnepen a király a szentmisén megjelent főpapok és országnagyok 
között gyertyát osztott szét. A magyar középkorban pedig ezen a napon 
először a tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűznél gyújtották meg 
a gyertyákat.
A 10. századtól a nyugati liturgikus könyvek egyre gyakrabban emlegetik 
ezen az ünnepen Mária tisztulatját. A gyermek szülését követő negyvenedik 
napon csakúgy, mint a havi tisztulás után a nő áldozatbemutatásra volt 
kötelezve. Habár az asszony nem volt kötelezve, hogy ezért felmenjen 
Jeruzsálembe, Mária és József ezt az eseményt összekötötték a gyermek 
bemutatásával. 1960 óta a keleti hagyománnyal összhangban nyugaton is 
újra az Úr bemutatásának ünnepeként tartjuk számon ezt a napot, amelyet 
a baloldali mellékhajó mennyezeti freskója tár elénk.
       Szemere János 

Fotó: Rosenberg Róbert
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Október
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Feszületek Adonyban

Fotó: Rosenberg Róbert

NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBRA A DUNA-PARTON
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Október
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

1817 19 20 21 2216

23 24 25 26 27 28 29

Malvin

Dénes,
Andor

Petra Helga Ferenc,
Edvin,
Zóra

Aurél,
Galina

Brúnó,
Renáta

Amália Koppány

Gál,
Aurélia,
Margit

Gyöngyi,
Nemzeti 
ünnep

Hedvig,
Hédi

Salamon Blanka,
Bianka

Dömötör,
Amanda,
Armand

Szabina, 
Szabrina

Simon,
Szimonetta,

Szimóna

Nárcisz,
Melinda

Alfonz,
Zenóbia

Farkas

Lukács Nándor Vendel Orsoly,
Orsika

Előd,
Korina

Gedeon Brigitta,
Gitta

Miksa Kálmán,
Ede

Helén,
Heléne

Teréz,
Terézia
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Programok
október 2-8.

Országos könyvtári napok

október 8. 
Idősek napja

október 14. 
Újbor ünnep és halaadás

október 23. 
Városi ünnepség

Jegyzet

október 7. 
Oktoberfest



404

VILÁGNAPOK - GYERMEKSZEMMEL
Október 4. Állatok világnapja

Kedvenc állatom, Bütyök

Bütyök azért a kedvenc állatom, mert egyik éven, karácsonykor kaptam.
A kutya fehér színű, a bal szeménél és a farka tövénél van egy fekete folt. A 
hasa rózsaszín. Eléggé dagi, mert egész nap csak alszik és eszik. A kutyám, 
ha meg van kötve, eléggé morci, és mindig ugat. A családtagokat megismeri, 
és ha meglátja őket, örömében bepisil. Az idegeneket nem nagyon kedveli. 
A legnagyobb élményem az volt vele, amikor megkaptam, és a karácsonyfa 
alól berohant felébreszteni.
Bütyiről az a véleményem, hogy jó családtag, és néha megnevettet minket. 
Jó, hogy van nekünk!

    Ármai Borbála, 4.a  2014/2015.tanév

Kedvenc állatom

A kedvenc állatom a házőrző kutyánk, egy másfél éves zsemleszínű fiú 
labrador.
2014. május közepén került hozzánk 6 hetes korában Győrből. A neve 
Dani lett, amire nagyon ügyesen hallgat. Apukámmal közösen építettünk 
fából egy szép kutyaólat, melynek zöld zsindelyt tettünk a tetejére. 
Hamar megszokta a helyét, csak akkor nyüsszögött, ha éhes volt. Sokat 
foglalkoztam vele, mire nagy kutya lett. 
Szereti a vizet, ügyesen sétál pórázon, és imád labdával játszani. Igazi 
házőrző, mert a macskákat elkergeti, és ha jön valaki, ugat. Nagyon 
érdeklődő, és könnyen tanul. Ha bújócskázom vele, nagyon gyorsan 
megtalál.
Hamar a család kedvence lett, örülök, hogy ilyen cuki kutyám van.

     Vida Noémi, 4.a  2014/2015. tanév
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Október 18. Magyar festészet napja

A festmény

Képzeld el, hogy mi történt tegnap velem!
Délután a házi feladatot csináltam rajzból a szobámban. Megfestettem 
először a dombot, majd egy szép nagy házat. Közben a hátam mögött játszott 
Cirmi és Foltos, a két macskám. Egy óvatlan pillanatban Foltos belelépett 
a festékbe, és rálépett a festményemre, ami tele lett tappancsnyomokkal. 
Már majdnem összegyűrtem, mikor kitaláltam, hogyan hozzam helyre a 
képet.
Szép virágfejeket festettem a nyomokból. Szerintem jól sikerült!
A te festményed milyen lett?

     Vida Noémi, 4.a  2014/2015. tanév

A nagyszerű ötlet

Eszternek egy festményt kellett készítenie környezet órára.
A lány kiment narancsléért. Közben Vöri és Folti bement a szobába. 
Játszottak és beleléptek a festékbe. Össze-vissza mászkálták a festményt. 
Ahogy Eszter belépett a szobába, és meglátta a lapot, elszomorodott, és 
kiküldte a macskákat. Sokáig gondolkodott, hogy mit tegyen, mire végre 
eszébe jutott.

- Ezekből tökéletes virág lesz!
Gyorsa megfestette a virágokat.
Másnap bevitte az iskolába. Mindenkinek nagyon tetszett, köztük a tanító 
néninek is. Ötöst kapott rá. 
Mikor hazaért, bőséges jutalmat adott a macskáknak.

    Molnár Daniella, 4.a  2014/2015. tanév
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...

Kukoricatörés

Amikor az iskolában eljutunk Arany János balladáihoz, kötelező 
megemlékezni a Tengeri-hántás című mű egyik fontos sorpárjáról: „Ködös 
őszre vált az idő azonban, / Törik is már a tengerit Adonyban;”. Azonban én 
attól tartok – és ezt Tóth István tanár úr is remélem, megerősíti , hogy itt 
sajnos nem a mi településünkről van szó, hanem a Tisza melletti Adonyról. 
De sebaj, volt kor, amikor – ködös őszre váltott az idő – igen sokan mentünk 
és törtük a tengerit Adonyban.
Adony – erről sok helyen és sokszor megemlékeztünk – erős helyi iparral 
rendelkező mezőváros volt. A városi rangja ugyan később elveszett, és 
kisipart sem tudta pótolni a szocialista iparosítás, de a mezőgazdaság 
árutermelő túlsúlya mellett a második világháború után is – jellemzően 
az iparban és a szolgáltatási szektorban dolgozók, illetve a nyugdíjasok 
esetében – a háztáji gazdálkodás jelentősége megmaradt egészen a XX. 
század utolsó évtizedéig. Csaknem minden adonyi porta saját ellátásra 
művelte a kertet, ott zöldséget, gyümölcsöt termelt (gyökérzöldségek, 
burgonya, mák, eper, alma, meggy, cseresznye nemigen fogyott a boltban), 
az udvaron tyúkok, kacsák tollászkodtak, az ólakban disznók várták a 
moslékot. Sok családnak nem csupán a ház mögötti kert jutott termelésre 
(ott a napi élelmiszerek elállítása folyt), de a zártkertekben a takarmány is 
megtermett. Voltak kimondottan kaszálók (a szálas takarmány előállításra), 
szőlőskertek és kukoricaföldek. (Akkoriban a kukoricabogár nem fertőzött, 
így a monokultúrás kukoricatermesztés nem volt problémás.) Egyik ilyen 
zártkerti kukoricaföld volt a rév felé menő út és a Molnár-árok közötti rész, 
melyet révföldnek, illetve – nagyapámat idézve – „réfődnek” hívtak. Az én 
emlékeim innen származnak…
A lovas ekével, boronával, vetőgéppel, a Majer Pista („Dajci”) bácsi által 
elművelt területen évtizedekig megtermett a tyúkok, kacsák, malacok éves 
takarmányigénye. A fattyazás, a kapálás már a mi dolgunk volt, melyet nem 
éppen nagy örömmel végeztünk a nyári szünet alatt. Még szerencse, hogy 
a munkák szünetében volt alkalmunk a Molnár-árokban áztatni a horgokat 
abban reménykedve, hogy estére paprikás lisztbe forgatott keszeg, kárász 
lesz a vacsoránk.
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A kézi munka csúcsa a kukoricásban a betakarítás volt. Ekkor összejött a 
család apraja-nagyja, nagyanyám megsütötte a fasírozottat meg az oldalast, 
melyet aztán a szedés szünetében a lovas kocsi platójáról, állva ettünk meg. 
És ha esett, ha fújt (ha már a család összejött), mentük kora reggel lovas 
kocsival (természetesen a Dajcival) a réföldre. 
A kukoricaszedés technikája kiforrott volt. Mindenki kapott egy zsákot, 
melyet nagyapám a következő módszerrel készített elő. A régi jutazsákokba 
bele volt varrva a szájához a kötél, ezt kötötte össze a hozzá közelebb 
lévő sarkával. Hogy a rögzítés biztos legyen, a zsák sarkába beletett egy 
öklömnyi kukoricacsutkát, és azt kötötte körbe. Ezáltal kaptunk egy olyan 
zsákot, melyet az egyik vállunkon és a hátunkon átvetve, a zsák nyitott 
száját magunk előtt tartva, mindkét kezünk szabadon mozoghatott. Ebbe 
a zsákba gyűjtöttük a letört és lefosztott kukoricacsöveket. Amikor a zsák 
megtelt, azt a mellettünk lépésben bandukoló, meg-megálló lovas kocsira 
öntöttük. A cső fosztására célszerszámot kaptunk. Egy 10-15 cm hosszú, 
1-2 cm vastag, kihegyezett, a csuklónkhoz kötött akác cucafát fogtunk 
a markunkban, melyet a kukoricacső bajuszához szúrtunk be, ezáltal 
könnyítve meg a csuhélevél lefosztását. (Tehát nálunk a törés és a fosztás 
egy munkaműveletként zajlott, nem vált külön – voltak, akik csak törték 
a kukoricát, aztán a házhoz beszállítva később fosztották ki azt, főleg, ha 
nagyobb mennyiségű volt a termés. 
A gazda feladata volt, hogy a szép kukoricacsövekből fűzért fonjon (ez is 
lefosztásra került, csak a csuhélevelek nem kerültek leszakításra, ezzel 
lehetett a fonatot elkészíteni), mely a jövő évi vetőmagbázist biztosította. 
Ez nem került a többi közé, a vetőmag jól szellőző helyen, rágcsálóktól 
megóvva került télen tárolásra. (Nem hibrid magról lévén szó, nem 
beszélhetünk fajtaleromlásról, és a csávázást is megspórolták azáltal, hogy 
a magok tárolása nem engedte a gomba és egyéb fertőzés szaporodását.)
Amikor a töréssel végeztünk, és minden kukorica a lovas kocsin volt, akkor 
jött a sorok közé vetett egyéb termények begyűjtése: a sorok elejére, néhány 
méter hosszan, takarmány tök került vetésre, majd kissé beljebb pedig az 
apró szemű fehérbab termett. A tököket a kukorica tetejére halmoztuk, 
míg a babot szárastól feltépve a szedőzsákokba tömtük, tapostuk, és a zsák 
száját bekötve mehetett ez is a kocsira. Mindezek tetejébe a szedők ültek: 
fáradtan, piszkosan, esetleg sárosan, átázva.
Hazaérve folytatódott a betárolás munkájával a nap. A kocsiról a 
kukoricacsöveket kézzel hajigáltuk be a góréba. A góré a kukoricatárolásra 
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készült fa építmény volt – még 
ma is található jó néhány a 
városban. Vázát teherbíró 
gerendázatra helyezték, 
melyre a felépítmény 
lécezetből került. De a 4-5 cm-
es lécek nem sűrűn, hanem 
hézagosan kerültek rögzítésre, 
ezáltal biztosított volt a levegő 
járása. A betakarított kukorica 
így megszáradhatott, nem 
rothadt be. A csöves terményt 
itt tárolták mindaddig, amíg 
morzsolásra nem került. Az 
építmény padlója a földtől 
kiemelt volt, nem érintkezett a 
talajjal, így nem nyirkosodott 
fel, meg a macskák, kutyák 
is szabadon vadászhattak az 
egerekre alatta. Sokszor a 
tyúkoknak is remek fészkelő 
helyet biztosított a góré alja. 

A 3-4 méter magas építmény tetejét cserép fedte. A begyűjtött tököt a 
disznóól mellett tároltuk, ahonnét heteken át, nap, mint nap került a 
vályúba belőle.
A babot szárastól a gazdaasszony nagy fóliára szórta ki, és az őszi bágyadt 
napsütéstől várta, hogy minél gyorsabban kóróvá száradjon. Reggel 
kiterítette, majd a harmat leszállta előtt sarkait összefogva a kamrába 
vitte. Ismételte ezt mindaddig, amíg vasvillával megveregetve a hüvelyek, 
engedvén az erőszaknak, kipergették a kis fehér főzeléknek valót. A 
kipergett mag átszitálva mehetett aztán a fehér vászonzsákba, ahol tavaszig 
is elállt.
A kukoricatörést követő napokban néhány férfiembernek még feladata 
volt a kukoricaszár vágása. Ezt a munkát a szárvágó kapa segítette. 45-
50 cm hosszú nyélen tenyérnyi kapafejjel ellátott szerszámmal vágták el 

Góré. Fotó: Schmidt Attila
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a kukoricaszárat, melyet kévébe kötve raktak a helyszínen gúlába, hogy 
tovább száradjon. Ott, ahol nagyobb 
jószág volt (tehén, ló), jó szolgálatot tett 
a téli tömegtakarmány kiegészítéseként. 
De nemcsak takarmányként, hanem 
szigetelőanyagként is gyakran használták 
a szárat: friss ültetésű fákat védtek meg 
a fagytól (és a vadak rágásától), vagy 
a burgonya vermekre tették, szintén 
védvén azt a hidegtől. Az ólak oldalát 
is gyakran ezzel szigetelték, hogy a 
téli metsző hideg szelek ne bújjanak 
be az ólak résein. Ott, ahol kemence 
még működött, a kukoricaszár (és a 
szőlővenyige) a legjobb (és legolcsóbb) 
energiahordozó volt.

Néhány hét, hónap alatt folyamatosan fogyott a góréból a kukorica: a gazda 
a napi takarmányigénynek megfelelően morzsolta (kézi morzsolóval) az 
árut. És amikor már jól megcsappant, meg alaposan ki is száradt, az utolsó 
negyedét, a néhány családtaggal együtt zsákba morzsolták. Ezt a munkát, 
aki irtózott az egerektől, nem szívesen végezte: a góré aljában, sarkában 
volt bőven rágcsáló meg rágcsálófészek. Ilyenkor a környék macskái sorra 
megjelentek prédára várva, de a tyúkok is el-elkaptak egyet a menekülő 
kártevőkből. A gazdaasszony, meg nem győzte csukdosni a ház ajtóit, 
ablakait, hogy csak oda ne meneküljenek a kis szürke állatok.
A lemorzsolt kukorica után megmaradó csutka a sparhelt, kemence 
tüzelőanyaga lett. A kör bezárult, a kukorica magja, szára, csutkája, mind- 
mind hasznosult anélkül, hogy hulladék került volna a környezetbe: ez volt 
az igazi anyagáramlás-gazdálkodás és melléktermék-hasznosítás. 

       Hetyei Gábor

Szárvágó kapák Fotó: Hetyei Gábor
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MI FŐ A SZOMSZÉD FAZEKÁBAN?
Szczekociny

Harmadik – legfrissebb testvérvárosi partnerük 
Szczekociny. A kisváros Szilézia területén fekszik, 
Krakkótól északnyugat irányban, 80 km-re. Lakossága 
kb. háromezer-nyolcszáz fő. A várost két részre osztja 
a Pilica folyó. Az első írásos emlékek a helyről 1307-ből 
származnak. A város kereskedelmi utak találkozásánál 
feküdt, így Nagy Károly idején fontos királyi hivatalok 
működtek benne. A svéd uralom alatt teljesen elpusztult. 
A XVIII. században ott telepedett le a Dembinski család, 
innentől a város gyors fejlődésnek indult. Ebből az időből 

származik a város legszebb épületegyüttese. Napjainkban mezőgazdasági 
központ, az önkormányzathoz tartozik 9 apró település. Legnagyobb 
üzeme a mezőgazdasági termékeket feldolgozó Agrofirma cég. 
Nézzük tehát a  hamisítatlan lengyel menüt, e hónapban kezdjük a levessel! 
A receptek közlésében, a város bemutatásában nagy segítséget kaptunk az 
adonyi Olszewszki Waldemardtól és kedves feleségétől, Margit asszonytól. 
Ők ezeket a bemutatásra kerülő ételeket rendszeresen készítik, és jó 
étvággyal fogyasztják. Megosztjuk most, hogy legyen benne része minden 
adonyinak…

Uborkaleves – kovászos uborka télire

Könnyen elkészíthető, biztos siker, különösen a férfiak körében. 
Felhasználható a maradék húsleveslé, vagy leveskockából készített alaplé.
A húsleves alaplébe kovászos uborkát reszelünk kislyukú reszelőn. A levest 
tovább savanyítjuk a kovászos uborka levével. Tejfölből és lisztből habarást 
készítünk, ezzel sűrítjük.
A leveshez kínált tésztát külön főzzük ki hozzá.
A kovászos uborkát Lengyelországban a következőképpen teszik el télire: 
A megmosott uborkát csavaros üvegekbe tesszük, ahány liter vizet 
felforralunk, annyi púpozott evőkanál sót teszünk a forrásban levő vízhez. Az 
uborka mellé az üvegbe teszünk kaprot, fokhagymát, tormát, mustármagot, 
babérlevelet többet, mint ahogy a magyar hagyományok diktálják. Kenyér 
nem kell hozzá! A lehűlt levet az uborkára öntjük, és szorosan lezárjuk 
a csavaros tetővel. Hűvös helyre tesszük, majd szépen lassan forrásnak 
indul, idővel letisztul. Húsvétkor is van kovászos uborkánk, ha a receptet 
követjük. Lengyelországban nem kell alkalom ahhoz, hogy uborkaleves 
kerüljön az asztalra: a mindennapok kedvelt és gyakorta felszolgált étele.
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KONYHAI FORTÉLYOK

Ha fokhagymát tisztítunk, egyszerűbb, ha előtte a kés lapjával 
megroppantjuk, utána már kézzel is könnyen le lehet húzni a héját.

Ha rántjuk vagy sütjük a halat, panírozás előtt tiszta konyharuhán vagy 
papírtörölközőn jól szárítsuk le!

EGÉSZSÉGÜNKRE!
Hipertónia, azaz magas vérnyomás

A szívünk folyamatos működését összehúzódási és elernyedési szakaszok 
jellemzik. Az erek falára ható nyomást (vérnyomást) alapvetően 
meghatározza, hogy a szív egy perc alatt hányszor húzódik össze. Normális 
körülmények között ez percenként átlagosan 60-80-szor történik meg, így 
az egy perc alatt továbbított vér mennyisége átlagosan 4-6 liter. A keringő 
vér folyamatosan különböző mértékű nyomást gyakorol az erek falára, ezt 
nevezzük vérnyomásnak.
A magas vérnyomás tünetei nem jellegzetesek, ám számos gyanújelet 
vehetünk észre: fejfájás, szédülés, hányinger, fülzúgás, nyugtalanság, 
álmatlanság, mellkasi nyomásérzés, felerősödő szívdobogás, látászavar. 
Gyakran csak azt érezzük, hogy túlzottan és indokolatlanul ingerlékenyek 
vagyunk. Ilyen tüneteknél kezdjünk el gyanakodni.
A hipertónia nem öröklődik, csupán a hajlam. Ahhoz, hogy a hajlamból 
betegség is legyen, a környezeti tényezők szükségesek. A környezeti 
tényezőkön elsősorban az „örökölt” rossz szokásokat kell érteni.
A magas vérnyomás nem okoz azonnal halált, de hosszú távon súlyos 
következményekkel jár: ördögi körbe kerülhetünk. Érelmeszesedést, 
érszűkületet okozhat, mely tovább növeli a vérnyomást, az erek tovább 
szűkülnek, szerveink nem kapnak elég vért, ezért károsodik, az agy, szív, 
vese, szem. Szívinfarktus, elbutulás, bénulás, agyvérzés, vesebetegség, 
vakság, korai halál következhet be.
A normál vérnyomás 130/85 Hgmm. A két szám a szív összehúzódásakor 
illetve az elernyedésekor mért nyomásértéket mutatja (szisztolés/
diasztolés). A hipertónia nem kóros tünete még az emelkedett normális 
vérnyomás (139/89 Hgmm alatt). Ha ezen érték fölé kerülnek az értékek, 
azt kóros magas vérnyomásnak nevezzük. 
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Ez a betegség a mai „korszerű” ember egyik jellegzetes betegsége. A 
hipertóniát több tényező (külön-külön) is kiválthatja. Egyik legfontosabb 
tényező a túlsúly: a hasi (alma) típusú elhízáskor a zsírszövetekben 
káros anyagok termelődnek, melyek önálló kockázatot jelentenek 
szervezetünkben. A rendszeres stressz által termelt adrenalin 
állandósulása érszűkítő hatása miatt növeli a vérnyomást. A stressz az élet 
szükséges velejárója, azonban a túlhajtott életmód a folyamatos adrenalin 
termelése káros, sőt kóros elváltozást generál. A túlzott só fogyasztás 
szintén a vérnyomás növelését eredményezi. Ne feledjük, a tartósított 
élelmiszerekkel visszük be a sótartalom 75%-át, melyet hajlamosak 
vagyunk számításon kívül hagyni! Az élelmiszer, a stressz, a só kell a 
szervezetnek, de legyünk mértékletesek.
Vannak olyan tényezők, melyek azonban még kis mértékben sem 
szükségesek: az alkoholfogyasztás a szívre direkt hatást gyakorolva 
méregként hat (na jó, írjuk úgy, hogy a túlzott alkoholfogyasztás). De a 
dohányzásnál nincs pardon: napi 20 szál cigaretta elszívása hatszorosára 
növeli az infarktus veszélyét!
A testmozgás hiánya szintén növeli a magas vérnyomás kialakulásának 
veszélyét és nemcsak azáltal, hogy a kevés mozgás hozzájárul a 
testsúlynövekedéshez, a szervezet elzsírosodásához, hanem úgy is, hogy 
az edzés nem csak a lábizmunkat erősíti, hanem a szívizmunkat is.
Fenti problémák kezelése csak rajtunk múlik. Ne feledjük, a betegség 
nem örökletes, nem foghatjuk rá, hogy örököltük. A hipertónia jelentős 
mértékben javítható a helyes életmód kialakításával és betartásával! 
Legelőször is tudatos táplálkozással és elegendő mozgással megoldható 
a fogyás. Aki fogyókúrázik, annak nem fog sikerülni – elárulhatom. 
Kúraszerűen nem lehet eredményt elérni. Ehhez életmódot kell 
változtatni. Higgyék el, nem nehéz és megéri. 10 kg fogyás 5-20Hgmm-rel 
csökkenti a vérnyomást. Használjuk ki a város adta lehetőségeket. Nem 
kell mindenhova autóval menni. Váltsuk le az autót kerékpárra, sétára. 
Sétáljunk mindennap 30-40 percet! Amikor reggelente valaki elmegy az 
óvoda előtt, elképedve látja, hogy szinte minden gyermeket autóval visznek 
oviba. Pedig a távolságok Adonyban nem bejárhatatlanok. A gyermekünket 
3-4 évesen arra kényszerítjük, hogy ne sétáljon, ezáltal biztossá tesszük a 
gyerekkori elhízást és a korai hipertóniát. (A városnak is kell azonban tenni 
azért, hogy az óvodás, iskolás gyerekek közlekedésbiztonsága megfelelő 
legyen.) A fizikai aktivitás 25%-kal csökkenti a koszorúér betegség okozta 
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halálozás kockázatát. A rendszeres, legalább napi 30 perces, heti 5-7 
alkalommal végzett mérsékelt, közepes intenzitású testmozgás ajánlott: 
gyaloglás, kerékpározás, úszás, labdajátékok.
Az éveink előrehaladtával változik (csökken) a szervezet energia igénye, 
ehhez alakítsuk a bevitt mennyiséget is. Az elhízás a lehető legegyszerűbben 
elkerülhető: ne vigyünk be több energiát, mint amennyi elfogy! Az elhízás 
sem örökletes, csupán a helytelen életmód! Külön kiemelendő a zsíros 
ételek és az alkohol fogyasztása. A koleszterinszint 10%-os csökkentése a 
szívkoszorúér betegség kialakulásának kockázatát 20-25%-kal csökkenti. 
A dohányzás abbahagyása során 1 órán belül csökken a vérnyomás és a 
pulzus, 1 éven belül felére csökken a szív- érrendszeri halálozás! Az alkohol 
egy energiabomba! (Az Unicum háromszor több energiát tartalmaz, mint a 
csirkehús, de a vörösbor is csaknem eléri a csirkehús szintjét.) Az alkohollal 
kapcsolatban az orvostudomány toleráns, a megengedett napi mennyiség 
férfiaknak 25 gramm (2 dl bor vagy 0,5 liter sör, egy feles tömény ital), 
nőknek az előbbiek fele. A borosgazdák számára ez nem örömhír, a 
mértékletes ivás követendő!
A sóbevitel csökkentésével önmagában 2-8 Hgmm-rel csökken a vérnyomás! 
Használjunk tengeri sót, Himalája sót, kerüljük a káliummal dúsított só 
használatát! Ne főzés közben, hanem utána sózzunk egy keveset! Hagyjuk 
el, vagy csökkentsük le a chips, sós ropi fogyasztását! Tartsunk mértéket a 
füstölt, pácolt és tartósított élelmiszerek terén!
És hát a stresszoldást is meg kell tanulnunk: a rendszeres kikapcsolódás, 
lazítás hozzájárul a magas vérnyomás mérsékléséhez! Élvezzük az életet, 
örüljünk minden apróságnak!
Ha nem tudjuk az életmódunkat akként változtatni, hogy megfeleljen az 
egészségünk igényének, előbb-utóbb gyógyszerre leszünk kényszerülve. A 
vérnyomás beállításának néhány hetében fontos az otthoni mérése, és a 
vérnyomás napló használata, az előírt gyógyszerek pontos és rendszeres 
szedése! Kezdetben előfordulhat fejfájás, szédülés, a gondolkodás lassulása, 
de a panaszok 1-2 hét alatt, a vérnyomás beállítása után elmúlnak. 
Fontos! Ha kialakult a magas vérnyomás, akkor sincs minden veszve! 
Az életmód változtatásával, a rendszeres mozgással visszafordítható a 
folyamat. A gyógyszer módszeres, tudatos életmóddal elhagyható. Ennél is 
fontosabb! Mennyivel könnyebb, ha nem is jutunk el odáig, hogy kialakuljon 
ez a betegség: egyszerűbb megelőzni, mint aztán kezelni a bajt.
      Fónadné Králl Andrea
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KISKERTEMBEN KERTELTEM
Árnyéki növények

Számos díszkertben okoz gondot, ha a fák, cserjék megnőnek, és így 
jelentős területet kitakarnak az amúgy is szűkös kiskertekből.
Semmi gond, az itt jól fejlődő növények választéka igen nagy! Az árnyéki 
növényekre jellemző, hogy nagyobb méretű leveleik vannak, és így a kevés 
fényt is jól tudják hasznosítani. A virágjaik színe visszafogott, sokszor 
dominánsabb a levelek színe és mintázata. Mindez jól mutatja a növények 
hallatlan alkalmazkodását az egyes környezeti körülményekhez.
A kertben kétfajta árnyékzónát különböztetünk meg. Egyrészről a nyirkos 
felületek árnyékos részei: ezek közvetlen napfényt nem kapnak, és a 
fák lombjától bőven csöpög ide az esővíz. Másrészről pedig a szárazabb 
felületek: itt a túl sűrű lombozat visszatartja a csapadékot.
Az árnyékos kertek is szépen díszlenek, ha megtaláljuk a megfelelő, a kevés 
fényben is jól fejlődő növényeket.
Az árnyékos kertekhez az alábbi növényeket ajánlom:
A babérmeggy azokba a kertekbe való, amelyek védett fekvésűek, 
viszonylag nyirkos a talajuk. Sima, fényes levelei egész évben, fehér virágai 
tavasszal díszítik kertünket.
Az erdők árnyékos talajdíszítői a páfrányok. Sok-sok fajtájú páfrány kapható 
a kereskedésekben, igénytelen, nagyon mutatós, főleg, ha különböző fajtáit 
csoportosan ültetjük egymás mellé. Látványos virágpompával ugyan nem 
ajándékoznak meg, de üdezöld színük, dús levélzetük kertünk árnyékos 
részének dísze lehet.
A hortenziák sokunk nagy kedvencei. Fehér, rózsaszín, lilás, kékes 
színben pompáznak a virágai, savanyú talajt kedvelik, de már léteznek 
a meszes talajon is jól boldoguló fajtái. 50-150 cm-ig is megnőhetnek, 
háttérnövényként, csoportokba ültetve mutatósak.
Az árnyékliliom: Sokszínű, ahány fajta, annyi minta és szín a levelén, 
virágjai fehér és lila színűek. Csoportba ültetve mutatósak.
Tavaszi kedves árnyékkedvelő virágunk a gyöngyvirág. Anyák napjára 
nagyon ajánlom. Kecses fehér virágjának nagyon kellemes illata májusban 
érezhető, utána piros bogyóival díszít, levele őszig megmarad, igen gyorsan 
terjedő. Azonban vigyázzunk, a gyöngyvirág halálos méreg: a levele, 
gyöktörzse és virága harmincnyolc féle szívre ható glikozidot tartalmaz. 
Kis dózisban történő fogyasztás esetén rendszertelen és lassú pulzust, 
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hasi fájdalmat és hasmenést okoz. Közepes dózis esetén akár halálos 
is lehet. Azért is veszélyes, hiszen a gyöngyvirág és a mai slágernövény, 
a medvehagyma levelei nagyon hasonlóak. Ez azonban ne rettentsen 
minket vissza attól, hogy a bokrok aljába gyöngyvirágot ültessünk. A 
gyöngyvirághoz több népi legenda is kapcsolódik. Az egyik keresztény 
hitrege szerint Szűz Mária könnyei, miket Krisztus megfeszítésénél ejtett, 
átváltoztak a gyöngyvirág kis fehér harangjaivá. Szép, szimbolikus kép…
De léteznek örökzöldek is az árnyékos oldalon. A kerti mahónia örökzöld 
cserje, tavasszal sárga virágjai, majd hamvaskék bogyói díszítik, nagyon 
edzett növény.
A hunyor is örökzöld. Évelő, halványszínű fehér, zöld, rózsaszín virágai 
kora tavasszal nyílnak. Csoportba ültetve mutatós.
A kecskerágóknak számos fajtájuk ismert. Szintén örökzöld, kiváló 
talajtakaró, tarka változatai a mélyárnyékot is kivilágosítják, asztaldíszekhez 
kiváló dekoráció.
Orbáncfű – örökzöld változata jó talajtakaró, sárga virágaival díszít. Az 
orbáncfű kiváló gyógynövény, gyógytea is: idegességre, depresszióra, 
álmatlanságra ajánlja Gyuri bácsi, a füves ember. Ezen túl vírusölő hatása 
is ismert. Saját teánkat is elkészíthetjük belőle, de legyünk nagyon 
körültekintőek: győződjünk meg arról, hogy az orbáncfű levelein kívül 
más, idegen anyag, mérgező növény, vegyszer nem kerül-e be a teába.
A télizöld, örökzöld, apró levelei sötétzöldek, jó talajtakaró, a gyomokat 
elnyomja, apró liláskék virágjai tavasszal nyílnak.
Árnyékkedvelő növények ültetésénél is vegyünk figyelembe néhány 
tanácsot. A magasabb növésű növények mindig hátul kapjanak helyet, 
főleg, ha kerítések, támfalak elé ültetjük őket. A kisebb növényeket előre 
ültessük, csoportokba, így mutatósabb, nagyobb felületet kapunk. A 
mélyárnyékos részre érdemes tarka levelű változatot ültetni. Bátran 
alkalmazzuk a különböző formákat, színeket.
A meleg nyári napokon helyezzünk egy kényelmes padot az árnyéki 
növényeink közé, az illatok megidéznek egy kellemes erdei sétát!
Jó hűsölést kívánok!
       Morva Ildikó
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HÁLAADÁS ÉS ÚJBOR ÜNNEPÉN A GAZDÁK ÖRÖMMEL
 NYUGTÁZZÁK, 

HOGY... (folytatás a rejtvény fősoraiban)
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FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK
A válaszadó anagrammája októberben: 

amaz kém ronda.

1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő Bizottságba. 
Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) május 17. Homofóbia-ellenes világnap
b) augusztus 6. A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja
c) augusztus 12. A fiatalok világnapja
Válasz: c), fiatal vagyok.
2. kérdés: Felteszem, hogy létezik reinkarnáció. Ha ebbe a helyzetbe kerülnél 
és megválaszthatnád, hogy miként szüless újra, melyiket választanád?
a) Közép-Afrikában törzsi asszonynak.
b) New York, Manhattan, középszintű menedzsernek
c) Irak, nőjogi aktivistának
Válasz: Ez azért nehéz kérdés, mert mindegyiknek szívesen újjászületnék. 
Törzsi asszonynak lenni szép feladat, New York nagyon vonz, mint város. 
A menedzserkedés annyira már nem… Irak… Hm. Inkább maradok a törzsi 
asszonynál. 
3. kérdés: Megtervezed a következő nyaralásodat: a lelked melyikhez áll 
legközelebb, melyiket választanád a három közül?
a) Alpesi faluház, egyedül, vagy kettesben, elbújva, a hegyi patakok között  
 túrázgatva.
b) A Földközi-tengeren sétahajózva, kikötőkben meg-megállva, esténként  
 nagy bulikat tartva a medence parton.
c) Afrikai szafariban részt véve, elefántokat, oroszlánokat, zsiráfokat   
 meglesve.
Válasz: Földközi-tenger. A családommal. Szeretem a hegyeket, de inkább 
a meleget. Afrikába nem mennék kirándulni. Törzsi asszony az igen, de 
turistának nem.
4. kérdés: Az alábbi csodálatos tulajdonságok közül melyiket választanád?
a) Alvás nélkül tudsz élni, természetesen úgy, hogy nem fáradsz el.
b) Mindenféle segédeszköz nélkül repülni, mint egy madár.
c) A világ összes nyelvén tudsz beszélni.
Válasz: Alvás nélkül élnék szívesen. Tudnám mire használni ezt az időt. 
Angolul mindenhol megértik már az embert.
5. kérdés: Egyéniséged alapján milyen ruhadarab vagy?
a) Viharkabát (időnként, de a legcudarabb helyzetben segít).
b) Áttetsző, sejtelmes alkalmi ruha (izgalmas, nem mindennapi).
c) Farmer (univerzális, naponta hordható, elnyűhetetlen).
Válasz: Farmer. Magamat univerzálisnak találom.
(Kozmér Amanda bizottsági tagot kérdeztük e hónapban.)
       Hetyei Gábor
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ADONYI EMBEREK - ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Aki minden nap börtönbe vonul: Cséri Zoltán

Cséri Zoltán (1965.) bv. dandártábornok. 
Az adonyi általános iskola és a Magyar 
utcai gyermeki csibészkedések után a 
valamikori Velinszky Gimnáziumban 
(Pusztaszabolcs) végez pénzügyi 
ügyintézőként. Első munkahelye 
az adonyi Erdért telep, ahonnét – a 
honvédség megkeresésre – a Zalka Máté 
Katonai Műszaki Főiskolára indul, és 
végez pénzügyi üzemgazdászként 1987-
ben.  Ez évben felszerel, fiatal hadnagyként 
vezető lesz a Magyar Honvédség 
90. Futár- és Helikopterezrednél 
Börgöndön, majd Tökölön, mint 
pénzügyi szolgálatfőnök. A büntetés-
végrehajtási karrierje 1993. május 1-vel 

startol repülőrajtot véve: a Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
(Székesfehérvár) gazdasági vezetője lesz. 2000-ben már a fehérvári bv. 
intézet parancsnoka. 2003. szeptember 1-től a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságán szolgál, az országos parancsnok megbízott 
gazdasági helyetteseként az akkori gazdasági helyettes tanulmányi 
szabadságának idejére. 2005-ben ismét székesfehérvári parancsnok. 
2007. március 1-től a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet (Baracska 
és Székesfehérvár összevont intézete, melynek fúzióját vezényli) 
parancsnoka. 2013. február 1-től a Fővárosi Bv. Intézet parancsnoka. 
Közben – nem mellesleg – 1987-ben megházasodik, 1988-ban és 1990-
ben gyermekei születnek, iskolákat végez (igazságügyi szakértő, 
Corvinus Egyetemen másoddiploma, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
biztonságpolitikai diploma). 2013. augusztus 30-tól büszkén viseli 
tábornoki rendfokozatát: dandártábornok, melyet dr. Áder János 
köztársasági elnök adott át a belügyminiszter javaslatára.
Erzsikével, a feleségével és két fiúkkal (Zoltán, Balázs), ha teheti, 
székesfehérvári házukban kertészkednek, és ha néha van szabadulni 
való ideje, nem tagadja meg Duna-parti nevelkedését: horgászással 

Bálint Tibor: Cséri Zoltán portré. 2016.
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kapcsol ki. Sokszor kénytelen budapesti szolgálati lakásban éjszakázni, 
ha a szolgálat megkívánja, de azért minden héten szakít időt arra, hogy 
édesanyjához és két bátyjához hazalátogasson Adonyba…
Cséri Zoltánnak (CSZ) Hetyei Gábor (HG) szegezi kérdéseit.

HG: Ne tagadjuk, amikor az általános iskolát jártad, te azért nem 
mentél a szomszédba egy kis csibészségért. Ki vagy te most, az adonyi 
csibész, vagy egy nagyon komoly rendvédelemi vezető?
CSZ: Ahhoz, hogy valaki felelős beosztásban legyen, egy kicsit csibésznek 
is lennie kell. Boldogulni a mai világban nem lehet – a jó értelemben vett 
– csibészség nélkül: folyamatosan kell keresni a jogszerű kiskapukat. 
Megtalálni az optimális lehetőséget, elboldogulni a munkatársaim között 
– akik lehet, hogy nagyobb csibészek néha, mint én magam – e nélkül nem 
megy. 
HG: Ahhoz, hogy a börtönvilágban nem annyira járatosak is 
megértsék, hogy milyen intézetnek vagy a vezetője, kissé bevezetnél 
minket a magyar „börtönológiába”?
CSZ: A magyar börtönrendszer több szintű. Vannak a megyei, úgynevezett 
előzetes házak, melyek megyénként és általában a megyeszékhelyeken 
találhatóak, kis létszámú, maximum néhány százfős befogadóképességgel 
rendelkeznek. 14 önálló megyei ház van. Ezekben jellemzően az előzetes 
fogvatartás alatt lévők várják az ügyészségi, bírósági procedúrát. Aztán 
vannak a letöltő házak, 15 darab. Ezek nem kötődnek ennyire a megyékhez, 
ezek különböző fokozatú intézetek: fogházak, börtönök és fegyházak. 
Itt jogerős ítéletüket töltik az elítéltek. A letöltő házak több száztól akár 
1500 főig is képesek elhelyezésre. Több olyan letöltő ház is van, mely több 
objektummal rendelkezik. Például Pálhalmán is három „börtön” (Bernátkút, 
Sándorháza, Mélykút) van egy intézeten belül. Általában ezek mellett az 
intézetek mellett működnek az állami tulajdonban lévő, a fogvatartottak 
kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok, melyből 12 
van jelenleg. Mindezeknek az elegye a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet, mely ugyan előzetes, de sok jogerős is nálunk kerül elhelyezésre. 
Három objektum tartozik ide – a főváros három különböző pontján (V. 
kerület, Nagy Ignác utca, II. kerület, Gyorskocsi utca, X. kerület, Maglódi 
utca). A fogvatartotti létszám is kiemelkedően sok (1800 főt tartunk 
fogva), vannak férfiak, nők is. Az összetettsége kiköveteli, hogy magas 
legyen a személyi állomány is, hiszen a napi bírósági elővezetések és egyéb 
mozgatások nagyon nagy létszámot kötnek le. 850 munkatárssal végezzük 
e munkát. A Fővárosi kiemelt intézete a magyar bv-nek.
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HG: Voltál kis letöltő ház 
parancsnoka, aztán lettél nagyobb, 
de könnyebb országos ház 
vezetője, itt már két objektumod 
volt, most pedig nyakadba kaptad 
a legnehezebb, legösszetettebb 
intézetet, mely az itt őrzöttek 
miatt sokszor reflektorfényben 
van – gyakorlatilag ugyanazért a 
fizetésért. Sokkal több munkád 

lett, sokkal nagyobb a felelősséged, könnyen lehetsz céltábla. Hogy 
éled ezt a helyzetet meg?
CSZ: Ez egy magasabb beosztás. Az általam vezetett intézet kivételes 
státuszát mutatja, hogy míg majdnem minden börtönparancsnokot az 
országos parancsnok nevez ki, a Fővárosi parancsnoka a belügyminisztertől 
kapja mandátumát. Két dolog motivált. Egy katonaember életében 
mindig nagyon fontos a rendfokozati előmenetel, a beosztásomhoz 
kapcsolódóan tábornok lehettem. 2013-ban a BV védőszentje, Szent 
Adorján ünnepén a köztársasági elnöktől – családom jelenlétében – 
átvehettem a dandártábornoki kinevezést. A másik, amit kaptam, az a 
szellemi frissesség: vallom, öt-, hatévente meg kell újulni. Számomra az új 
beosztás nem problémaként, hanem megoldandó feladatként lett része az 
életemnek. Nagyobb felelősség, nagyobb feladat: ha az ember tudomásul 
veszi ezeket és tud vele élni, és nem úgy kezeli, hogy „mától térdig ér a 
tenger és innentől mindent szabad”, akkor meg tudja oldani a rá váró 
kihívásokat. És én ezt élvezem.
HG: Voltál nagyobb beosztásban is, mikor a továbbképzésen 
lévő országos parancsnok gazdasági helyettesét több mint egy évig 
helyettesítetted. Minden bizonnyal lett volna alkalmad megragadni a 
lehetőséget, hogy a helyettesítés lejárta után is ott maradj. Miért nem 
vállaltad tovább?
CSZ: A gyerekek még kicsik voltak, ezért döntöttünk úgy, hogy 
inkább visszajövök Székesfehérvárra dolgozni, és így többet tudtam 
velük lenni. Másik indok, hogy így el tudtam menni nyelvet tanulni és 
le is nyelvvizsgáztam angolból aztán. Meg éreztem is bizonyos fokú 
bizonytalanságot a vezetésben, melyet nem szerettem volna vállalni. Nem 
a feladattól féltem, inkább így láttuk szerencsésnek…
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HG: Melyik elégít, elégített ki jobban: a minisztériummal hadakozni 
országos parancsnokhelyettesként a bv. költségvetéséért, vagy 
mondjuk a PE 6318 nyilvántartású fogvatartott kérelmét elbírálni 
intézetparancsnokként?
CSZ: Sajnos ebben a beosztásban már nem foglalkozom a fogvatartottak 
napi ügyeivel, ezt az objektumokat vezető parancsnokhelyettesek intézik. 
Mindig is azt csináltam, amit a beosztás hozott feladatként: ha fogvatartotti 
ügyek, akkor azokat, ha minisztériumi ügyek, akkor azokat rendeztem 
legjobb tudásom és teljes lelkesedésem szerint. Ez most is így van.
HG: Hogy telik egy napod?
CSZ: Reggel hétóra előtt érkezem a Nagy Ignác utcába. Közben már a 
telefonomon átfutom az e-maileket. Az irodámba érkezés után ezekre 
– ha kell – reagálok. Fél nyolckor kezdődik a kollégáim munkaideje. 
Minden nap 9-kor a közvetlen beosztottaimmal (helyettesek, gazdasági 
vezető, jogtanácsos, személyzeti vezető) értekezletet tartunk. Elvárom 
a informáltságot feléjük, és elvárom, hogy engem is direkt módon 
informáljanak. Számomra szükséges a friss és közvetlen információ 
minden, az intézetet érintő ügyről. Ekkor kerülnek az operatív feladatok is 
meghatározásra. A lelkészek és a pszichológusok is közvetlen parancsnoki 
hatáskör, így ezekkel kapcsolatos ügyintézés is a napi rutin része. A nap 
többi részének menetét nagyban befolyásolja a hivatali rendezvények, 
országos parancsnoksági ügyintézések menete. Sokszor kell mennem 
valahova… Általában, ha nincs valamilyen rendezvény, akkor öt óra tájban 
szoktam eljönni a munkahelyemről és indulok haza.
HG: Parancsuralmi rendszerben dolgozol, parancsokat adsz, 
parancsokat kapsz, szabályok között tevékenykedsz, szabályokat 
szabsz másoknak. Van úgy, hogy a kapott paranccsal nem értesz 
egyet? Ha igen, mit teszel, hogy vezeted le a feszültséget?
CSZ: A parancsot nem bírálom. Tudomásul veszem. Viszont, ha az 
utasítás, a szabály még előkészítő stádiumban van és van lehetőségem 
azt véleményezni, akkor azt megteszem. Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy a jelenlegi országos parancsnoki vezetés kéri és elfogadja 
tőlem a véleményt. Én vezetem az úgynevezett Parancsnoki Kollégiumot 
(az intézetvezetőknek, gazdasági társaságok vezetőinek véleményező 
szervezete), magam és rajtam keresztül a többi vezető társamnak az 
észrevétele formális és informális módon is el tud jutni a döntéshozóhoz 
még a végleges döntés meghozatala előtt. A jelenlegi országos vezetés nagy 
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bizalommal van irányomban… Viszont, ha megszületett a döntés, akkor 
az mögé felsorakozom, és legjobb tudásom szerint végrehajtom azt, még 
akkor is, ha a döntés meghozataláig más véleményem is volt.
HG: Volt-e olyan szituáció, hogy ismerőssel találkoztál a 
fogvatartottak között? Hogyan kezeled a szituációt?
CSZ: Ó, hogyne, persze. Adonyiakkal is találkoztam. Tudomásul kell 
venni, hogy nem én miattam van börtönben, saját maga tehet róla. Nyilván 
van jelentési kötelezettségem erről, ha ez a biztonságra lehet kihatással. 
Ha nem közeli ismerősről van szó, akkor igyekszem azért tájékozódni a 
helyzetéről, és a szabályok betartása mellett segíteni a beilleszkedését. Az 
egyik ilyen furcsa találkozásom az volt, amikor a szomszédommal futottam 
össze még Székesfehérváron (mosolyog). Odamentem, üdvözöltem, és 
érdeklődve kérdeztem, „Hát te meg…?”. Mire ő: „Behoztak a rendőrök 
botrányos részegség miatt.” Na, ekkor rájöttem, hogy innentől már más a 
szitu.
HG: Empátiát érzel a fogvatartottak iránt?
CSZ: Általában érzek empátiát, de mindenki a saját hibája, bűne miatt 
kerül ide. Ritkán azért előfordul, hogy mély sajnálatot is érzek. Volt olyan 
21 éves fiatalember, aki halálos közúti balesetet okozott, és ezért került 
be. Ráadásul zavarában elment a helyszínről. Lecsukták 2 évre. Nagyon 
erős empátiát éreztem az ő esetében, sajnáltam, hogy a börtönben fog 
szocializálódni. Tudod, hogy egyébként lehet, hogy jóra való gyerek. 
Ilyenekre aztán jobban figyel az ember, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, 
hogy rossz irányba vigye el a börtönkörnyezete. Ez esetben végül sikerült 
is visszavezetni őt a normál társadalomba, tudtommal nem lett börtönbe 
visszajáró belőle.
HG: A börtön fő célja a társadalmi reintegráció, a reszocializáció, 
azaz a bűnt elkövetők az ítélet letöltése után úgy szabaduljanak, 
hogy vissza tudjanak illeszkedni a normál társadalmi közegbe. 
Mindeközben a társadalom sem visszafogadó, a börtönből szabadultat 
– joggal vagy jogalap nélkül – megbélyegzi. Nagyon magas a visszaesők 
aránya, mely mutatja, hogy a reintegrációs cél többségében nem 
teljesül. Hogyan éled meg ezt? Kudarc ez számodra?
CSZ: Az új bv. kódex, mely szabályozza a magyar büntetés-végrehajtás 
működését, 2015. évtől él. Ez a szabályrendszer megfelelő keretet biztosít 
arra, hogy javítsa a reintegrációs célok elérését. Kiemelt feladatként 
határozza meg a bv. számára a fogvatartottaknak biztosítandó oktatás és 
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továbbképzés bővítését. Ha a börtönben megtanult használható szakmával 
szabadul a fogvatartott, akkor több eséllyel tud munkahelyet találni. 
Igyekszünk kurrens szakmákat oktatni. Fodrász, szakács, villanyszerelő 
képzések indultak épp a napokban nálunk, a Fővárosiban. Szintén fontos 
feladat a munkahely keresés módszertanának oktatása. Ennek során a 
fogvatartott megtanulja – saját magát videón visszanézve –, hogy hogyan 
kell egy állásinterjún viselkedni, ott hogyan kell kommunikálni. Arra 
is ügyelünk, hogy a végzettséget igazoló bizonyítványból se lehessen 
visszakövetkeztetni arra, hogy hol szerezte a végzettséget. Szintén 
fontos reszocializációs módszer a börtön falain belül végzett munka. 
Ma Magyarországon minden elítéltnek dolgoznia kell. Ezzel nemcsak a 
fogvatartás költségeihez járul hozzá, nemcsak új értéket teremt, hanem 
elérjük azt, hogy a napi munkavégzés rutin legyen számára. Szokják meg, 
hogy munkát kell végezni. Tudomásul kell vennünk, hogy felnőtt mára 
Magyarországon egy olyan generáció, akinek nem hogy nem volt még 
soha munkahelye, de még – kis túlzással – nem is látott olyan embert, 
akinek volt. Az előzetesek esetében inkább a munkát preferáljuk, míg 
a jogerősök esetében az oktatás, képzés is nagyobb hangsúlyt kap. Így a 
Fővárosi Bv. Intézetben – a Pálhalmai Agrospeciál Kft-vel kooperálva – 
mosodai tevékenységben tudnak dolgozni az előzetes fogvatartásban lévők 
például. Az új bv. kódex ezen eszközök – oktatás, képzés, munkavégzés 
– alkalmazására nagyon megfelelő, ezáltal a szabadulást követően a 
munkaerő piacon való megjelenésének a lehetőségét tudjuk biztosítani 
a szabadulók számára. Mindegyikünk érdeke, hogy aki szabadul, újra ne 
kerüljön vissza hozzánk.
HG: A fegyelem fenntartása a börtön falain belül mennyire 
problémás?
CSZ: Szintén az új bv. kódexnek köszönhetően, ezt is jól kezeli a rendszer. 
Meghatároz egy fogvatartotti börtön „életpályát” a törvény, mely során a 
kemény rezsimtől folyamatosan könnyebbedő feltételekkel jut el az elítélt 
a szabadulásig akkor, ha a rendszer szabályait nem hágja át. Egyre többet 
tud például kommunikálni a hozzátartozókkal, egyre többet tud vásárolni 
a boltban stb. Így érdeke a bentlakónak is a jó magaviselet.
HG: A napi több száz e-mail, telefon, azonnali döntés, 
véleményalkotás mind, mind rengeteg feszültségforrás. Szoktál-e 
filmekkel kikapcsolódni? Tango és Cash, A szikla, Szökés Alcatrazból, 
A szupercella, A bosszú börtönében, Börtöncsapda. Tudsz-e izgulni a 
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börtönös filmeken, vagy blödlinek tartod őket?
CSZ: Meg-megnézem, és bár látom a hibáit, de el tudom engedni magam 
rajta. De nem kapcsol ez ki igazán.
HG: Hogyan tudsz ellazulni?
CSZ: Nyári időszakban, ha tehetem, elég sokat kerékpározok. 
Feleségemmel szívesen kertészkedünk otthon a ház körül. Nagy ritkán 
horgászni is szívesen elmegyek.
HG: 2010-ben a Borsod megyei árvízi védekezésben részt vettél. 
Hogy emlékszel erre a néhány napra?
CSZ: A legrosszabb az volt és ez okozta a nagy fizikai megterhelést, hogy 
napokon keresztül nem tudtunk aludni. Egy-két órát a kocsiban esetleg 
szundítottunk, és azonnal kellett visszamenni a végekre. Tekintettel a 
végzettségemre és az előéletemre – börtönben erre sokszor szoktak 
hivatkozni – én kaptam meg a fogvatartotti állomány és a személyi állomány 
anyagi ellátásának biztosítását, a logisztikai feladatokat – az étkezés és 
egyéb ellátmány megszervezését. Ezt ott – több száz ember számára – a 
semmiből nehéz volt előteremteni. Az önkormányzat volt partner ebben. 
Azóta is büszkeséggel tölt el, ha rágondolok arra a feladatra: a személyi 
állomány – tiszt és tiszthelyettes -, fogvatartott egymás mellett küzdött az 
elemekkel, töltötte, rakta a homokzsákot. Sokszor nagy nehezen tudtuk csak 
rábeszélni a kollégákat, hogy aludjanak néhány órát. És a fogvatartottak is 
kivették a részüket a munkából tisztességgel: egy szökési kísérletünk sem 
volt, pedig alkalom lett volna rá bőven.
HG: Igen, akkor biztos, hogy tartalommal töltődött fel az a 
sematikus katonai válasz, hogy „Hazámat szolgálom.” Még egy idézet 
a régmúltból: „Szabad vagyok, mondta a majom a rácsnak. Én nem, 
mondta a rács, engem majmok köré zártak.” Nincs néha ilyen érzésed, 
hogy a rácsok csökkentik a te szabadságod is?
CSZ: Nekem nem okoz gondot a rács, biztos azért, mert előttem nyílnak 
a zárak… (mosolyog) Pszichés gondom ebből még nem volt.
HG: Meddig lehet ezt csinálni? Ötvenegy éves vagy, hosszú idő 
van még a nyugdíjig. Azt mondtad az elején, hogy öt-, hatévenként 
meg kell újulni. Ennél nagyobb feladatot parancsnokként már nem 
kaphatsz: a legnehezebb a legösszetettebb, és legnagyobb létszámú 
intézetet vezeted. Mit gondolsz magadról a következő – mondjuk – tíz 
évre?
CSZ: Én  egyik  beosztásomba sem szerettem volna menni, hanem 
vezetőim kiválasztottak a feladatra, és azt legjobb tudásom szerint végeztem 
aztán el. Amikor gazdasági vezető voltam, abban a beosztásban is jól 



425

éreztem magam, sőt visszagondolva lehet, hogy abban éreztem legjobban 
magam (nevet). Minden alkalommal az aktuális vezetőm spécizett ki 
magának. És valószínű, beváltottam a hozzám fűzött reményeket és így 
kerültem mindig magasabb és magasabb beosztásba. Most sem gondolom, 
hogy el kellene kezdeni gondolkodni, 
hogy majd mi lesz egy vagy öt év múlva. 
Ha majd odakerülök, hogy dönthetek róla, 
hogy mit vállalok, vagy mit nem vállalok, a 
családdal el fogjuk dönteni. Most jelenleg 
jól érzem magam a bőrömben és a 
helyzetemben: a Fővárosi Bv. frissen tart, 
óráról órára változik minden, nincsenek 
rutinszerű események, mindig topon kell 
lenni, folyamatos kreativitást, megújulást 
igényel.
HG: A két elődöd – a közvetlenül 
megelőző és az őt megelőző parancsnok 
– közül az egyik országos parancsnok, 
a másik országos parancsnok helyettes 
lett a Fővárosi Bv. Intézet parancsnoki 
széke után. Számítasz erre a jövőre?
CSZ: Nem számítok erre, nem gondolkodom ilyenben. Természetesen, 
ha felkérnek ilyenre, meg fogom beszélni otthon a családdal, magamban is 
meg fogom hányni-vetni, megbeszélem azokkal a munkatársakkal, akiknek 
a véleményére adok, és ennek megfelelően fogok dönteni. De egy biztos, a 
büntetés-végrehajtásnál látom a jövőmet.
HG: Köszönöm szépen, hogy tudtál időt szakítani a riportra. Hogy 
stílszerű legyek: eseménymentes szolgálatot kívánok.

Fotó: A tábornoki kinevezés után családja köré-
ben édesanyjával, feleségével, Erzsikével és gyer-
mekivel, Zoltánnal, Balázzsal,



426

KŐBE VÉSETT EMLÉKEK
Adonyi kocsmák 

Abban a világban, amikor nem volt még TV, dobozos sör és családi wellness 
hétvége, a kocsmák a férfiak életében meghatározó szerepet töltöttek be. 
Többek voltak puszta italméréseknél, az emberek szabadidejük jelentős 
részét ott töltötték: terei voltak a beszélgetésnek, a kikapcsolódásnak és 
az üzletelésnek. E miatt az élő emlékezet Adonyban a mainál jóval több 
kocsmát tart számon. 
Ritka volt az olyan ember, akinek ne lett volna törzshelye. A háború után, 
amikor a legtöbb vendéglátóipari egység üzemelt, az emberek utca, 
társadalmi státusz és szakma szerint válogattak a tucatnyi hely közül.
 A fiatalság báljainak is a kocsmák voltak a helyszínei, volt olyan vendéglő, 
ahol külön bálterem is volt. A háború előtt, amikor még sok lovas fogat járt, 
és a hajókikötő is nagy forgalmat bonyolított, a mainál sokkal nyüzsgőbb 
forgalom volt a településen, hiszen a Pestre igyekvő, vagy onnan jövő 
utasok többnyire megálltak pihenni városunkban. A vendéglátóhelyek sok 
hasznot húztak ebből a forgalomból is. 
A helybeliek és az átutazók szórakoztatására sok zenész is kellett, majd 
minden este élvezhették az élőzenét valahol a mulatni vágyók. Az itt 
megforduló színes néptömeg ízlésének megfelelően lehetett találni 
cigányzenés, citerás, tamburás és sramlizenés kocsmát is.
A negyvenes évek végéig a kocsmák magánkézben voltak. A legtöbb ezek 
közül persze csak egyhelységes kis intézmény volt, ahol a tulajdonos a saját 
borát mérte ki. Ilyen kis kocsmát több élelmes paraszt, nagyobb gazda is 
üzemeltetett, akiknek az adózás után is bőven maradt kimérni való boruk. 
A másik típus a vendéglő volt, amelynek tulajdonosa, a vállalkozó, üzlete 
hasznából élt, és csak mellékfoglalkozásként gazdálkodott. A vendéglősök, 
a többi kereskedővel és az iparosokkal magasabb társadalmi réteget 
alkottak a parasztoknál, akikkel nem nagyon házasodtak, sőt, még a 
báljaikba sem jártak. 
A kocsmákban a háború előtt általában csak bort mértek. A parasztoknak 
másra nem is nagyon volt igénye. Sört csak a nagyobb kocsmákban lehetett 
kapni, ott is csak különleges alkalmakkor, hiszen a vendéglősnek meg 
kellett venni egy egész hordóval, és azt gyorsan ki is kellett mérnie, mert 
a sör pasztőrözés nélkül még a jégveremben is csak pár napot állt el. Az 
égetett szeszeket a vendéglősök Budafokról vagy Ráckevéről hozatták.
A Duna- parton, a lórévi kompnál mindig is üzemelt egy vendéglő, amely a 
révátkelő forgalmából, illetve a vízen járó emberek kiszolgálásából élt. Ez 
a révkocsma a legutóbbi időkig működött, több tulajdonosváltást megélve, 
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fénykora a nyolcvanas évekig tartott. Korábban itt minden hétvégén élő 
zenés bulik voltak. A környék fiataljainak egyik kedvelt szórakozóhelyeként 
tartották számon. Adony déli részén, az Alvégen csak egy kocsma üzemelt, 
a Pájer- kocsma, a Szent István utcában. A Bajcsy, illetve a Zrínyi utcában 
három kocsma is volt. A vasútról érkező fáradt utasok útjába először a 
Világosi-  kocsma esett, amelynek tulajdonosa vegyesboltot is üzemeltetett 
az italmérés mellett. Beljebb, a központ felé állt a Barabás- kocsma, a régi 
községházától pár lépésre pedig Csavajda Terus néni kocsmája. Ez az öreg 
ház még ma is áll, Adony egyik legöregebb épülete. A hatvanas években itt 
dohányelosztó volt, az utolsó olyan járási funkciót ellátó intézmény, amely 
ideiglenesen megmaradt Adonyban.  
A Főutcán, a mostani Duna vendéglő helyén régen is vendéglő volt, a Kóta- 
kocsma. Ez megmaradt az ÁFÉSZ-es átszervezés után is, jó konyhája és a 
jó zene méltán híres szórakozóhellyé tette. Ettől nem messze, a főtér felé 
állt régen az Elszeszer- kocsma. A Bocskai utca sarkán, ahol ma is kocsma 
van, régen a Szeitli- vendéglő üzemelt. A család egy másik ága is vitt egy 
vendéglőt a Petőfi utcában, tehát Adonyban az ötvenes évekig két Szeitli- 
vendéglő is volt. Ez utóbbi volt az iparosok törzshelye. A zenét a tulajdonos, 
Jenő bácsi, illetve a fia két cimbalommal szolgáltatta. A Kossuth utcán állt 
a ma már elbontott nagykocsma, vagy Kremmer- féle vendéglő, melynek a 
Petőfi utca északi oldaláról nyíló közből is volt bejárata.
Ez volt a legnagyobb adonyi kocsma, amely vendégfogadóként is üzemelt 
beszálló utasok számára. Homlokzata a Kossuth utcára nézett, itt volt 
az italmérés, hátrafelé, két szárnya egy nagy udvart zárt körül. Az 
udvaron voltak az istállók és a vendégek szobái. Ez a fogadó az 1700-as 
években épült, és az ÁFÉSZ- világig azonos funkcióval üzemelt. Utolsó 
tulajdonosa, Lajos bácsi, jó konyhát vitt, sok bált is tartottak falai között. 
A Nagykocsmában cigányok játszottak, akik legtöbben a Gyárudvaron 
vagy a Csanádiban laktak. Még a szocializmusban is üzemelt egy ideig, a 
zenészek is kitartottak. Páran még emlékeznek a híres húshagyó keddi 
bálokra, melyek végén cigány szokás szerint a nagybőgőt meggyászolták, 
eltemették. Az épületet végülis a hatvanas években bontották le, így az 
átjárás is megszűnt a Kossuthból a Petőfi utcába. A szabolcsi úton két 
kocsma állt. Az út elején, a kanyarhoz közel állt a Gévai-  kocsma, az út 
végén a Kucsera- kocsmába térhetett be a városból kifelé menő utas még 
egy pohár adonyi fröccsre. 
Adony északi részén, az Újtelepen egy kocsma sem volt, hiszen ház is alig 
állt itt a háború előtt. 
Az ötvenes években, mivel a hatalom üldözte a maguk kenyerét evő 
gazdálkodókat, illetve a szorgalmukkal boldoguló kereskedő-iparos réteget, 
sorban ellehetetlenítették a kocsmák működését. A vendéglősöktől minden 
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teketória és kárpótlás nélkül elvették üzleteiket, az egykori tulajdonosokra 
rossz idők jöttek. Az államosítás után például a Nagykocsma idős gazdája 
haláláig méltatlan körülmények közt nyomorgott. A Főutcán lévő Szeitli 
vendéglő tulajdonosát pedig megbízhatatlan személyként őrizet alá vették 
minden alkalommal, amikor Rákosi elvtárs országjárás közben a 6-os úton, 
Adonyon keresztül utazott, nehogy merényletet kövessen el ellene. 
A kisebb kocsmákat, ahol nem volt alkalmazott, nem záratta be egyből 
a rendszer, ezeket óriási adókivetéssel fojtották meg, míg a végén sorra 
bezártak. 
A nagyobb kocsmák közül aztán az ÁFÉSZ vett át párat. A „felszabadulás” 
után viszont hamarosan egy újabb vendéglátóhely is létrejött a gróftalanított 
kastélyban, a mai Park Presszó őse, ám kezdetben a mai könyvtár helyén. 
Később a rendszer konszolidációja után több kocsma is nyitott, de már 
sosem üzemelt annyi, mint a háború előtt.
A figyelmes olvasó az írás végére összeszámolhatta, hogy az ötvenes évekig 
12 kocsma volt városunkban, ami több mint kétszerese a ma működő 
vendéglátóhelyeknek. Ebből viszont egyértelműen következik, hogy a régi 
jó asszonyok több mint kétszer megértőbbek voltak az emberek kedvenc 
időtöltése iránt, mint a mai lányaik.
       Kovács Dániel
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BORBAN A VIGASZ
Ecsődi László- Néró, a gyógyító nedű

KA: Az adonyi Szent Mihály hegy 
egyik legszebb panorámája fogad, 
Ecsődi László birtokán. A hegy 
tetején lévő ház alatt gondosan 
rendezett szőlőlugasok húzódnak, 
számomra megszámlálhatatlannak 
tűnő szőlőfajták, melyekből egyet-
egyet magam is megkóstolhattam. 
A lugasok között eltöltött, precíz 
idegenvezetés ideje alatt folyton 
az járt a fejemben, hogy lehet 
ennyi szőlőfajtát megjegyezni, 
felismerni, tudni megkülönböztetni 
és ilyen szépen, szeretettel beszélni 
külön mindegyikről. Ekkor még 
nem tudtam, hogy a sorok végén 
veteményessel, óriásbabbal, 
rózsabokrokkal, almással, körtéssel, 
barackossal találkozom majd, mely 
egészen a hegy lábáig fut. Hatalmas 
birtok. Amit csak hatalmas szívvel képes az ember művelni. 

KA: Mióta került először kapcsolatba a szőlőműveléssel?
EL: Beleszülettem a szőlőművelésbe, borkészítésbe. Ez a szőlő családi 
tulajdon volt. Örökségként lett az enyém. A szüleimtől lestem el, hogy kell 
művelni, mikor kell tetejezni, kacsolni, permetezni, bort kezelni, szüretelni. 
Ez mind jött velem a gyermekkorból. Mindemellett azóta rengeteg könyvet 
is elolvastam, mert azért azt gondolom, hogy az új dolgokkal is tisztában 
kell, legyen az ember. Hisz a mai fajtákhoz modernebb eljárások is 
kellenek. Ami érdekes, hogy ezt a szőlőt 1948-ban telepítették a szüleim, 
és én 1975 óta művelem. Meghagytam pár tőkét azok közül, amit a szüleim 
ültettek. Épp a rájuk való emlékezetből, irántuk érzett tiszteletből. Sőt, 
van olyan tőkém, amit a nagyanyám fiatal korában, a 20-as éveiben hozott 
Olaszországból, amikor egy zarándokúton járt ott. Nem tudjuk azonosítani 
milyen fajta, sajnos elég kényes. De ha megérik, akkor zamatos szőlő lesz. Ez 
a legrégebbi. A fügebokrot is ő hozta be. Azt is őrzöm. Leginkább a családi 
kötődések miatt, nem is annyira a gazdasági értékei okán. Ezek emlékek.
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KA: A családi kötődések mellett, miért fontos önnek a szőlőművelés?
EL: A szőlő nekem egy olyan hobbi, ami kikapcsol, felszabadít, egyszerűen 
jól érzem itt magam. Csend van, nyugalom van. Amikor aktív dolgozó 
voltam, képviselő, gyakran kijöttem ide hétköznapokon. Egy óra alatt is ki 
tudott kapcsolni az ember. Lehiggadt, és egy új lendülettel vágott neki a 
világnak.
KA: Milyen szőlőfajtákkal foglalkozik jelenleg?
EL: Ami talán érdekes, hogy a szüleimnek tőkés művelésű szőlője volt és 
a környéken itt én álltam neki először a lugas módszernek. Mikor minden 
második sort elkezdtem kivágni, az édesanyámnak nagyon nem esett jól. 
Nem értette, hogy miért kell kivágni. Akkoriban a kislányom 5-6 éves volt 
és gondolom a nagyszülei ráhatására megkérdezte tőlem, hogy „apa ezután 
egyáltalán terem még itt nekünk szőlő”. Azóta bebizonyította az élet, hogy 
terem. 
Régen, amit a szüleim ültettek, az ezerjó volt, rizling, meg oportó. Majd én 
áttértem az oportóra, szürekebarátra és néróra. Az oportót most kezdtem 
el leváltani, mert nagyon kényes. Az idei évben a fagy nagyon elkapta. 
Amióta én emlékszem, nem volt itt ilyen fagy. Az érdekes, hogy az oportót 
és a nérót megviselte, meg a csemegéket. A szürkebarátnak semmi baja 
nem lett. 
KA: Miért pont ezekre a fajtákra esett a választás?
EL: Annak idején, mikor válogattam a fajtákat, amerre jártunk a 
feleségemmel, mindig néztük a borokat és válogattuk. Igyekeztünk olyan 
fajtákat kiválasztani, ami nem kényes. A fehér szőlő esetében a szürkebarát 
maradt fent a rostán, ami nem annyira bőtermő, de stabilan terem. Jó a 
cukorfoka is, 22-24 jó időjárás esetén. Nem utolsó sorban, kellemes a bora 
is. Főként édességhez, desszertekhez ezt fogyasztjuk. Előnye még, hogy 
lisztharmatra és peronoszpórára, fagyra sem érzékeny. Az oportó szőlőt, 
és a borának az ízért nagyon szeretem. Egyik kedvenc borom ez ebből a 
szempontból. De mint mondtam, nem kínlódok vele, áttérek a kékfrankosra. 
A néró marad állandóra, mert mint szőlő is nagyon ízlik, és a bora is kiváló.
KA: Bemutatná ezt a fajtát kicsit részletesebben?
EL: Még az 1960-as években nemesítették Magyarországon. Ez a fajta 
a legtöbb olyan alkotóelemet tartalmazza, amely a vérzsírosodást 
megakadályozza. Épp ezért Svájcban levédték. A fagyra kényes és igényli 
a csapadékot, ha száraz a nyár. Nekem az egész szőlőm, csepegtető 
öntözéssel van felszerelve. Amikor aszály van, akkor meghálálja a néró az 
öntözést. Amire nagyon kell vigyázni ennél a fajtánál, hogy már virágzás 
környékén peronoszpóra ellen védeni kell, mert a fürtkezdemények nagyon 
kényesek rá. Hamar elrúgja a termést. Augusztus végén, szeptember elején 
szüretelve, már a 20 mustfokot is eléri. 



431

KA: Feltűnt, hogy a rozé bort nem említette. Foglalkozik rozé 
készítésével?
EL:  A rozé bor nekem nem annyira tetszik. Nem is foglalkozom a 
készítésével. Amúgy is a borkészítés nálam hagyományosan történik. Nem 
kapkodom el. Karácsonyra igyekszem, hogy 
meglegyen az első fejtés. 
KA: Ifjú korában hogyan viszonyult a borhoz?
EL: Én fiatalabb koromban is inkább bort ittam. 
Az ember mostanra, talán jobban ráér az ízeket 
és aromákat élvezni és próbál kóstolgatni. Talán 
ahogy idősödik, úgy nyugszik meg, és jobban 
igényli, hogy leüljön és hosszabban beszélgessen, 
borozgasson. Ezeknek fiatal korában az ember 
nem tartott olyan nagy jelentőséget. Régen, a 
családi eseményeken is mindig bort ittam. Talán 
azért is, mert sörért be kellett volna mennem 
Adonyba. De nem is ízlik nekem annyira a sör. 
A borokból sem szeretem a nagyon szárazakat. 
Leginkább a villányit és a szekszárdit. 

Tudtad? A néró az egyetlen 
csemegeszőlő, amelyből vörösbor készíthető. Fokozottan jótékony 
hatással bír a szervezetre, ugyanis azon szőlőfajták egyike, amely 
borába is átmenti az antioxidánsokat, igazoltan gyulladáscsökkentő 
hatású. Kellemes, félédes bort ad, amelyet leginkább a meggyhez és 
szilvához hasonlítanak. 
   
       Kozmér Amanda

Fotó: Kozmér Amanda
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Cégér, avagy mesterségem címere
Bőr- és cipészkellék-kereskedő

Adony iparos utcájában – a Szent Imre utcában (mai Bajcsy-Zsilinszky utca) 
a XX. század első harmadában, a harmincas évek elején nyílt meg Natkay 
Béla Bőr- és cipészkellék-kereskedő üzlete. Az első üzlete 1930-tól az utca 
elején, a volt polgármesteri hivatallal szemben volt, az akkori Mihály-féle 
házban (ennek a háznak a helyén áll ma a Bartos-féle üzletház). 1938-ban 
költözött át a mai Bajcsy-Zsilinszky utca 17-be, ahol tulajdonos fia, Natkay 
Béla bácsi ma is él (bár a ház lebontásra került, és új került a helyére). Az 
üzlettel kapcsolatos információkat – nagy köszönet érte – ő szolgáltatta 
számunkra. A bolt kb. 50 m2-t foglalt el. A falakaknál álltak a polcok, melyen 
jellemzően a bőráruk voltak, 5 polc segítette a könnyebb eligazodást a sok 
termék között. Előttük két pulton folyt a mérés, mérlegelés, kiszolgálás. A 
fiókos polc 40-50 fiókjában a különböző apró kellékek vártak a vevőre. Az 
üzletvezető kényelmét egy nagy karosszék szolgálta a masszív íróasztal 
mögött, melynek fiókjai az iratokat őrizték. Az íróasztalon Remington 
írógép állt. A fekete, olajos padló nemcsak az időjárás viszontagságait 
bírta jól, de ellenállt a keményebb bakancsok, csizmák taposásának is. A 
bolt ajtaját rolós hullámbádog védte, melyet a nap befejeztével húztak le 
(„lehúzták a rolót”). Az ajtó felett Benke Pali által készített cégtábla hirdette 
a tulajdonos nevét és a bolt megnevezését 3 m2 nagyságban. A cégtábla 
jobb és bal oldalán Palma cipősarok adta a díszt.
Az üzlet széles árukínálattal rendelkezett: több százra tehető azon cikkek 
száma, melyből a boltban rendszeresen a cipészek válogathattak. Az 
alapanyagok közül a legfontosabb tételek a bőrök voltak: a marhabőrből 
készült boksz, velúr, lakkbőr, vagy nubuk. Különlegesebb kínálatot jelentett 
a juhsevró és juhnappa, de kapható volt lósevró is. Az üzletben nemcsak 
a szokásos bőráru volt, hanem – a grófi család kérésére és igényeinek 
kiszolgálására – volt kígyóbőr, gyíkbőr, krokodilbőr is. A finomabb bőrből 
készült cipőfelsőrész alá dukált – a cipő tartása érdekében – a bélésbőr, 
mely hasított bőrből készült általában. A bőrök mellett természetesen 
fontos árucikk volt a cipőtalp és a sarokanyag is. Ezek a csizmák, cipők 
fontos bőrkellékei voltak. Külön helyet foglaltak el a nyaktalpak.
Előfordult, hogy nem jutottak megfelelő minőségű anyaghoz, a „kishibás” 
anyagból saját maguk szabtak belőle – a hibás részek kikerülésével – félkész 
árut, cipőfelsőrészt, egyéb cikkeket. Ehhez az üzlet sarkában, a bejárattól 
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jobbra a szükséges szabászeszközök és varrógépek (balkaros- és Singer 
bőrvarrógép) rendelkezésre álltak.
Az alapanyagok mellett a segédanyagok nagyon nagy tételszámmal 
képviseltették magukat az polcokon, fiókokban: szegek (texszeg, 
jancsiszeg stb.), cipőfűzővégek, gojzer-varrott cipőkhöz cérnák, snittvasak, 
sarokvasak, spiccvasak, bőrszegecsek, cipőpatkók, egyéb kellékek. A 
suszterek nemcsak cipőt készítettek akkoriban, de a tönkrement lábbelit 
meg is javították, foltozták, varrták: az ehhez szükséges felszereléseket is 
az üzletben  lehetett beszerezni.
A cipészalapanyagok mellett külön helyet foglaltak el a szíjgyártó anyagai: 
a blankbőr, a lószerszám csat, karika, de volt karikás ostor bőr, és 
„kocsisustor” is.
Az anyagok mellett a cipész szerszámok tették teljessé a kínálatot: a 
suszterszéken kívül mindenféle cipész szerszám beszerezhető volt a 
Natkay-féle bőr- és cipészkellék üzletben: árak, ollók, a ringlizéshez 
szükséges eszközök, egyenes és görbe varrótűk, cipészkalapács, csontból 
készült sirfkés, jobbos, balos kneibkések, szabászkések, bontókés, 
bőrlyukasztók teljes sora, reszelők, fenőkövek, spirituszmelegítők. 
A spiritusznak (más néven denaturált szesznek) komoly keletje volt, amikor 
a front átvonult Adonyon: a szovjet hadsereg katonái 1 liter spirituszért 2 
lovat adtak. Ilyen árfolyama volt akkoriban a denaturáltszesznek!
De a nem szakember vevők számára is volt áruja a boltnak: a cipőgondozás 
fontos anyagai: olajok, krémek, kefék.
Az árukért maga a tulajdonos járt, a nagykereskedőktől, a simontornyai 
bőrgyárból vásárolt főként, de a kurrens árukat az újpesti Mauthner-féle 
bőrgyárban vette. A cipészkellékek fő beszerzési helye Székesfehérvár volt, 
ahonnan kellett pótolni például a cipészszeg készletet: 77 féle szeg állt 
rendelékezésre a cipészeknek a boltban. A gumisarok anyagokat a Magyar 
Ruggyantaárugyárból szerezte be. Egyes termékekért egészen Pécsig 
utazott (bőrtalp). Az anyagbeszerzést néha vonattal, de legtöbb esetben 
bérelt autóval végezte. A nagyobb mennyiségű árut azonban vonattal 
szállítatta le Adonyba.
A bőrt kvadrátra és súlyra vásárolta. (Az SI mértékegységrendszerhez 
szokott fiatalok számára jegyzem meg, hogy a kvadrát nem más, mint a 
négyszögöl, mely minden oldalán egy öl, azaz 1,9 m hosszúságú négyzetet 
jelent, azaz 1 kvadrát, 3,6 m2 – normál esetben. De a cipészek saját, 
úgynevezett cipész kvadrátban számoltak, melyből 1 egység 28 cm oldalú 
négyzettel egyezett meg. Erre külön kvadrátmérőjük volt.)



434

Az üzletben a tulajdonos dolgozott, néha a felésége kisegítette, főleg 
amikor az áruért ment. A bőrmunkákat bedolgozó szakemberek végezték 
el. Nagy ritkán kellett segédet fogadni: egyik ilyen időszak volt a front 
közeledésének ideje. 1944-ben annyira felélénkült a forgalom (mindenki 
igyekezett spájzolni és az inflálódó pengőjét elkölteni), hogy csendőrök 
biztosították a boltban a rendet.
A II. világháború előtt Adony járási székhely volt (érdekességként jegyzem 
meg: a járás Érdtől egészen Baracsig tartott), és a járásban nagyon kevés 
bőr- és cipőkellék kereskedő dolgozott (Dunapentelén volt még a Perjési-
féle, de jóval szerényebb kínálattal), az egész járás ellátásáért gyakorlatilag 
ez az üzlet felelt: a cipészek a járás különböző településiről hozzá jöttek 
anyagot beszerezni. Adonyban akkoriban – Fejér Vármegye általános 
ismertetője és címtára 1931-32-as kiadvány szerint – 9 cipész dolgozott, 
de jöttek vevők rendszeresen Perkátáról, Rácalmásról, Dunapenteléről, 
Iváncsáról, Ercsiből és távolabbi falvakból is.
Az üzlet tulajdonosa – Natkay Béla – 1944-ban halt meg, egy ideig a felesége 
vitte tovább a boltot, majd 1947-ben újra férjhez ment, és második férjével, 
Dóra Lajos kereskedővel folytatták az üzlet működtetését 1952-ig.

       Hetyei Jánosné
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Hát akkor...

S ha mást nem, szólítani, 
Nem hangosan, csak magamban, 

Közben érted ordítani 
Mérgesebben s vadabban. 

 
Céltalanul forgolódni 

Mély sárban, s viaszban, 
Vén módjára morgolódni, 
S csendet lelni vigaszban. 

 
Drága mosolyt keresni, 
S közben örömre lelni, 
Minden gondot feledni, 

S új életre kelni. 
 

Míves botra támaszkodni 
Görnyedt háttal, mereven, 
És csak arról álmodozni, 

Hogy köszöntél, kedvesen.

Melankólia

Búg amíg tart, aztán csendes, 
Szót alig hagy - oly gondterhes, 

Szótlan itt hagy - szép és kedves, 
Szólj, ha itt vagy, légy oly rendes. 

 
Csendben szóltam - nem feleltél, 

Én itt voltam - nem szerettél, 
Így utólag - szépen kérlek, 

Vess véget az egésznek. 
 

Hogyha itt vagy, ölelj át, 
Nem vethetnek - követ rád, 

Elvesztettél - virulj hát, 
Nem él többé már a vágy. 

 
Elbúcsúzom, szeretlek, 

Pokolba is követlek, 
Nem élek, csak létezem, 

Megfulladok, bár lélegzem. 
 

Elbúcsúzom, szeretlek, 
Mennyekbe nem követlek, 

Létezem, bár nem élek, 
Halott vagyok, már nem vérzek.

ADONYBAN SZÜLETETT
Versek szomorkásan

TERDIK PÉTER
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SZÉZÉVES KATONALÁDA

1917. október
Eltelt egy újabb hónap. A beköszönő 1917. októberi hónapból ismét azokra 
az adonyi katonákra emlékezünk, akik a székesfehérvári 17. honvéd 
gyalogezred soraiban az olasz fronton, az Isonzó folyó melletti gránátok 
szaggatta hegyen, a Monte San Gabrielen harcoltak. A rommá lőtt állásokban 
töltött napokra így emlékezett vissza az egyik túlélő: „A Monte San Gabriele 
védelme egyenlő volt a poklok poklával!” A százéves katonaládából most a 
fehérvári ezred Hadinaplóját vesszük elő, és a bejegyzésekből követjük az 
eseményeket. Október 3-án a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred századai 
váltották fel a hegyen küzdő 17-esek századait.

A leváltott legénység teljesen kimerült és gyenge volt, ruházatuk 
lerongyolódott. Újra a Pri Peci szakadék sátortáborába kerültek pihenőre, 
ahol a sátortábor semmi védelmet nem adott a következő napok esős, 
viharos időjárása miatt. Ezért hátrább vonták az ezredet olyan helyre, ahol 
végre fedél alá kerültek.

Október 14-én újra a Monte San Gabrielére rendelték őket. Minden 
honvéd három darab konzervet kapott, mint pergőtűz készlet. Ezeket a 
konzerveket csak parancsra lehetett elfogyasztani akkor, ha az élelmet az 
olasz tüzérségi tűz miatt nem lehetett kiszállítani az első vonalba. A védők 
számára minden óra maga volt a pokol, csak az éjjeli órákra csendesült a 
harc. A feljegyzések szerint az éjszakai órákban az állásban levő legénység 
számára fejenként a következőket szállították ki: kétszeres cigaretta 
adagot, szardínia konzervet, teát, hideg főtt húst, kenyeret. Ételosztáskor 
szétosztották a postát is. Október 17-re sorra megbetegedtek az emberek a 
hidegtől, esőtől: lábdagadás, légzőszervek meghűlése, bélhurut fordult elő. 
A legénység bakancsai tönkrementek, sok ember szinte mezítláb járt, vagy 
rongyokba kötötte lábát.

Néhány nap múlva már havas eső esett a hegyen, és hideg szél fújt. A szünet 
nélküli olasz tüzérségi tűzcsapások miatt minden ételkihordásnál voltak 
veszteségek.

Október 24-én a 17/II. zászlóalj egy vállalkozás végrehajtására 
kapott parancsot. Indulás előtt 30 pár bakancsot, meleg alsóruhát, 40 
köpenybélést, csákánybaltát és drótvágó ollókat osztottak szét a legénység 
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között. A vállalkozásra az élénk ellenséges tüzérségi tűz miatt nem került 
sor. Október 25-én már mindenki értesült arról, hogy Caporettónál (ma: 
Kobarid, Szlovénia) óriási sikereket ért el az előző nap német segítséggel 
megindított osztrák-magyar offenzíva. Ez lelkesítően hatott a hegyet 
védő magyar ezredekre, akik október 27-én indították meg általános 
támadásukat az olaszok állásai ellen. A fehérvári ezred Schlosser főhadnagy 
vezette 10. százada reggel 7,20-kor betört az első olasz védelmi vonalba, 
és azt megszállta. A többi támadó század azt tapasztalta, hogy csökkent 
az olasz gyalogsági tűz, viszont a tüzérségi tűz változatlan hevességgel 
zúdult a honvéd ezredre. Reggel 8 órakor egyes állásokból megkezdődött 
az olasz gyalogosok visszavonulása, akiket önként vállalkozókból 
összeállított különítmények üldöztek. Sipos Gyula ezredes, a 17-esek 
ezredparancsnoka délután 3,15-kor már arra adott ki parancsot, hogy a 
századok szakaszonként kövessék az olasz gyalogságot, nyomuljanak előre 
a hegy lábáig. Ezek még csak részsikerek voltak.

Az olaszok csak másnap, október 28-án kezdték meg az általános 
visszavonulásukat a hegyről az Isonzó nyugati partjára. Műszaki egységeik 
reggel 5 órakor robbantották fel a salcanói hidat. El nem vontatott 
ágyúikat is felrobbantották. Az Isonzó folyót elért 17-es honvédek rengeteg 
kézigránátot, robbanóanyagot, élelmiszert találtak a salcanói híd körüli 
kavernákban. A Monte San Gabriele, ahol még mindenütt ott voltak az előző 
napok súlyos harcainak hősi halottai, szabadon járható volt. Az ezrednapló 
október 28-ai bejegyzésében ez olvasható: 

„Az Isonzó keleti partján egész a tengerig ellenség nincs. Görzöt még éjfélkor 
elfoglaltuk. A hangulatot és lelkesedést leírni lehetetlen. Az agyongyötört és 
elcsigázott emberek olyan erősen át vannak hatva a siker örömétől, hogy 
elfelejtenek minden kínlódást, melyet nekik 2 esztendeig az olasz front 
szerzett. 6 nap alatt visszafoglaltuk, amit az ellenség 2 esztendeig szívós harc 
árán elvett tőlünk. Az emberek könnyesen sétálnak a Monte San Gabrielen. 
Időjárás ködös, esős, felhős.” 

Az olasz fronton eddig védekező osztrák-magyar csapatok offenzívája 
sikeresen haladt előre.

       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - JELKÉPEK 
AZ ADONYI TEMPLOMBAN

Madonna a gyermek Jézussal és a Mária képek 
megkoronázása

Templomunk baloldali mellékoltárával, a Jézus szíve oltárral szemben 
található aranykoronával megkoronázott kép Máriát ábrázolja a gyermek 
Jézussal, amely a művészet nyelvén Madonna a gyermek Jézussal nevet 
viseli. A Madonna kifejezés a királynőnek és a legelőkelőbb asszonynak 
kijáró megszólítás. Számtalan Mária ábrázolást Szent Lukács evangélista 
művének tulajdonítanak, ami természetesen csak allegorikusan tekinthető 
annak. A jámbor hagyomány hátterében az áll, hogy Lukács evangélista írja 
le legrészletesebben Jézus gyermekkorát, amely Jézus gyermekségtörténete 
terminussal válik ismertté a biblikusok körében, és amely keletkezéséről 
feltételezik, hogy Lukács a Szűzanya személyes megkeresése és 
kikérdezése után foglalta írásba. Továbbá Lukács közli a legtöbb eseményt 
Szűz Mária életéből is, ezért őt tekintik Szűz Mária alakja ábrázolójának, 
„megfestőjének”. A valóságban azonban a legtöbb, ma még fellelhető 
legkorábbi Mária-kép a 8-9. század idején készült. Ennek magyarázata az 
ún. képrombolás időszaka (720-843), amely alatt a Szent Szűz és a szentek 
ábrázolásának jelentős része megsemmisült.

Az egyházművészetben Mária ábrázolása a gyermek Jézussal a 
leggyakoribb téma, amely a Keleti egyház területén alakult ki, és hatott a 
Nyugatira is. Első példánya a 2. századból maradt ránk a római Priscilla-
katakombából. A 3. századtól a téma minden műfajban – freskó, mozaik, 
szobor, táblakép –, és nagyon sok változatban megjelent. Mária ábrázolása 
szorosan véve az Efezusi zsinat (431) után kezdődött, amely kimondta 
Mária istenanyaságának dogmáját. Egészen addig Mária ábrázolása 
tulajdonképpen Jézus Krisztus ábrázolása volt Jézus életének olyan 
szakaszaiból, amelyben Szűz Mária is jelentős szerepet játszott (pl. Jézus 
születése, Háromkirályok). Szűz Mária és a gyermek Jézus ábrázolásának 
első klasszikus példája a Santa Maria Maggiore – a Szűzanya tiszteletére 
Rómában épített nagyobb bazilika – diadalívének mozaikja (Kr.u. 432-
440), amelyen és amely óta Szűz Mária, mint mennyei királyné ábrázolása 
van túlsúlyban ezeken a műveken.

A Madonna a gyermek Jézussal témájú képeknek több típusa ismert. Az 
első típus a Trónon ülő Istenanya: a szembe néző Szűzanya ölében a kép 
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középtengelyében ül a szintén szembe néző Gyermek fenséget sugárzó 
alakja. Krisztus kicsinyített felnőtt alakban, mint Logosz (Isten igéje) 
jelenik meg, aki jobbját áldásra emeli, baljában zárt könyvtekerccsel. 
Az 5. századtól ez lett a típusa a székesegyházak nagy apszisképének 
(szentélyének), és azon a helyen jelent meg, amely korábban Krisztusé 
volt. Ez a típus gyakori ábrázolás lett domborműveken és ikonokon is. 
E fenséges forma mellett volt egy bensőségesebb változat is, amelyen a 
Gyermek a Szent a Szűz bal térdén vagy karján ül. E típus Egyiptomban, 
Szíriában és Örményországban terjedt el leginkább.

A második típus, a Szoptató Mária főként Egyiptomban volt kedvelt. 
Többnyire életképszerűen részletezett kompozíciókban jelent meg (pl. 
Jézus születése, Menekülés Egyiptomba).

A harmadik típus, az Álló Mária a Gyermekkel: egy kései típusa (9. század) 
a Mária ábrázolásoknak, és főként ikonokon jelenik meg.

A negyedik típus a Győzelemhozó Szűz, amelyen Mária igazából nem 
hordozza a szembenéző és jobb kezét áldásra nyújtó Gyermeket, hanem 
csak érinti a lábát és a vállát.

Az ötödik típus az ún. Hodégétria: nevét lelőhelyéről, a Hodegon 
kolostorról kapta. A félalakos Mária enyhén balra fordul, jobbjával a bal 
karján ülő Gyermekre mutat. Az egész alakos kicsi Jézus szintén enyhén 
balra fordul, jobbját áldásra emeli, baljában zárt könyvtekercset tart. 
A kép felső sarkaiban két félalakos angyal látható lefátyolozott kézzel. 
Ez volt Konstantinápoly leginkább tisztelt kegyképe, amelyet 1453-ban 
Konstantinápoly elestekor a törökök megsemmisítettek.

A hatodik típus az Irgalmas vagy másik nevén Édes csókú Szűz: az ikonon 
a Gyermek Anyjához bújik, és arcát finoman Anyja arcához érinti. Egyik 
kezében könyvtekercs, a másikkal átöleli Anyja nyakát. Szűz Mária 
„Irgalmas” jelzője a hasonló hangzású görög szóból ered, amelynek 
jelentése „érintés”. Bizáncban a 11. századtól az „Irgalmas” jelző Szűzanya 
állandó megszólítása volt. Ennek első példája egy 7-9. század között készült 
egyiptomi elefántcsont reliefen látható. Sajátos típusa ennek a főtípusnak, 
amikor Mária ajkához emeli a Gyermek kezét és megcsókolja.

A hetedik típus a Játszadozó Szűz, amely Máriát ábrázolja a játszadozó 
Gyermekkel. A kép hivatalos neve Pelagonitissza, amely őrzése helyéről 
Pelagónia (Makedónia) városáról kapta nevét. A félalakos Mária karján 
tartja a Gyermeket, aki háttal van a kép nézőjének, de visszanéz rá arcát 
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a Szűzanya állához érintve. Egyik kezével átöleli anyját, másik keze arcát 
érinti.

A nyolcadik típus a Közbenjáró Madonna: a félig elfordult Mária egyik 
kezét a keblére teszi, másik kezében hosszan kibomlott könyvtekercsen 
Krisztussal folytatott párbeszéde olvasható, amelyben irgalmat kér az 
emberiség számára.

A kilencedik típus az Életadó Forrás Madonna-képe: félalakos imádkozó 
Mária, előtte a kép középtengelyében szintén félalakos, áldást adó Gyermek. 
A 14. században kialakult képet mindig vízmedence fölött helyezték el, 
mert a csobogó víz Mária üdvtörténeti szerepére utal.

A Mária tisztelet másik kiemelkedő példája Szűz Mária kegyképének 
ékesítése koronával, amely királynői méltóságának hangsúlyozására és a 
hála kifejezésére szolgált. Elsőként VIII. Kelemen pápa (ur. 1592-1605) 
koronázta meg a Santa Maria Maggiore bazilika kegyképét. Később 
a vatikáni káptalan rendelkezett a Mária képek megkoronázásáról, 
amely kezdetben kegyképek koronázásához évente három aranykorona 
elkészítésére adott engedélyt. Az elkövetkező több, mint százötven évben 
Rómában 104, Rómán kívül 174 kegykép koronázására került sor.

A későbbiekben a magyarság életében két nagyobb jelentőségű Mária-
kegykép megkoronázása történt. Az egyik a Częstochowa-i Fekete 
Madonna kegyképének megkoronázása, amely a magyar alapítású pálos 
rend eredeti kegyképének a másolata. 1713-ban a pálos kolostor perjele a 
nunciuson keresztül kért engedélyt a pápától a kegykép megkoronázására. 
XI. Kelemen pápa 1717-ben két koronát küldött: Máriának és a kis 
Jézusnak. A koronázás szertartásán kétszázezren vettek részt, amelynek 
napját később nemzeti ünneppé nyilvánítottak. Mivel ezt a koronát 1909-
ben ellopták, Szent X. Pius pápa ajándékával 1910-ben újra megkoronázták 
a kegyképet. 1966-ban Wyszyński bíboros prímás és Wojtyła krakkói 
bíboros millenniumi koronákkal ajándékozták meg a kegyképet.

A másik, ennél is kiemelkedőbb esemény volt, amikor a Budavári 
Nagyboldogasszony (Mátyás) templom kegyképét a Magyar Szent Korona 
hiteles másolatával, Szent II. János Pál pápa engedélyével megkoronázták. 
A Szent Korona másolatát Szent II. János Pál pápa áldotta meg e szavakkal: 
„Amit ez a Korona tanít, az világosítson meg titeket!” 

       Szemere János
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Fotó: Rosenberg Róbert
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VILÁGNAPOK GYEREKSZEMMEL
November 3. Magyar tudomány napja

Ki vagyok én?

A másik nevem: orvosi székfű. Az őszirózsák családjába tartozó 
gyógynövény vagyok. Egyéb elnevezéseim: Szent Iván pipitér, nemes 
pipitér, pipitér, anyafű, szikfű, szüzek anyja, bubulyka.
Jellemzőim: egy, néha kétéves, 10-40 cm magas, gyéren elágazó, 
melegigényes növény vagyok. A leveleim szórt állásúak, kopaszok, 
sallangosan szeldeltek, a sallangok keskeny fonalasak. A szélső nyelves 
virágaim fehér színűek, levágott, olykor kicsípett csúcsúak, éretten 
visszahajlók. A fontos ismertetőjegyem, hogy virágzás végén a virágzati 
vackom kúpos, belül üreges. Termésem szürkésfehér kaszat. Ilyen vagyok 
én.

   Bokor Iza, 4.a  2014/2015. tanév, (kamilla)
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November
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

30

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 1817 19

20 21 22

16

23 24 25 26

27 28 29

Mindenszentek
Marianna

Achilles

Rezső,
Csenger

Zsombor Tivadar,
Szibilla

Réka, 
Ariel

Márton,
Ariel

Jónás,
Renátó

Lénárd

Szilvia

Jolán

Virgil,
Virgília

Stefánia Taksony,
Brenda

András,
Andor

Olivér Cecília Kelemen,
Klementina

Emma,
Flóra

Katalin,
Katinka,
Katrin

Virág
Advent

eslő vasárnapja

Aliz Albert,
Lipót

Ödön,
Edmond,

Margit

Hortenzia,
Gergő

Jenő Erzsébet,
Zsóka,

Liza

Győző,
Hubert

KárolyKároly Imre,
Tétény
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Programok

november 11.
Márton-napi bormustra és 

libavacsora

november25. 
Mézes - nap

november 26. 
Adventi koszorú

Téli tárlat

Jegyzet
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Feszületek Adonyban

Fotó: Rosenberg Róbert

SZENT VENDEL SZOBOR A VÁROSI TEMETŐ
MELLETT MINDENSZENTEKKOR
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...

SAVANYÚ KÁPOSZTA

Savanyú káposzta készítése régi módszer szerint fahordóban, taposással, 
a Fónad- család leírása szerint. A fejes káposzta könnyen termeszthető, 
a boltokban is általában az olcsóbb zöldségek közé tartozik: az egészség 
egyik kiváló támasza. Ha belegondol, Kedves Olvasó, a feldolgozott 
zöldségek, gyümölcsök többsége veszít vitamintartalmából, frissességéből, 
zamatából, illatából, romlik állaga, sok esetben a tartósítás során olyan 
anyagokkal kénytelen „társulni”, melyek kevésbé szolgálják a fogyasztó 
egészségét (cukor, tartósítószerek). Egyszóval: a tartósítás általában ront 
a zöldség, gyümölcs jóságán. Azonban a káposzta megőrizhető úgy, hogy 
közben jótékony hatása csak javul! Legalábbis, ha jól sikerül a savanyítás. 
A savanyítás módszerét 2600 évvel ezelőtt a kínaiak alkalmazták, és 
a Kínai Nagy Fal építésekor az építőmunkások savanyított káposztát 
kaptak, megőrzendő az egészségüket. A görög orvos, Hippokratész 
2500 éve gyógyszerként használta. A savanyítás római módjáról 
Plinius enciklopédista számolt be az időszámításunk első évtizedeiben. 
Európában feledésbe ment a savanyítás, Dzsingisz kán európai „körútja” 
honosította meg újfent. Az évszázadok során leginkább Elzászban terjedt 
el, ahonnét a Magyarországra költöző svábok hozták magukkal a módszert 
és a hagyományt: nem véletlen, hogy a leghíresebb hazai savanyú káposzta 
a vecsési. Készítésének technológiáját az ottani svábok hagyományozták 
apáról fiúra. Bár én csak lányokra tudom hagyományozni a savanyítási 
módszerünket ( amit egy cseppet sem bánok), így amikor nyáron megjelenik 
a piacon a káposzta, a családommal nekiállunk a saját savanyú káposztánk 
előállításának. Szerintem 10 kg alatt nem szabad foglalkozni savanyítással: 
az erjedéshez megfelelő tömeg kell, de a fogyasztási tapasztalatom is azt 
mondatja velem, hogy inkább többet, mint kevesebbet!
Hozzávalók 10 kg gyalult káposztához: 20 dkg só, ízlés szerint: babérlevél, 
köménymag, fűszerpaprika, szeletelt birsalma, egész fekete bors.
A megtisztított, torzsamentes káposztákat nagyméretű gyalun legyaluljuk. 
Az előkészített fahordóba rétegenként beletesszük a kimért legyalult 
káposztát, majd rászórjuk a sót, és ízlés szerint borsot, fűszerpaprikát, 
birset, köménymagot. Figyeljünk arra, hogy a megmosott káposzta ne 
legyen már vizes! Egyes területeken a hordó fenekére helyeznek egy csokor 
borsikafüvet (csombort). Van, aki a hordó aljára egy egész fej káposztát 
tesz, és a húsvéti töltött káposzta ebből készül. A legyalult káposztát 
szépen eligazgatjuk a hordóban, majd jöhet a következő réteg. Újra jönnek 
a fűszerek. 
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A második réteg után megkérjük lányunkat, feleségünket, hogy jól mossa 
meg lábát, és belesegítjük a hordóba. A hordóban körbe-körbe járva minél 
jobban letömörítve a káposztát, sétáltatjuk. (A kis lábú lányok előnyben: 
hatékonyabban megy a taposás, és a hordóba sem szorul be a lábuk.) A 
hordóból kisegítjük, meleg vizes lavórba áztatva megpihentetjük a lábakat. 
Addig beletesszük a következő réteg káposztát, fűszereket. Újra jöhet 
a taposás. Amikor sok sós lé van a lábak alatt, egy pohár segítségével a 
felesleges levet lemerjük. (Ezt a levet nem öntjük ki azonnal, később 
lehet, szükség lesz még rá.) Amikor az utolsó adag káposztát berakjuk 
a hordóba, azt már nem fűszerezzük, csak jól betapossuk. Annyi levet 
hagyunk, hogy jól ellepje a káposztát. ( Itt lehet, hogy szükségünk lesz a 
félretett káposztalére. Ha nem lepi el rendesen a káposztát, annyi levet kell 
ráönteni, hogy jól ellepje.) Tiszta fehér abrosszal letakarjuk, rátesszük a 
méretre levágott fákat, és végül a nehezéket.
Türelemmel várunk kb. két hetet, hogy káposztánk jól kiforrja magát. A 
forrás elmúltával a nehezéket és a fákat langyos vízben jól lemossuk. Az 
abroszt kicseréljük tisztára. A káposzta tetejéről is leszedjük a habot. 
Ezután visszateszünk mindent sorba a helyére. Szintén lemossuk a hordó 
faláról a hab maradékait. Újabb két-három hét elteltével újra megmossuk 
a fent említett módon a fákat, az abroszt. Most már meg is kóstolhatjuk! 
Ha mindent jól csináltunk, akkor a káposzta elkészült, fogyasztható. 
A káposztás hordónkat hűvös, árnyékos helyen tároljuk (pince, hideg 
kamra), hogy sokáig tudjuk fogyasztani! Ha töltött káposztát, rakott 
káposztát készítek belőle, a szálas savanyú káposztát hideg vízbe teszem, 
hogy jól ellepje, kicsit áztatom, marokkal kiszedem, kinyomkodom, így 
a vad savanyú íze elmegy. Minden kiszedésnél ezt meg kell csinálni, de 
minimum havonta egyszer a kész káposztát át kell mosni. Ha a levegőtől a 
felső részeken penészréteg képződik, ezt természetesen el kell távolítani. 
Jó tárolás mellett, havonta legalább egyszeri átmosással, folyamatos lével 
fedés mellett nyárig is eltartható.
A savanyú káposztát én nem azért eszem, mert nagyon magas a C-vitamin 
tartalma és ezért hatékonyan támogatja az immunrendszer védekezését, 
nem is azért, mert B1-vitamint és karotint is tartalmaz, nem is azért, 
mert alig kimutatható a szénhidrát tartalma és zsír nincs is benne, nem 
is azért, mert a cukortartalma tejsav lesz az erjedés során, így nagyon jó 
hatással van a bélflórára (pláne egy alapos antibiotikum kúrát követően 
fontos ez), de nem is a magas rosttartalma miatt, hanem azért, mert 
amikor 3 ujjal összecsippentve a kész savanyú káposztát, a vékony, hosszú 
káposztacsíkokat a fej hátrahajtása mellett a számba engedem, rettentő 
finom, semmihez sem fogható ízélményben részesülök. 
Jó étvágyat!
       Fónad József
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MI FŐ A SZOMSZÁD FAZEKÁBAN?
Szczekociny

Bigosz

A lengyel testvérvárosunkban is – hasonlóan Szilágycsehhez –a káposzta 
fontos alapanyag. Jöjjön tehát egy jellegzetes lengyel káposztaétel. 
Kissé munkaigényes, időigényes, de érdemes elkészíteni, főleg nagyobb 
mennyiségben. Karácsonykor és húsvétkor nem hiányozhat az ünnepi 
asztalról. Jól eláll és lefagyasztható. 

Hozzávalók: 
2 kg savanyú káposzta 

2 kg fejes káposzta  
30 dkg sűrített paradicsom 

30 dkg vöröshagyma 
40 dkg füstölt kolbász 
40 dkg füstölt oldalas 

1 kg disznóhús 
3 dkg szárított gomba 

20 dkg szalonna 
6 dkg liszt 

só, bors, babérlevél

A savanyú káposztát a gombával és 1 dl vízzel főni tesszük. A vöröshagymát 
apróra vágjuk, megdinszteljük, és rátesszük a felkockázott húst, amit kissé 
(fehéredésig) pirítunk. Ha kezd puhulni a káposzta, hozzáadjuk a legyalult 
fejes káposztát, a felkarikázott kolbászt, az apróra vágott oldalast és a húst. 
Ha minden összetevője megpuhult, hozzáadjuk a sűrített paradicsomot. A 
szalonna zsírján a lisztből rántást készítünk, ezzel sűrítjük. Felfőzzük, ízlés 
szerint fűszerezzük. Kenyérrel vagy főtt krumplival fogyasztjuk. 

     KONYHAI FORTÉLYOK

Könnyen megakadályozhatjuk, hogy sütéskor összeessen vagy 
felpúposodjon a kuglóf. Sütés előtt állítsunk bele egy szál makarónit, ami 
kéményként működik.
Az ételecet csodálatos vízkőoldó akár teafőzőről, akár vízmelegítőről van 
szó. Használjuk úgy, mint a vízkőoldót. Előnye: természetes anyag, az 
egészségre nem veszélyes, mint a vízkőoldó, könnyen kiöblíthető, legfeljebb 
csak a szaga okoz kellemetlenséget.
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EGÉSZSÉGÜNKRE!
Fogyni vágyóknak chia mag

Mostanában egyre több helyen lehet hallani a chia magról. Ez a Salvia 
hispanica sivatagi növény termése, ami Mexikóban és Délkelet-Amerikában 
őshonos. A chia magot már az aztékok is felhasználták, hiszen tudták, hogy 
gyógyító tulajdonságai igen erősek.
A chia mag javítja a vér koleszterin szintjét. Kiváló omega-3 zsírsav forrás 
a vegetáriánusoknak, illetve azoknak, akik allergiásak a halakra. Magas 
vérnyomásban szenvedők diétájában is gyakran megtalálható jótékony 
hatása miatt.
Képes nagy mennyiségű vizet elnyelni, így eltelíti a gyomrot, ami által a 
szénhidrát felszívódása lelassul, így később éhezünk meg. Ráadásul ennek 
a tulajdonságának köszönhető, hogy képes elmulasztani a gyomorégést, és 
nyugtatja a felfúvódott beleket is.
Fogyókúrázók előszeretettel használják a diétájuk során, jóllakottság 
érzetét kelti a felduzzadt, zselés állagú chia mag. 
Ezen kívül fontos ásványi anyagokat, vitaminokat, nyomelemeket tartalmaz.
Legyen nyalánkság ebből az apró magból: epres chia puding.

Hozzávalók:
2 dl kókusztej
1 banán
3 ek chia mag
5-6 szem eper

Elkészítése:
Este a kókusztejet, az összedarabolt banánt és 2-3 szem epret 
turmixolj össze. (Nincs szükség más édesítőre, de ha nagyon édesszájú 
vagy, egy kevés eritritet tehetsz bele.)
Keverd el benne a chia magot, és hagyd állni 10-15 percig.
Ha a magok kissé megszívták magukat, oszd szét 2-3 részre jól záródó 
fedeles edénykékbe, és tedd a hűtőbe.
Másnap reggelre szépen bekocsonyásodik.
Díszítsd maradék eperszeletekkel, és már fogyaszthatod is.
Tipp!
Chia pudingot gyümölcs helyett ízesíthetsz fahéjjal, kakaóporral, idény- 
vagy fagyasztott gyümölccsel. A tetejét megszórhatod durvára tört dióval, 
pisztáciával. Tehetsz bele összeaprított aszalt gyümölcsöt.
Fotó: http://www.paleo-dieta.hu/paleo-receptek/turbo-reggeli-epres-chia-puding/
    
      Karsainé Glavinasz Beáta
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KISKERTEMBEN KERTELTEM
Kúszónövények

A kúszónövények nagyon fontosak a kertek számára, mert bár nagy 
felületűek, mégis kicsi talajfelületet foglalnak el. Hasznosak, mert a 
falfelületeket vagy az épületek merev formáit takarják, árnyékot adnak, 
meghittségről gondoskodnak.
De szabad-e a falra kúszónövényt futtatni? A legfőbb érv a tűzfalak 
növénnyel való befuttatása mellett, hogy a növény tömege kiváló és 
esztétikus hőszigetelő. Nyáron a tűző naptól óvja a fal átmelegedését, és 
télen is érződik hőszigetelő hatása. Nem mellesleg a lomb szűri és elnyeli a 
szálló port, tisztítja az udvar levegőjét. Nem elhanyagolható a zajvédő hatása 
sem, hiszen a kongó belső terek akusztikus hatása lényegesen megváltozik, 
ha a falra kúszónövényeket futtatunk. A különböző növények más-más 
színei – akár azok éven belüli változása – feldobhatja unalmas falunkat. A 
fal felújítása is később válik esedékessé, hiszen a lombkorona véd az esőtől, 
napfénytől és más külső behatásoktól. Tévhit, hogy a növények károsítják 
a vakolatot, a falazatot. Sőt… A kisebb hőingadozás miatt a fagyok, a 
nap károsító hatása ellen is védnek, de a falakat szárítják azáltal, hogy a 
vízigényükkel a falban található nedvességet elszívják. Minden bizonnyal 
mindenki látott már ódon házakat, melyet vadszőlővel, vagy borostyánnal 
futtattak be: az évszázados falak ott sem mállottak el a növények károsító 
hatásai miatt. Ne féljünk falainkat növényekkel színesíteni!
Bizonyos növényeknek kapaszkodó léggyökereik vannak, így nem 
igényelnek támasztékot pl. borostyán. Mások viszont csavarodó szárral, 
levélnyéllel kapaszkodnak rácsra vagy kerítésre, esetleg másik növényre pl. 
iszalag. Megtámasztásukra megfelelő rácsozatot, huzalokat használjunk, 
hogy a súlyosabb növényeket is elbírják.
Adonyban az alábbi növényeket ajánlom telepíteni:
Borostyán: a legismertebb kúszónövény, kis kiterjedésű, függőleges 
falfelületek takarására is alkalmas, jól mutatnak a tarka levelű változatai, 
örökzöld, idősebb korában fekete bogyókat nevel.
Vadszőlő: a legszínesebb őszi pompát adják a levelei. Erőteljes növekedésű, 
10-12 m magasra is felkapaszkodik, jól tűri a szennyezett levegőt, sokszor 
alkalmazzák a városokban a régi tűzfalakra futtatva.
Megfelelő támasztékot igénylő növény a lonc. Halványsárga, fehér, 
rózsaszín, többnyire illatos virágjai vannak. Napot vagy félárnyékot szeret.
Mandzsu aktinidia: nem túl elterjedt kúszónövény nálunk, pedig érdekes 
színhatású. A levelek végei felváltva rózsaszín és fehér színben díszítenek. 
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Huzalvezetést igényel, jellegzetes színeit a meszes talajok alakítják 
legszebben.
Kúszórózsák: illatukkal és színeikkel sokunk tetszését elnyerték, 
vásárlásuknál kérjük az eladó tanácsait, hogy igényüknek és a helynek 
megfelelőt választhassunk.
Az egynyári virágokból is használhatunk kúszó, takaró növényeket.
A hajnalkát tavasszal magról vethetjük, napos helyet igényel, szépen takar, 
kerítésre, huzalokra futtassuk, a jól ismert kék szín mellett fehér, rózsaszín 
változata is van.
A sarkantyúka gyors növekedésű, megfelelő támrendszert igényel, fagyokig 
virágzik, száraz levegőjű helyeken a levéltetvek károsítják.
A haszonnövényeknek díszkerti változatát is ajánlom figyelmükbe. 
A díszbab lehet, hogy meglepő az alkalmazása, de nagyon mutatós, 
fényigényes, közepes vízigényű, 150-200 centiméterre megnövő. Tömött, 
sűrű falat hozhatunk létre belőle, kettős hasznú, szép virágai mellett a 
terméseit is használjuk!
A dísztök napos fekvést, tápanyagban dús talajt szeret, öntözni kell, 
termését hasznosítjuk. Nagyon közkedvelt asztali dísz, az őszi, téli lakások 
hangulatos eleme.
A lopótök erős oszlopot vagy 
karót igényel, régen falvakban 
nagyon elterjedt volt, kutakhoz, 
vagy ritka koronájú fákhoz 
ültették, termései innen csüngtek 
alá. Korábban a pincékben 
használták, mára csak díszítő 
elemként jelenik meg.
Íme, pár növény, ami nem igényel 
sok gondozást! Ajánlom az árudák 
katalógusait, de tanácsadást 
mindig kérjünk, és azt fogadjuk is 
meg!
Sok különleges növény van a 
kínálatban, de a mi éghajlatunk 
nem felel meg mindegyiknek. 
Érdemes a régi, jól bevált, ismert 
növényeket ültetni!
Kellemes kertészkedést kívánok!
Morva Ildikó

Fotó: Hetyei Gábor
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NOVEMBER ELEJÉN AZ ELHUNYT ROKONOK,
 BARÁTOK SÍRJA MELLETT A VILÁGHÁBORÚS 

EMLÉKMŰNÉL IS KOSZORÚZNAK… 
(folytatás a rejtvény fősoraiban)
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FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK
A válaszadó anagrammája: dinka essen reá.

1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő Bizottságba. 
Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) Május 26. Gyermeknap
b) Június 21. A zene világnapja
c) Szeptember 22. Európai autómentes nap
Válasz: Az autómentes napot. Pedig sokat autózom, de ránk férne egy kis 
szünet.
2. kérdés: Ha felkérést kapnál mindhárom előadótól, melyiket fogadnád el 
legszívesebben egy közös koncertfellépésre?
a) Majkával, a rapperrel.
b) Ruzsa Magdival.
c) A Pokolgéppel.
Válasz: Biztos, hogy nem. Egyikkel sem. Teljesen más a zenei világunk. 
Egyik sem elégíti ki az ízlésemet. Egy komolyzenei előadásra sokkal 
szívesebben mennék, mint ezek közül bármelyikre. Szerintem a mostani 
zene az emberek butulásához vezet…
3. kérdés: Ha cselekedeteidet, életedet megénekelné valaki, kit választanál?
a) Csocseszt, a vidám, mulatós zenészt.
b) Ganxsta („Döglégy”) Zoleet, a szókimondó rappert.
c) Derzsi Györgyöt, a fennkölt operaénekest.
Válasz: Hát itt az operaénekes választanám. Ezekről a celebektől sok 
mindent nem tudok, hazudnék, ha azt mondanám, hogy sosem hallottam 
róluk, de nem tudnék mondani egyikőjüktől sem egy nótát sem most 
hirtelen.
4. kérdés: Melyik műsor nézését tudod legnehezebben abbahagyni?
a) A tehetségkutató műsorsorozat záró adását.
b) A labdarúgó VB-döntőt.
c) A Schindler listája c. filmet.
Válasz: Nem mindegy: egy X-faktort vagy az M1-en lévő tehetségkutatót 
nem lehet összehasonlítani. Ég és föld a kettő. De az elsőt azért biztos, hogy 
kilőném. A Schindler listája. A labdarúgást is megnézem, de a történelmi 
filmek jobban érdekelnek.
5. kérdés: Milyen hangszer lennél a személyiségi jegyeid alapján?
a) Hárfa (szóló hangszer, és nagy hangterjedelem).
b) Triangulum (ritkán hallani, de cseng-bong).
c) Cselló (sokszor szól, de háttérben).
Válasz: Maradjunk a triangulumnál, legalábbis a közösség tekintetében.
(Megtisztelt válaszaival Kenesei András bizottsági tag.)
        Hetyei Gábor
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SZÁMOS ÉS SZÁMTALAN - KÉPES ÉS KÉPTELEN
Egy csésze kávé széndioxid kibocsátása

Adony utcáit járva gyakran fellelem a környezettudatos gondolkodás 
csíráit – és itt most nem feltétlenül a napcellákra gondolok (melyről 
már egy másik számítás során megemlékeztem), hanem arra, hogy a 
környezetünk védelme egyre inkább beleszövődik a mindennapjainkba 
is azáltal, hogy egyre többen szelektíven gyűjtik például a hulladékot, 
vagy – bár erre statisztikám nincsen – talán nő a fásított területek aránya 
is Adonyban. Sajnos van azonban ellenkező példa is: ma már reggelente 
nem lehet megállni az iskola és az óvoda előtt gépjárművel, mert olyan 
sokan fuvarozzák a csemetéket kocsival, hogy az utca megtelik. Pedig a 
séta sokszor hasznosabb lenne, és jóval kevesebb káros anyaggal terhelné 
a légkört.
Sokat hallunk a klímaváltozásról, arról, hogy a Föld légköre globálisan 
változik. Arról is sok szó esik, hogy a klíma mindig változóban volt. Bár 
ezek a változások inkább tízezer, mintsem százéves léptékben követhetőek 
nyomon, de tény: volt már sokkal melegebb, és volt már sokkal hidegebb 
is a Föld légköre – és akkor is volt élet. Hát akkor miért is probléma a 
klímaváltozás? Csupán azért, mert akkor alapvetően megváltozik az az 
élettér, amihez mi, emberek alkalmazkodtunk és kialakítottuk kényelmes 
és komfortos életkörülményeinket. Talán a Kárpát-medencét nem fogja 
drasztikusan sújtani e változás, de a mezőgazdaság már most érzékeli, 
hogy valami történt: sokkal több a nyári hőségnapok száma (azaz a 
maximum hőmérséklet 30 celsius felett van), lényegesen kevesebb a nyári 
csapadékösszeg.
A klímaváltozás legfőbb okaként az üvegházhatást szokták emlegetni. 
Az üvegházhatás abban áll, hogy a nap sugarait a légkör összetevői nagy 
részben beengedik a felszínre, ez hőátadással tudja a levegőt melegíteni. 
A hosszúhullámú sugarak egy részét azonban ezek az üvegházhatású 
gázok és a vízgőz elnyelik. Tehát minél több ilyen üvegházhatású gáz van 
a levegőben, annál kisebb arányát tudja a felszínről kiinduló energiának 
kiereszteni a légkör, tehát egy sajátos hőcsapdaként működik. Ilyen 
üvegházhatású gázok a széndioxid, a metán, a két nitrogénből egy oxigénből 
álló dinitrogénoxid, freonok, halonok. Ezek mennyisége kimutathatóan nő 
a légkörben, tehát a széndioxidé mintegy 30 % -kal, a metáné több mint 
megkétszereződött a természetes állapotok kezdete óta, a dinitrogén-oxidé, 
mintegy 20 %-kal nőtt és a halogénezett szénhidrogének esetében végtelen 
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megnövekedésről kell szólnunk, mert természetes forrásai nincsenek is 
ezeknek az anyagoknak. Az első lényeges megállapodás az üvegházhatású 
gázok koncentrációjának csökkentésére vonatkozóan a kiotói jegyzőkönyv 
volt, melyet éppen 20 éve, 1997. december 11-én írtak alá.
Ma a légkörben található széndioxid koncentrációja 0,038% csupán, mégis 
hallatlan fontos a légköri jelenléte. Az üvegházhatás védi a földet a kihűléstől. 
A természetes üvegházhatás híján a Föld felszínének átlaghőmérséklete a 
jelenleginél mintegy 33 °C -kal lenne alacsonyabb, tehát az üvegházhatás 
a földi élet szempontjából létfontosságú természetes folyamat. Ezért 
nagyon fontos ennek a védelmi szintnek kényes egyensúlyát megőrizni! 
Az elmúlt száz esztendőben végbement 0,8 °C-os melegedéséért a légkör 
üvegházhatásának erősödése a felelős. Ma a föld átlaghőmérséklete (2 
méterrel a felszín felett árnyékban mért hőmérsékletek átlaga) megközelíti 
a 16 °C-ot. 11.500 évvel ezelőtt volt az utolsó jégkorszaknak vége. Ön 
szerint hány fokkal volt alacsonyabb az akkori átlaghőmérséklet, mint a 
mai?
    a) 5 °C
    b) 15 °C
    c) 50 °C

A jégkorszak és a mai klíma hőmérséklet eltérése csupán 5 °C eltérést 
mutat! Ha ennek tükrében nézzük, hogy mekkora az utolsó 100 év 
növekedése, akkor nyilvánvalónak tűnik, hogy a hőmérsékletváltozás 
jelentősen felgyorsult, és egyre fokozódó ütemben gyorsul tovább.
A széndioxid kibocsátás növekedésének egyik legfontosabb oka az 
energiaigény növekedése és annak szénhidrogénforrásból (kőolaj, 
földgáz, szén) való kielégítése. Ugyanis, amikor ezek az energiahordozók 
keletkeztek (a kambriumi növényrobbanást követően, 400-500 millió 
évvel ezelőtt), egyrészt 16-szor nagyobb volt a széndioxid koncentráció 
a légkörben (ezért tudtak óriás növények nőni), másrészt pedig a 100 
millió év alatt a szénhidrogénekbe zárt széndioxidot most, néhány évtized 
alatt pumpáljuk vissza a levegőbe! Ez a pumpa alapvetően megváltoztatja 
a légkör összetételélt. Ha visszaállítanánk a kambriumi légkört (0,45%-
os széndioxid koncentráció), akkor a levegő átlaghőmérséklete 20-21 °C 
lenne, a tengerek vízszintje kb. 200 méterrel lenne magasabb, és az oxigén 
szint 12,5% lenne (a mostani 21% helyett). Egy biztos: a növények jól 
éreznék magukat, de nekünk, embereknek nem sok keresni valónk lenne 
itt…
A magyar üvegházhatású gázkibocsátás az elmúlt években fokozatosan 
csökken. A legutóbbi években az emberi eredetű széndioxid kibocsátás 
Magyarországon 43,6 millió tonna volt. 
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Számoljunk egy kicsit! Mekkora a háztartásunk éves széndioxid 
kibocsátása? (Vegyünk egy átlagos adonyi értéket: 2.500 m3 földgáz, 5.000 
kWh villamos energia, 15.000 km autózás 7 literes benzines autóval).

    a) 1 tonna/év
    b) 10 tonna/év
    c) 100 tonna/év

1 liter benzin 2,34 kgCO2em (kilogramm széndioxid kibocsátás) okoz. 
Ha a járművünk 100 km-en fogyaszt 7 litert, 15.000 km-en 1.050 litert, 
melynek 2.457 kg az emissziója. A földgáz kibocsátása 1,963 kgCO2em/
m3, így a fűtésünk 4.908 kg, míg a villamos energiánk - 0,5675 kgCO2em/
kWh magyar átlagszámmal számolva - 2.838 kg széndioxidot bocsát ki. Ha 
nem számolunk egyéb tételekkel (pl. az étkezésünk alapanyagát esetleg a 
világ másik végéből szállítják és a hús előállítása is sok kibocsátásért felel), 
akkor a lakásrezsink és a gépjármű futása 10.203 kg emissziót vált ki, azaz 
a helyes válasz: „b”.
Tehát válaszolva a címben feltett kérdésre: 1 adag kávé lefőzése 14 
gramm széndioxid kibocsátásért felel. És ha nem figyelünk oda, hogy 
energiatakarékos üzemmódban menjen a TV-nk, mire Hercule Poirot 
kinyomozza, ki a gyilkos, könnyen negyed kg széndioxiddal járulhatunk 
hozzá az üvegházhatáshoz...

       Hetyei Gábor
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ADONYI ADOMÁK
Gorenje turizmus – adonyi módra

Ez a történet 1988-ban keringett szájról szájra, akkor, amely év januárjában 
Magyarország hirtelen ötlettől vezérelve bevezette a világútlevelet az 
addigi piros és kék (szocialista és kapitalista) útlevelek helyett. Ezzel sok 
ember számára megnyílt a határ és a deviza kvóta (mert volt ilyen is) miatt 
sok honfitársunk talán először és lehet, hogy utoljára karon fogta anyósát, 
zsebre tette anyósa valuta betétlapját, és a Balaton parton az idelátogató 
osztrákoktól 10 forinton vásárolt schillinget (holott a hivatalos árfolyam 
valahol 4 és 5 forint között mozgott). Akkoriban a forint csak a szocialista 
országok devizáival volt konvertibilis, de a dollárral, schillinggel, márkával 
nem, nyugati valutát csak jóval drágábban a hivatalos árfolyamnál lehetett 
vásárolni. Ez is a hiánygazdaság egyik tünete volt.
Szóval, volt útlevél, volt valuta, volt anyós (ő azért kellett, mert minden 
magyar állampolgárnak hivatalosan lehetett 50 dollárnak megfelelő 
nyugati valutája, így minél több ember utazott, annál több valutára volt 
hivatalos papír, azaz valuta betétlap), és volt igény a Magyarországon nem, 
vagy nemigen kapható, kurrens árucikkek Ausztriából való beszerzésére. 
Ilyen volt a video magnó és a Gorenje hűtőszekrény.
Külön mulatságos történet – megérne egy önálló fejezetet, de abban a 
fejezetben nem az adonyiakon nevetnénk, hanem a saját államunkon 
és a tervgazdálkodáson –, hogy a Gorenje hűtőket akkoriban a velünk 
egy (szocialista) táborban lévő Jugoszláviában gyártották. Onnét vitték 
Ausztriába, hogy a szűkös devizatartalékokkal rendelkező magyarok úgy 
nevezett „kemény” valutáért vásárolják meg azt, amit egyébként „szocialista 
relációban” jugoszláv dinárért is meg tudtunk volna vásárolni, akár állami 
szinten is, hogy aztán azt a Keravillban lehessen kapni. Akkor nem kellett 
volna sok tízezer magyarnak dupla árfolyamon az osztrák nyaralóktól 
megvásárolni a devizát – ezzel egyébiránt deviza bűncselekményt 
elkövetni. De ez már egy másik hosszú szomorú történet…
Adonyból is jó pár schillinggel kibélelt magyar egynapos „turista’ indult 
útnak élete vágyát beteljesítendő - vásárolni Ausztriában egy hűtőgépet, 
vagy egy video magnót. Történetünk hőse is így tett: asszony, anyós, meg 
a sógor; a 4 ember valutakeretét osztrák pénzben a zsebbe gyűrve indulás 
Wartburgon nyugatra. Vágtattak hát ki Ausztriába hűtőért. A határnál 
aztán azt hallották a sorban állás során, hogy nem szabad a határ mellett 
megvenni az óhajtott árut, mert itt a legdrágább és a minőség is gyengébb. 
Az a hír járta, hogy aki vásárolni akar, az Bécsbe megy, a Mariahilfer Straße 
a legjobb. Átlépték a határt, mentek Bécs felé (akkoriba nem volt útvonal 
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tervező, nem volt GPS), és tapasztalat híján a közlekedési táblákra voltak 
hagyatkozva. Mennek, mennek, de akárhogy haladtak, „Mindenfelé csak az 
volt kiírva, hogy ’Wien’, meg ’Wien’, de sehova nem volt kiírva, hogy ’Bécs’!” – 
mesélte utóbb, mikor újra itthon volt. Salzburg felé már éltek a gyanúperrel, 
hogy valami probléma lehet Béccsel, hiszen azt ígérték nekik, hogy 80 
kilométer alatt odaérnek, és már mentek vagy 300-at! „A Wartburgot is 
többször meg kellett tankolni, és még mindig sehol Bécs!” Megfordultak, 
de visszafelé is csak „Wien”-hez láttak lefordulási lehetőséget, de Béccsel 
akkor sem találkoztak. Így aztán Eisenstadtba visszaérve bevásároltak 
kedvük szerint. 
A történet legszebb része, hogy itthon emberünk kudarcos útját nagy 
hanggal mesélte mindenfelé és nem volt egy olyan hallgató sem jó sokáig, 
ki felvilágosította volna arról, hogy Bécs és Wien egy és ugyanazon város, 
csak az egyik magyarul van, míg a másik németül. Inkább kérték tőle, hogy 
újra és újra mesélje el nekik utazása történetét. Hogy milyen gonoszak is az 
emberek, ha másokon akarnak nevetni…
    Gyűjtötte és lejegyezte: Hetyei Gábor

Polgárőreink mesélik…

Éjszakai szolgálat alkalmával egy lerobbant autót találtunk Adony 
belterületén. A kétségbeesett utasok elmondták, hogy minden előzmény 
nélkül leállt alattuk a kocsi. Tanácstalanul nézelődtek, mert valami 
vezetékről beszélt nekik a telefonos segítség, de nem lelték.
Még szerencse, hogy polgárőrtársammal mindketten értünk az autókhoz, 
így megtaláltuk, és a helyére tettük a kérdéses vezetéket. Az autó megjavult, 
így tovább tudtak menni.
A polgárőr jó, ha mindenhez ért egy kicsit!

Ugyancsak éjszakai szolgálat során egy defektes autóra lettünk figyelmesek 
Adony külterületén.
4 fiatal próbálkozott a kerékcserével, nem sok sikerrel, ugyanis már fél 
órája rossz irányba forgatva akarták meglazítani a csavarokat. Tanakodtak 
felette, húzták- vonták, a csavarok nem mozdultak.
Polgárőrtársammal felajánlottuk segítségünket, és hamar kicseréltük a 
kereket.
Nagyon megköszönték, és indultak is tovább egy távoli megyébe.
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Éjjel fél tizenkettőkor izgatottan telefonált egy család Budapestről, hogy 
nem érik el már két napja a papát, aki a Szőlőhegyen lakik. Félnek, valami 
baj érhette. De miért vártak két napot és éjjelig a kereséssel? 
A bácsi neve ismerős volt, és emlékeztem a jellegzetes Ladájára is. 
Autóba pattantunk, és a Szőlőhegyet jól ismerő kollega útmutatásával 
úttalan utakon elvergődtünk a házig, ahol az említett kocsi parkolt. 
Torkunkban dobogó szívvel szólongattuk, mert a házban világos volt, szólt 
a tv. 
Egy kis idő elteltével a bácsi kimosolygott az ablakon. Nagy kő esett le a 
szívünkről, hiszen a legrosszabbtól tartottunk.
Elmondta, hogy csupán a telefontöltője mondta fel a szolgálatot, s lemerült 
beszélgetés közben, de ő ennek nem tulajdonított nagy jelentőséget. 
Gondolta, majd kicseréli, ráér.
Örültünk, hogy jól van, s még a helyszínről felhívtuk és megnyugtattuk a 
családot. 

 Gyűjtötték és lejegyezték az Adonyi Polgárőr Egyesület tagjai

KŐBE VÉSETT EMLÉKEK
Hajófőnökség és révvendéglő

Feltehetően az épületet a mai Mahart Passnave elődje, az MFTR építtette a 20. 
század elején. Hajóállomásként működött, benne az állomásfőnök lakásával 
a déli szárnyban és észak felé haladva váróteremmel, jegypénztárral, 
végül pedig vendéglővel. A főhomlokzat nyolcszögű, öt oldalával záródó, a 
homlokzat síkjából kiemelkedő épületrészből figyelhette az állomásfőnök 
a hajók érkezését és indulását. 
Az állomás a már évszázadok óta itt lévő dunai átkelőre épült rá. Eleinte 
gőzösök szállították a Vásárcsarnokba igyekvőket. Reggel 9:00-kor indult 
Pestre, és délután 14:30-kor ment vissza Adonyba a Szent István gőzhajó, 
amelyet később dízelmotoros hajók váltották fel. Az 1960-as évek végétől 
már nem járnak ezek a hajók a Vásárcsarnokba. 
1957–1962-ig kocsma és vendéglő működött itt. Bálterem is volt, ahol 
minden vasárnap bált tartottak a fiatalok nagy örömére. Adony apraja-
nagyja látogatta az épületet, ültek ki a Duna-partra, ebédeltek családosan, 
tekéztek az épület mellett. Virágzó közösségi életnek adott helyet az épület 
és a part. 
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1972-ben Farkas János tanácstitkár értékesíteni akarta a Mahart épületét, 
de magánszemélyek nem vásárolhatták meg, így az ÁFÉSZ tulajdonába 
került, és a megboldogult Bódis Lajos bácsi vezette. Vágóhídként működött 
eztán 1975-től, s ennek megfelelően számos átalakítást végeztek az 
épületen. Ekkor épül a főépülethez hozzá délről egy azt „L” alakban átölelő 
szociális épület, amely a férfi-női öltözőként szolgált. Az északi oldalon is 
egy kisebb melléképületet csatolnak hozzá, az udvaron karámokat építenek 
az állatoknak, ma már ezek nincsenek meg. A pince nagy részét sóderrel 
töltik fel, hogy stabilizálják az épületet. A belsőben számos átalakítás, új 
falak emelése történt. 
A főhomlokzaton az északi rizalit pilaszteres kiképzését megnyitották egy 
ajtóval - itt még ügyelve, hogy az ajtónyílást két pilaszter között nyissák 
meg, ez majd a későbbiekben a déli oldalon sajnos már nem így lesz - és elé 
beton teraszt emeltek, amelyre öt lépcsőfokon lehet feljutni. 
Kocsma és vendéglő 1980-ig működött itt. 
A főépület déli része, illeszkedve a bal szélső rizalithoz jelentős 
átalakításokon esett át, mikor a Szomjas Horgász kocsma és büfé 
megnyitását tervezték. Elkészültek az átalakítások, azonban a tulajdonos 
sajnálatos halála okán nem nyitott meg soha. 
A homlokzat pilaszteres kiképzését úgy, ahogyan korábban is láttuk az 
északi oldalon, megnyitották, de az íves áthidalásra és az osztásra nem 
ügyelve a középső pilasztert bontották meg, és nyitották meg az ajtót. Itt 
is betonteraszt emeltek, amelyre öt lépcsőfokon lehet feljutni a bejárathoz. 

Képeslap 1919-ből
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Tudomásom szerint ez volt, legalábbis ezt szánták az épület funkciójául 
utoljára, azóta elhagyatottan áll, átadva a pusztulásnak.
Az épület még így, leromlott állapotában is igen kvalitásos, történelmi 
hangulatot sugárzó. Nemcsak külső megjelenése és szerkezete 
szempontjából, jó állapota okán tartanám megőrzésre és új funkcióval való 
ellátásra alkalmasnak, hanem a település történetében, közösségi életében 
betöltött szerepe okán is. 
Duna-parti elhelyezkedése festői környezetet nyújt. Odafigyeléssel, 
összefogással az épület újra a közösségi élet méltó központjává válhatna, 
ahol családosan is kellemesen telik az idő. Nem utolsó szempontból pedig 
a turizmusra is jó hatással lehetne. 
Az épület számos funkcióváltást élt meg, és a 20. század változatos, nem 
mindig dicsfényes időszakait átélve még mindig egy boldog idő kedves 
mementójaként áll a Duna partján. Ne hagyjuk, hogy ez az emlék tovább 
fakuljon! 
   Tarjányi Viktória, Patakfalvi Csenge, Rab Sarolta 

Fotó: Tarjányi Viktória
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BORBAN A VIGASZ
Schmidt Ferenc – Történelem a Rác hegyen

KA: Schmidt Ferenccel vagy, ahogy mindenki 
szólítja, Ferkével, az otthonában beszélgetek, bár 
személyét leginkább rác-hegyi házához tudom 
kötni, mely gyermek- és felnőttkori emlékeim 
java részének helyszíne. Általában a „széles útról” 
osontunk be a présházhoz, ahol a ház előtti asztalt, 
ha virágcsokor díszítette, tudtuk, Éva néni is kint 
van. A kisszoba falán Köller Feri bácsi szüretet 
ábrázoló festménye, néha lábnyomok a plafonon. 
Az ajtó mellett jobbra, a szalagos magnetofonon 
recsegtek-ropogtak az örökzöldek.

Mióta van a családja tulajdonában ez a terület? 
SF: Nagyon régen. Ezt a szőlőt a nagyapám ültette. 1929-ben örökölte 
meg anyám az édesapjától, majd én tőlük. Több, mint 100 éve a család 
tulajdonában van. 
KA: Mikor kezdett el besegíteni szüleinek a szőlőmunkába?
SF: Iskolás korom óta kijártunk. Komolyabban a katonaság után, mikor 
hazaköltöztem Adonyba, akkor folytam bele. De hogy miért, azt nem tudom. 
Legfőképp azért, mert nem volt, aki csinálja, mikor apám lerobbant. 
KA: Milyen barátságban volt a borral ifjú korában?
SF: Nem voltunk valami jóban. Ifjúként nem boroztunk, mert nemigen 
kaptuk meg a présház kulcsot az öregektől. Nem szerették odaadni. Mindig 
felfordulást csináltunk odakint, ami után takarítani kellett. Valójában 
vigyáztak a borukra. Nem így volt, mint most, hogy menjetek gyerekek, 
aztán igyatok. Másképp volt az egész rendszer. Megélhetési dolog volt. 
Hiszen ami termett, azt eladták. Az is beleszámított a konyhába. 
KA: Hogyan változott mindez, mikor már maga csinálta?
SF: Eleinte csak csináltuk, aztán megittuk. Amikor kijártuk már egy kicsit 
idősebben, de még mindig fiatalon, általában elszórakoztuk a dolgokat. 
Komolyabban akkor kezdtünk el vele fogalkozni, amikor elkezdtünk azon 
gondolkozni, hogy alapítsunk egy borbaráti társaságot. Akkor indult meg 
egy fejlődés egyrészt hozzáállásban, másrészt a borok minőségében is. Nem 
ittunk rossz borokat azelőtt sem. Csak másképp kezeltük. A munka részét 
illetőleg, mikor meghalt apám, akkor teljesen rám maradt. Csinálni kellett. 
Akkor kezdtem el építkezni is. De ugyanazt a szőlőt műveltem tovább.
KA: Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi szőlőt még a szülei telepítették?
SF:Azt. Egyik drabot eladtam, a hegy legtetején. A présház előtt egy 
darabot kivágtam. Na, ennek van egy története. Mikor a borbaráti társaság 
megalakult, a szekszárdiak idejöttek, nézegették a szőlőt. A Dúzsi Tamás 
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azt mondta, ha én nem vágom ki, akkor ők idejönnek és kivágják, mert ez 
olyan szőlő, ami csak négyévente terem. Igaza volt. Ennek hatására felét 
kivágtam, aztán újratelepítettem. De annak is már 26 éve. Mostanra már 
megint ki kéne vágni, mert 20-25 évet bír ki egy szőlő. Aztán újat kell 
ültetni. Ennek ellenére van olyan tőkém , ami 70-80 éves.
KA: Milyen fajtájú szőlők vannak a területen?
SF:Bianka, ami a fehérben dominál, és a zweigelt a vörösben. De keveredik 
bele még régi, apám féle ültetés. A ház fölötti részt akkor telepítte apám, 
mikor megjött a fogságból. 1947-ben. Azóta a felét már kijavítottam. 
Nehéz dolog a szőlőművelés, főleg itt Adonyban. Annyi területe nincs a 
gazdáknak, hogy megélhetésre fordíthassák. Annak meg túl sok, hogy a 
termést a család megigya. Ezért van az, hogy csak kínlódik vele az ember 
minden évben. Bár fiatalok egyre jobban igyekeznek, ahogy én itt látom a 
Rác-hegyen. Mondtam is nekik, hogy nagyon szépen csinálják és remélem, 
hogy 60 év múlva se unják meg. A mai világban a fiataloknak nincs ideje. 
Nem úgy van már, mint régen. Manapság már nem fér bele a szőlő egy 
fiatal idejébe. A szőlőnek nem mondhatod, hogy majd. A szőlőnek nem 
mondhatod csütörtökön, hogy majd vasárnap jövök permetezni. Kevés 
gyereknek van olyan munkahelye, aki megengedheti magának. Sajnos. 
Nem csak nálunk van így, mindenkinél így van. 
KA: Említette, hogy régen minden más volt. Mi az, ami a legjobban 
hiányzik a régi szőlőhegyből?
SF: Ami nagyon hiányzik manapság, hogy régen voltak olyan egyéniségek 
a szőlőhegyen, akik után mentek az emberek. És itt több generációról 
beszélünk, nem csak egy emberről. Ott volt például a Steiger Szepi, meg az 
Olaj Józsi bátyám, meg a Feri bátyám, Pletser Lajosnak az apja. Voltak 4-5-
en, akik összefogtak, és együtt jártak. A következő galeri volt az Arany, a 
Nándi, a Csóri Feri. Ez is egy csapat volt. Sorban kihatak. Ma nincs egy olyan 
4-5 tagú banda, aki összerántaná a többieket. Ma már mindenki a saját 
magáéval foglalkozik. Kár, mert jó kis gárda volt. Lehetett tőlük tanulni, 
és legfőképp tanították egymást, tapasztalatot cseréltek, megbeszélték a 
feladatokat. Régen nem versengés volt. Együtt sírtak, együtt nevettek.
És van még egy dolog, amikor a francia táncosok, aztán a németek jöttek, 
megkérdezéték, hogy van ez itt nálunk, hogy csak megyünk a hegy alatt, és 
mindenki felhív bennünket egy pohár borra meghívás nélkül. Náluk ilyen 
nem volt. Sajnos azt kell mondjam, már nálunk sincs. Hogy mi lesz a nóta 
vége, azt még nem tudjuk. 

Tudtad? Az adonyi Szőlőhegy alapterülete 76 ha, ebből szőlőterület 
50 ha. A szőlőhegyen 1200 db telek található, ebből 1100 db présház. A 
szőlőhegy vonulata 7 km hosszú.                                                 
        Kozmér Amanda
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CÉGÉR, AVAGY MESTERSÉGEM CÍMERE
Fodrászműhely

Dave, a Saint Louis-i borbély szerint:”A 
borbélyműhely a férfiak utolsó menedéke!”. 
Ugyanez igaz volt a női fodrászműhelyekre 
is a régi időkben. A hölgyek nemcsak 
szépülni jártak ide, hanem néhány 
kellemes órát eltölteni, társasági életet 
élni és „fontos” információkat megosztani 
egymással – habár ezt akkor még nem így 
mondták. 
Ha beléptünk régen egy fodrászüzletbe, 
nem kellett gondolkodni, hogy ki a fodrász 
és ki a vendég, mert a régi fodrászok 
mindig makulátlan tiszta, fehér köpenyt 
viseltek, fehér, fűzős „kismamacipőt” 
hordtak, és a frizurájuk visszafogott, de 
mindig rendezett volt. A fodrász a régi 
iparosok körében is mindig egy kiemelt, 
rangot jelentő szakmaként kezeltetett. 

Ennek a régi időket idéző fodrászvilágnak volt utolsó mestere Adonyban 
édesanyám, Takács Béláné, Ilus néni, akinek szakmaszeretete, kitartása, 
és a vendégekhez való hozzáállása az új generáció számára is példaértékű 
lehet. A polgári iskola elvégzése után segéd- majd mesterlevelet szerzett és 
80 éves koráig dauerolta, csavarta, fésülte az adonyi és környékbeli hölgyek 
haját. Vendégköre Adonyon kívül kiterjedt a szomszédos falvakra: Iváncsa, 
Kulcs, Ercsi, de nagyon „felkapott” volt a lórévi rác lányok és menyecskék 
körében is, hiszen akkor még sokkal kevesebben művelték ezt a szakmát.
Előzetes bejelentkezés nem létezett, mindenki szépen kivárta a sorát. Addig 
is jól el lehetett beszélgetni. Egyetlen kuncsafttal tett csak kivételt, Majláth 
Ancika grófnéval, akit férje, Majláth Alajos odaadóan gondozott, és a béna, 
tolószékes grófnét mindig ölben hozta fel a hét lépcsőn az üzletbe. Neki 
nem kellett várakoznia. A mozi, és ezzel együtt a színésznők népszerűvé 
válásával elkezdték a nők utánozni a filmeken látható frizurákat. Így aztán 
lekerült a fejkendő, és olló alá került a kendő alatt őrzött fonott konty. Jött 
helyette göndörre dauerolt, berakatott haj, amelyet hatalmas, zajos búrák 
alatt szárítottak meg. ( A csavarókat a már kihűlt hajból szabadott csak 
kiszedni, mert így jobban tartott a rakás.) Sok menyecskét szabadított 
meg Ilus néni a kontytól!  A hullámosítás, a dauer nagyon igényelt, divatos 
szolgáltatás lett: a haj felpuhítására és hullámosítására, göndörítésére kémiai 
anyagokat használtak, amelyekhez hőt kellett biztosítani a dauergéppel. A 

A mester menyasszonyt fésül
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dauergép működése: a hajat megnedvesítették, becsomagolták spirálokba, 
amiket egy villanyfűtéses eszközzel csatlakoztattak egy géphez, majd lúgos 
folyadékkal (nátriumhidroxid) „megsütötték”. Innentől kezdve a dauer volt 
az elsődleges munka a fodrászatokban. Ez akkor 5-6 órát vett igénybe, és 
hullámosítani a hajtő fölött csak 4 cm-rel lehetett.

Ezt váltotta fel a hideg dauer: a hajat becsomagolták rudakba és ammónium 
thioglycolate-et, majd később hidrogén peroxidot alkalmaztak.
80-as években már megjelent a hab dauer, ami már sokkal kímélőbb volt 
az előzőeknél, de nem olyan tartós, ezért aztán sokan maradtak a réginél. 
A dauervíz átható szaga a mai napig körbelengi az üzletet, pedig évek óta 
nem készül már itt daueros frizura.
Jöttek aztán a hatvanas években a csavart kontyok- póthajjal vagy anélkül. 
Ilus néni kontycsodákat alkotott, de olyan fixen, hogy azok egy hét után is 
tartottak.
A hajsütő vasat nyílt lángon, Bunsen-égőn melegítették. A hajat borotvával 
vágtak, később használtak csak erre a célra ollót. A haj ritkítására használták 
a különféle hajnyesőket, mint az egyoldalú kétpengés, a kétoldalt vágó és 
a félpengés borotvákat. A haj ritkítására, puhítására, átmenet készítésére 
szolgáltak a fésűszerű fogakkal ellátott ritkító ollók. A nyak szőrtelenítésére 

A Bajcsy- Zsilinszky utcai fodrászat belülről



467

gépet használtak, melynek fésűszerűen fogazott ollósorát a gép két karjának 
összenyomásával és kiengedésével lehetett mozgásba hozni. Festést akkor 
még csak nagyon kevesen kértek, csak néhány „VIP-vendég”. Sokáig meg is 
szólták a faluban azt, aki festette a haját! 
Aztán jött az újabb őrület, a Sasson- hajvágás. Ő ezt is mesterfokon 
megtanulta. A vágás lényege, hogy az nem igényelt formázást, lakkot vagy 
dúsítást. Onnantól kezdve nem búra alatt, hanem kézi szárítóval készült a 
frizura. Ilus néni haladt a divattal. Sok tanfolyamon, továbbképzésen részt 
vett, sok oklevelet szerzett. Mindig voltak tanulói, akikkel családtagként 
bánt, sokszor a családdal együtt laktak, és élete utolsó szakaszáig tartotta 
velük a kapcsolatot. A lakodalmas szezonokban a szombat a násznép és 
főleg a menyasszony megszépítését szolgálta. Kijárt a házakhoz feltenni 
koszorút, fátylat, csinosítani a menyasszonyt. Ilyenkor aztán mindig egy 
tányér sütemény és egy fél torta volt a „borravaló”. A család egész szezonban 
lakodalmas sütit és tortát evett. Többször szóvá tettük, hogy az árak nála 
nem egységesek voltak. Ugyanazért a szolgáltatásért néha a megszabott 
árnál kevesebbet kért. „Tudjátok, ez szegény asszony, miért ne legyen neki 
is rendben a feje? Majd ha lesz pénze, fizet rendesen, meg biztos, hogy 
visszajön.” - volt a 
válasz.
Szegény, azóta már 
az angyalok haját 
rendezi- biztos nagy 
igyekezettel és ingyen, 
mi pedig már csak a 
visszaemlékezésekből 
ismerhetjük meg 
azt a kort, amikor 
fodrászhoz járni jó 
kis időtöltés, igazi női 
program volt.

Takács Béla

A Bajcsy-Zsilinszky utcai fodrászat kívülről

Fotók: Takács Béla archívuma
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Terdik Péter
A kép és kerete

Néha éjszakánként megjelent egy 
kép. 

Ismertem már, sötét, mégis oly 
szép. 

De maga köré vasláncot veretett, 
Adok neki egy gyönyörű 

képkeretet. 
 

Pompázzon csak fekete ezüst 
között, 

Közel lesz, lóghat majd a fejem 
fölött. 

Megkérem majd, húzza össze 
magát, 

Az apró helyen ne fájdítsa a nyakát. 
 

Lesz majd egy csillogó kép a 
falamon, 

Mélységes sötét alak, világos 
alapon. 

Senki nem érti, miért szeretem 
annyira, 

Nem is volt szükség díszes masnira. 
 

Egyetlen értékem a kép és a kerete, 
Nézz az asztalomra, ott van felette. 
Csak egy álom volt és most vége... 

Esélyem sincs, így bezárom egy 
képbe...

Terdik Péter
Sóhaj

Megszeretnek, megszereznek, 
Elengednek, elfelednek, 
Eldobnak s eltemetnek.

Králl József
Elfogadás...

öregszem

fogy belőlem ami felesleges

a vállamon egyre nehezebb teher

a kereszt

hogy

mily nyomott hagyok

míg lassan semmivé fogyok

bár megnyugtat a gondolat

hogy

mint tengerparton

várrá épített homok

egy idő után

majd én is a mindenségbe

   simulok

ADONYBAN SZÜLETETT
Belesimulok...
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Králl József
Búcsúzás helyett
Szüleim emlékére

Meghaltam

mint egy virágról 

elijesztett lepke

tova szállt ’ lelkem

amelyre ezen a 

világon leltem

Meghaltam

már nem az vagyok 

aki régen voltam 

bár itt fekszem még 

kiterítve holtan

Meghaltam

nézzetek szét hisz már

mindenhol itt vagyok

s felülről nézek rátok

mint még fénylő rég kihűlt 

    csillagok

melyek fényében talán 

       már én is ott csillogok
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SZÁZÉVES KATONALÁDA
1917. november

E 100 évvel ezelőtti hónap adonyi katonáinak hadiútját most nem vesszük 
elő a százéves katonaládából. Most azokat a fekete ruhába öltözött 
családtagokat követjük, akik halottak napján az adonyi nagytemető 
keresztjéhez mentek ki, hogy a messzi harctereken, idegenben elhunyt 
szeretteikre imádsággal, gyertyagyújtással emlékezzenek.
Bizony, ez a negyedik háborús év újabb adonyi családokat érintett 
tragikusan. Nőtt a hősi halottak száma, nőtt az özvegyek és árvák száma. 
Emlékezzünk néhány adonyi katonára, akiket a sorsuk a Duna menti 
falujukból a messzi harcterekre sodort, és a legdrágábbat, az életüket 
követelte a gyilkos küzdelem az 1917-es évben.
Ott, az Isonzó folyó mentén, a 383-as magaslaton 1917. május 16-án a 
súlyos harcok során a maroknyira fogyott székesfehérvári 69/III. zászlóalj 
még életben maradt katonáinak sorsa véglegesen eldőlt. Az olaszok 
teljesen körbefogták őket, és minden oldalról tűz zúdult rájuk. Ebben az 
egyenlőtlen harcban halt hősi halált az 1880-ban született Szigeti György 
gyalogos. Ott temették el a harctéren, ma már lehetetlen megmondani, hol 
porladnak csontjai.
Emlékezzünk vissza a fehérvári 69-es „közösök” 1917. augusztusi 
küzdelmeire az Ojtozi-szorosban, ahol az 1890-ben született Gölöncsér 
János gyalogos halt hősi halált augusztus 8-án.
Még augusztus van, és újra menjünk vissza a 69/III. zászlóaljhoz az 
Isonzó mellé. A nagy veszteséget szenvedett zászlóaljat feltöltötték, és 
ebben a hónapban már a Monte Santo-hegy csúcsán, annak rommá lőtt 
kolostorának közelében harcoltak. A szakadatlan olasz zárótüzek miatt 
csak a mély kavernák nyújtottak védelmet. Mégis helyt kellett állni a 
kezdetleges lövészárkokban, ahol a forró nyárban naponta csak fél liter víz 
jutott minden katonának. 1917. augusztus 19-én indították az olaszok a 
11. offenzívájukat. A cél érdekében kíméletlen, veszteségeket nem kímélő 
támadásokat indítottak a 69-esek állásai ellen is. Támadásaikat minden 
alkalommal sikerült visszaverni. A súlyos harcokban augusztus 24-én halt 
hősi halált az 1894-ben született Virág József gyalogos. Ravnicán temették 
el.
Amíg a 69/III. zászlóalj hősiesen helytállt az állásaikban, tőlük északra 
sikerült az olaszoknak áttörni a védelmi vonalat. Ezért a zászlóaljat a Monte 
San Gabriele-hegy lábánál húzódó zagorjei vonalakba rendelték. Itt csak 
rögtönzött fedezékek voltak, amelyek semmi védelmet nem nyújtottak 
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az olaszok nehéz és heves tüzérségi tüze ellen. Ezért igen jelentősek 
voltak a véres veszteségek. Augusztus 28-án itt halt hősi halált Csefkó 
Ferenc címzetes őrvezető a 10. századból. A közelben kialakított katonai 
temetőben temették el társai.
Nemcsak a messzi harctereken nőtt 1917-ben az adonyi hősi halott katonák 
száma. A súlyos sebesülteket ápoló kórházakban is mindennapos volt a 
halál. Budapesten, a császári és királyi 16. számú helyőrségi kórházban 
hunyt el 1917. szeptember 28-án az 1870-ben született Posch György 
gyalogos. Budapesten, a Kőbányai temető katonai részében temették el.
Emlékezzünk a hősi halott katonákra, a szenvedésre és a béke utáni vágyra. 
Az Adonyban, 1895. január 11-én született Pletser Nándor, a Monte Santo-
hegyen harcoló  69/III. zászlóalj telefonistája 1917. augusztus 2-án a 
következő verset írta le naplójába:

Monte Santo
Monte Santo összedőlt kolostoránál fújdogál a szellő,

Olasz határ felől jön egy vészes felhő.
Szurony erdők sokasága se szeri se száma,

Ágyuk, bombavetők és más gyilkoló szerek borzalmas dobolása.
Istenem segítsd meg a magyar bakákat!

Kihullott vérük fel kiállt az égre,
Hogy mikor lesz már e rettenetes borzalmaknak vége.

Istenem szánd meg Magyarország népét, 
Add rá áldásodat és küld el már egyszer a várva várt békét!

Kietlen ország sziklás hegyei
Te nyelted el magyar bakák számtalan ezreit.

Átkozott légy Isonzó front örökre,
Míg egy magyar bakának kell harcolni éretted. 

Mert nincs megfizetve, nem érsz annyi bért, 
Mint kihullott tömérdek drága magyar vér. 
Monte Santo tetején süvít a golyó és a szél,

Monte Sabotino túlsó oldalán a Nap nyugalomra tér. 

Megköszönöm a közlés lehetőségét Pletser Nándor leányának, Pletser 
Margit néninek. 

       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - JELKÉPEK 
AZ ADONYI TEMPLOMBAN

A Lourdes-i Boldogasszony oltára

Szűz Mária tiszteletének alapjai nem rekednek meg a Szentírás sorai 
között. Ő, aki minden ember égi édesanyja, újból és újból jelét adja anyai 
szeretetének, közbenjárásának és égi pártfogásának. Olyan jelenések, 
természetfeletti események formájában történik mindez, amelyben 
a Boldogságos Szűz Mária a földön élő ember számára érzékelhető 
módon mutatkozik meg, és amelyet az Egyház gondos kivizsgálás után 
elfogadásra ajánl. Ajánl, vagyis nem kötelez, mivel a Mária-jelenések 
magánkinyilatkoztatások.
A magánkinyilatkoztatás Istentől kapott közlés, amely az ember 
természetes képességeivel nem szerezhető meg, és amely a nyilvános 
kinyilatkoztatásnál, a Bibliánál személyesebb jellegű. A nyilvános 
kinyilatkoztatás Jézus Krisztussal és az apostolok tanúskodásával lezárult, 
ezért a magánkinyilatkoztatás tartalmilag nem hozhat újat, nem egészítheti 
ki a hivatalos tanítást, de adhat indíttatást annak kellő alkalmazására és az 
Egyház életének irányítására.
A magánkinyilatkoztatás létjogosultságát az indokolja, hogy a hit 
természetfeletti jelek nélkül meggyengülhet, ezért Isten a történelem 
során jeleket ad, amelyek a természetfeletti létezését bizonyítják. Ezen 
jelek között az Újszövetség óta első helyen állnak és a legfontosabbak a 
szentségek. Mellettük és tőlük támogatva a magánkinyilatkoztatás az 
Egyház karizmatikus-misztikus jellegének kifejezési formája az egyéni 
vallásosságban. Isten bárkit részesíthet magánkinyilatkoztatásban, 
amelynek tartalmát azon a személyen kívül, aki közvetlenül kapta, más nem 
köteles azzal a kételkedés nélküli hittel elfogadni, amely a hivatalos egyházi 
tanítás befogadásához elengedhetetlen. Mivel a magánkinyilatkoztatás a 
személy adottságaihoz alkalmazkodik, olykor épp ezért nehéz elfogadni 
a közzétett magánkinyilatkoztatást, mert közlése túlságosan szubjektív 
megfogalmazású.
A magánkinyilatkoztatás valódiságának megvizsgálásakor a legfontosabb 
szempont a nyilvános kinyilatkoztatással való összhang, valamint 
az Egyház iránti feltétlen engedelmesség. A magánkinyilatkoztatás 
hitelességének legfőbb jele, ha a benne részesülő készséggel elfogadja 
a Tanítóhivatal ítéletét, akkor is, ha az nem Istentől eredőnek, hanem 
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tévedésnek ítéli a magánkinyilatkoztatást. Isten ugyanis az alázatosságot 
mindennél jobban jutalmazza, ebben az esetben a magánkinyilatkoztatás 
hitelességének biztosabb jeleivel, hiszen maga Isten fog közbeavatkozni, 
és további természetfeletti jelekkel igazolni a magánkinyilatkoztatás 
valódiságát. Ahol a teológiai tartalom, az élmény formája, a cél komoly és 
szent, valamint az egyén megbízhatósága nyilvánvaló, nem lehet kizárni 
a magánkinyilatkoztatás valódiságát. Főleg akkor nem, ha maradandó 
kegyelmi ajándékok kísérik a magánkinyilatkoztatást, mint pl. egyházi 
ünnepek bevezetése (Úrnapja, Jézus Szíve), szerzetesrendek alapítása, 
zarándok- és kegyhelyek kialakítása (Lourdes, Fatima).

A magánkinyilatkoztatást az különbözteti meg más, a mindennapitól eltérő 
pszichés jelenségektől, hogy mindig és kizárólagosan a lelkiekre vonatkozik, 
a gyakorlati dolgokban is az üdvösség szempontjai szerint ad eligazítást. 
Sohasem öncélú, mindig közösségek konkrét, lelki javát szolgálja, kizár 
minden magamutogatást és népszerűség keresést, sőt gyakran vált ki meg 
nem értést, elutasítást vagy zaklatást.
Szűz Mária jelenései közül az egyik Délnyugat-Franciaországban, a 

Fotó: Rosenberg Róbert
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Pireneusok északi lábánál, a Gave de Pau folyó partján, Lourdes városában 
történt 1858. február 11. és július 16. között. A Lourdes melletti 
Massabielle-sziklafal barlangmélyedésében a tizennégy éves Bernadettnek 
tizennyolc alkalommal jelent meg a Szűzanya. A jelenésekben bűnbánatra, 
a bűnösökért való imádságra intette, és felszólította, hogy fakasszon 
forrást a barlang egy meghatározott pontján, amelynek érintése betegek 
gyógyulását fogja eredményezni, valamint mondja meg a papságnak, hogy 
építsenek kápolnát, és jöjjenek körmenetben a jelenések helyére. Bár 
a jelenésekről tudomást szerezve egyre többen jöttek ki a barlanghoz, 
a látomásokban csak a kislány részesült. A jelenéssorozat vége felé már 
tízezernél többen is megjelentek, hogy lássák a csodát.
Szűz Mária üzeneteit Bernadettnek kezdetben saját plébánosa felé kellett 
közölnie, aki eleinte bizalmatlanul fogadta a kislányt. A gyermek kitartó 
visszatérései miatt végül a megyés püspökig jutott a hír, akit a tömegek 
helyszínre érkezése is kényszerített az ügy kivizsgálására. A jelenések 
lezárulása után 1858. július 28-án a püspök vizsgálóbizottságot állított 
fel. Hosszas vizsgálódás után Bernadett alázatossága és a Szűzanya egyik 
üzenete végül meggyőzte a püspököt a jelenés valódiságáról, amelyet 
később a gyógyulások is igazoltak. A Szűzanya üzenete nem volt más, 
mint a négy évvel korábban, 1854. december 8-án kihirdetett Szeplőtelen 
fogantatás dogmájának szövege, amelyről Bernadettnek, ennek a szegény, 
írni-olvasni nem tudó, tanulatlan gyermeknek biztosan nem lehetett 
tudomása. Ez volt az a szikra, amelynek következményeként a lourdes-i 
jelenés természetfeletti jellegét 1862. január 18-án Laurence tarbes-i 
püspök, majd 1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan is elismert. 1864-ben 
kezdték építeni a neogótikus stílusú templomot a jelenések sziklabarlangja 
fölé, amelyben 1871-ben mondták az első szentmisét.
A lourdes-i jelenések színhelye a világ egyik leglátogatottabb Szűz Mária-
búcsújáró helye. Évente ötmillió zarándok keresi fel. A jelenések óta több 
mint kétezer csodás testi gyógyulás történt, ami rendkívüli mennyiség 
ilyen rövid időn belül, nem beszélve a lelki gyógyulásokról. A forrás napi 
vízhozama a kezdetektől a mai napig növekszik, amely ma eléri a napi 
150.000 litert. Ennek egy részét fürdőmedencékbe, egy részét pedig ivóvizes 
csapokhoz vezetik. 1882 óta orvosbizottság vizsgálja ki a gyógyulásokat, 
amelyeknek leleteit egy év múlva ellenőrzik, és elküldik a Párizsban 
székelő Nemzetközi Orvosi Bizottságnak. Az első csodás gyógyulás 1858. 
március 1-jén történt, amikor egy évek óta béna karú nő a forrás vizébe 
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mártva kezét hirtelen meggyógyult. Ugyanebben az évben egy húsz éve fél 
szemére vak kőfaragó mester a forrásból hozott vízzel megmosta szemét, 
és visszanyerte látását.
Szűz Mária lourdes-i jelenéseinek ünnepét az első jelenés napjára, 
február 11-re tették, amelyet Szent II. János Pál pápa 1992-ben a Betegek 
Világnapjává nyilvánított.
Templomokban és templomkertekben szokás kialakítani a Szűzanya 
lourdes-i jelenésének emlékére a lourdes-i barlangot, amelyből az elsőt 
XIII. Leó pápa építtette a Vatikán kertjében. E hagyományt követve készült 
el az adonyi templom kereszthajójának jobb oldalán, valamint a templom 
kertjében a lourdes-i Szűzanya tiszteletére emelt oltár, akinek hatékony 
közbenjárását érdemes kiesdeni a reménytelen betegségben szenvedők 
számára.
       Szemere János

Fotó: Rosenberg Róbert
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December
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VILÁGNAPOK, GYEREKSZEMMEL

December 6. Mikulás- nap
Megnyertem az úszóversenyt

Egész kicsi koromtól jártam úszásoktatásra. Amikor már nagyobb lettem, 
akkor voltak úszóversenyek is.

Rendeztek Mikulás-úszást, Csillag-úszást és házi versenyeket.

Az edzéseken mindig készültünk a versenyekre, de azért játszásra is jutott 
idő. A versenyek előtt nagyon izgultam. Az egyik Mikulás-úszáson jól 
sikerült a rajt, és csak úsztam, úsztam, ahogy csak bírtam. Nem figyeltem 
semmire, haladtam előre, és hamar beértem a célba. Akkor hátrafordultam, 
és láttam, hogy a többiek is úsznak a cél felé. Már sejtettem, hogy én lettem 
az első.

Mikor az eredményhirdetésre került a sor, az első helyezettnél az én 
nevemet mondták. Nagyon boldog voltam, mikor a nyakamba akasztották 
az érmet.

    Bokor Iza, 4.a 2014/2015. tanév
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December
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

18

17

19 20 21 22

16

23 24

25 26 27 28 29

Elza

Borbála,
Barbara,
Boróka

Árpád

Auguszta

Eugénia,
Karácsony

István,
Karácsony

Viola,
Violetta

Teofil

János Kamilla,
Apor

Tamás,
Tamara

Dávid,
Zorád

Szilveszer,
Darinka,
Melánia

Tamás Zénó,
Tifani

Viktória,
Niké

Ádám,
Éva

Gabriella Luca, 
Lúca,
Otília

Szilárda,
Szilárd

Valér Etelka,
Aletta

Lázár,
Olimpia
Advent 4.

Vilma,
Csaba

Miklós,
Döníz,

Miklós püspök 
napja

Ambrus Mária,
Marion,
Emőke

Natália,
Natasa

Judit,
Loretta
Advent 3.

Melinda,
Vivien

Ferenc,
Olívia,
Xavér

Advent 2.
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Programok
december 2.
Adventi vásár

december 17. 
Városi karácsony

december 30. 
Bandy Band évzáró koncert

Jegyzet
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Feszületek Adonyban

Alsócikolapusztai fakereszt
Fotó: Hetyei Gábor
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BEVISSZÜK, ELRAKJUK...

Tejből túrót, tejfölt, sajtot

Boci, boci tarka, se füle se farka….. Legtöbb gyerek, de megkockáztatom, hogy 
fiatal felnőtt is, csak az ismert gyerekdalban és kedvenc csokoládéjának lila 
állataként találkozik tehénnel, vagy aranyos pofijú, göndör szőrű, ugrándozó 
kisborjúval. Akad azonban Adonyban is olyan porta, ahol tartanak még 
tehenet, születik kisborjú, és készítenek a tejből a boltihoz nem fogható 
tejtermékeket. Králl Attila Dózsa György úti portájára látogatunk el, ahol 
a háziasszony, Zsuzsa avat be bennünket a túró, tejföl és sajt készítésének 
rejtelmeibe.        Takács Béláné

Házi túró készítése: a megaludt tejről leszedjük a tejfölt, utána 40 C-ig 
melegítjük. Néha megkeverjük. Ez alatt a savó kicsapódik belőle. Majd 
szűrőrongyba öntjük, és hagyjuk lecsepegni. A szűrőben ott marad az 
illatos házi túró. Fontos, hogy az aludttejet ne melegítsük fel túlságosan, 
mert akkor a túrónk nagyon száraz lesz. Elveszti a finom, krémes állagát!
Házi sajt készítése: 10 l friss tehéntejből készítem a sajtot. Ebből körülbelül 
1 kg sajt lesz. A tejet felmelegítjük 40 C-ra, majd beletesszük az oltóanyagot, 
amitől a tej 20 perc alatt megalszik. Az oltóanyaggal egy időben teszem bele 
a sajtkultúrát, amiből csak egész kevéske kell. Ez adja meg a sajt jellegét. 
Lehet: feta, mozzarella, trappista stb. Egy késsel felvágom oszlopokra, 
és hagyom pihenni 10 percet. Utána kisebb kockákra és ismét pihenés. 
Majd újra felmelegítem 30 C-ra. Ezalatt teljesen kicsapódik belőle a savó, 
és jöhet a formába öntés. A formába tevés közben lehet ízesíteni. Az ízek 
tárháza igen nagy. Lehet kaliforniai 
paprikás, lilahagymás, snidlinges, 
kapros, fokhagymás stb., de nagyon 
finom a natúr is. A forma tetejére 
súlyt helyezünk, és 1 napig benne 
hagyjuk. Néha megfordítjuk. Másnap 
jöhet a sós víz. 1 liter vízhez 2 dkg 
sót használunk fel. Ebben a lében is 
1 napig áll. Párás, hűvös helyen 3-4 
hétig érleljük, vizes, sós terítővel 
letakarva. 3-4 nap múlva már 
fogyasztható. Nagyon finom, krémes 
állagú. Nincs párja!

Krállné Garamszegi Zsuzsa Fotó: Krállné Garamszegi Zsuzsa
Házi túró
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MI FŐ A SZOMSZÉD FAZÉKBAN?
Szczekociny
Citromos kocka

Mint minden partnertelepülésünk, Szczekociny sem maradhatott ki 
a desszertkínálásból. (Waldemard a sütivel kapcsolatban, csendben 
megjegyzi: „Mutatós, nagyon finom, nálunk ez a menő!” Végigolvasva, 
remélem, egyetért velünk, kedves Olvasó: igen, nagyon finomnak tűnik. 
Készítse el, bizonyosodjon meg róla!)

Hozzávalók a piskótához:
5 tojás 

5 evőkanál cukor 
5 evőkanál liszt 
kevés sütőpor

5 tojás fehérjéből kemény habot verünk, lassan hozzáadjuk a cukrot, 
sárgáját, óvatosan belekeverjük a sütőporral elkevert lisztet, és sütőpapírral 
bélelt a nagy gáztepsiben, előmelegített sütőben megsütjük. 

Hozzávalók a krémhez:
3és fél pohár víz 

1 pohár cukor 
2 citrom leve 

3 vaníliás puding
A hozzávalókat felfőzzük, és ha kihűlt, 25 dkg vajjal elkeverjük. A kihűlt 
piskótára kenjük. 
Habkészítés: fél liter tejszínt kemény habbá verünk 3 habfixálóval és 2 
evőkanál cukorral. A pudingos krémre kenjük.
Ha megdermedt, vajas kekszet tehetünk a tetejére, szépen sorban. Mikor 
kész vagyunk, olvasztott csokival vonjuk be.

KONYHAI FORTÉLYOK

Tea készítésekor a legjobb, ha porcelán vagy hőálló üveg kannát használunk. 
Ha a főzet fémmel érintkezik, nem lesz olyan jó a tea íze és aromája.

Tortasütésnél mindig csak a tortaforma alját szabad zsírozni vagy vajjal 
megkenni, az oldalát soha, mert különben sütés közben a tészta középen 
felpúposodik.
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EGÉSZSÉGÜNKRE!
Székrekedés 

Egészségünkhöz, jó közérzetünkhöz szorosan hozzátartozik a 
kifogástalan bélműködés. Mind a hasmenés, mind a székrekedés rontja 
életminőségünket.
Életünkhöz energia szükséges, az energiát tápanyagokból nyerjük. Az 
elfogyasztott ételekből az emésztés folyamata során a szervezet számára 
hasznosítható tápanyagok felszívódnak, a haszontalan salakanyagok 
széklet formájában távoznak. Egészséges emberben a teljes emésztési 
folyamat 1-2 napot vesz igénybe.
A székrekedés civilizációs ártalom, a lakosság 5-20%-át érinti, az 
életminőséget jelentősen rontja, és számos egyéb betegség forrása lehet. A 
székrekedés érzése szubjektív érzet, ezért nem könnyű a napok számában 
vagy széklet mennyiségben meghatározni.
Székrekedésről beszélünk ha: heti 3-nál kevesebb alkalommal van 
székletünk, és székeléskor erőlködni kell, a széklet kemény száraz, bogyós, 
székeléskor a végbélben szorulás érzése merül fel, vagy úgy érzi, hogy a bél 
nem ürült ki tökéletesen.
Élete folyamán mindenkinél van olyan időszak, amikor székelési nehézségei 
támadnak. A civilizált étrend nem kedvez a székürítésnek, a kulturált 
városi ember széklete lényegesen kisebb volumenű, és ritkább, mint a 
sok nyers táplálékon, magvakon, zöldségeken, gyümölcsökön élő népeké. 
Az egészségeseknél is az utazás, az ismeretlen környezet, a mozgáshiány, 
bizonyos élelmiszerek, a csökkent folyadékbevitel, az eltúlzott fogyókúra, 
az időskor, a terhesség, a stressz, a szorongás okozhat székrekedést.
Kiemelve az előbbi felsorolásból az élelmiszereket: a kakaó, az étcsokoládé, 
a reszelt alma, a banán, a főtt répa, a gríz okozhat székrekedést. A 
rostszegény táplálkozás azonban biztosan oka a jelentkező tüneteknek.
Vannak azonban olyan betegségek, melyeknek kísérő tünete a székrekedés. 
Ezek a krónikus tartós fekvéssel, mozgáshiánnyal járó betegségek, a műtét 
utáni tartós fekvés, a hormonális okok (csökkent pajzsmirigyműködés, 
mellékpajzsmirigy túlműködés, agyalapi mirigy alulműködése, 
káliumhiánnyal járó mellékvese-betegség), a cukorbetegség, az 
idegrendszeri betegségek (sclerosis multiplex, Parkinson-kór), a szív- és 
érrendszeri betegségek (agy- érelmeszesedés, stroke, agyvérzés utáni 
állapot, szívelégtelenség), bizonyos mechanikus akadályok (gyulladás, 
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daganat okozta bélszűkület, bélelzáródás, divertikulózis, fájdalmas 
aranyér), pszichés zavarok (szorongás, depresszió).
A székrekedés nemcsak kellemetlen, de nem is egészséges állapot. A 
széklet stagnálása a szervezetben számos kellemetlen tünetet okoz, 
a bélbaktériumok felszaporodása és bontó tevékenysége miatt gázok 
képződnek, haspuffadás keletkezik. Pszichésen megviseli az embert. A 
székrekedés során a kemény széklet, melyet a beteg nem tud kiüríteni, 
súlyos problémához, bélelzáródáshoz vezethet, mely életveszélyes! A 
székrekedés és bélelzáródás hátterében súlyos betegség is meghúzódhat, 
ezért tartós székrekedés esetén mindenképpen forduljon orvoshoz.
A normális székletürítéshez egészséges életmód (rendszeres mozgás) 
és megfelelő étrend szükséges. Székrekedés esetén próbáljunk meg 
minél többet mozogni (séta, úszás, futás kerékpározás). Iktassunk be 
étrendünkbe minél több friss zöldséget, gyümölcsöt. Vásároljunk barna 
vagy teljes kiőrlésű kenyeret, sokmagvas zsemlét. A hashajtást tanácsos 
mindig rostkiegészítőkkel kezdeni, de tudnunk kell, hogy a puffadást 
fokozhatják, és bár a rostbevitel feltétele a normális székürítésnek, nem 
mindig oldja meg a székrekedést. Fontos a rendszeres mozgás, séta, torna. 
Igyunk bőségesen folyadékot. Télen 1,5 liter/nap, nyáron legkevesebb 
2 liter/nap. Kerüljük a konfliktusokat, stresszt, ha tehetjük, relaxáljunk 
minél többet. Székelési inger esetén mielőbb menjünk WC-re!

      Fónadné Králl Andrea
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KISKERTEMBEN KERTELTEM
Gyógy- és fűszernövényeink otthon

Kertünk mutatós elemi lehetnek a gyógy- és fűszernövények. Ha találunk 
számukra kisebb, nyílt, napos területet, könnyen kialakíthatjuk a helyüket! 
Kevésbé igényesek a talajjal szemben. Jó illatuk, színes lombjuk és 
gyógyhatásuk miatt használjuk őket. A fűszernövényeknek napjainkban 
a díszítés mellett kulináris értékük is újra hasznos lett. Keleten bizonyos 
növényeket gyógyhatásuk miatt termesztettek, ez egyre jobban elterjedt 
a világban. Jellemzővé vált egy-egy országra egy-egy fűszernövény pl.: 
rozmaring és levendula – Franciaország, bazsalikom és majoránna – 
Görögország, csombor – Erdély.  A természetgyógyászatban is egyre nagyobb 
igény merül fel a gyógynövények iránt. Sokunk felidézi a filmekben vagy 
egy-egy kiránduláson látott kolostorkerteket, ahol mértani pontossággal 
kialakított, puszpánggal szegélyezett ágyásokban nevelkedtek a növények. 
Ám legtöbbjüket igen nehéz merev formák közé szorítani, hiszen nagyon 
jól burjánzanak. Az ültetésük tervezésénél a virágaikra is figyeljünk, bár 
nem jellemző a hosszú virágzási idő, de számos fajuk nagyon gazdagon 
és mutatósan díszít. Felhasználhatók: illatos csokorként a lakásban, 
gyógyteaként, ételeink ízesítőiként. A kertünkbe ültethető növények 
ajánlata: kerti zsálya, kakukkfű, borsikafű, útifű, sáfrányos szeklice, ricinus, 
kapor, körömvirág, orvosi angyalgyökér, zeller, citromfű, menta, tárkony, 
babér, kamilla, komló, petrezselyem.
Gondozási munkáik: tavaszi visszavágás, tavaszi metszés-, tövek osztása, 
szétültetés, felesleges magoncok gyomlálása.
Ha magot kívánunk gyűjteni, akkor még a teljes érés előtt szedjük le 
a növényt, kössük csokorba, és fejjel lefelé akasszuk fel, húzzunk rá 
tülzacskót, hogy ebbe potyogjanak a magocskák, pl.: kömény, kapor.
Az egyéves vagy évelő fajokat évente 1-3-szor szedhetjük, de az utolsó 
őszi szedést úgy időzítsük, hogy a növény új hajtása még a tél kezdete 
előtt erőssé váljon. A levendula egyébként Adonyban is igen elterjedt 
volt. Sok kertben, a Szőlőhegyen évtizedekre visszamenőleg megvolt a 
helye a levendulának. Évente a virágból a háziasszonyok csokrot kötöttek, 
és szellős helyre felakasztva, szárították meg azt. Amikor megszáradt, 
a csokrot papírzacskóba tették, és a zacskót bekötve akasztották a 
ruhásszekrénybe. Ezzel évekre le volt a gond a moly támadásáról. A régi 
ruhásszekrények semmihez nem hasonlító illatát alapvetően a levendula 
rovarűző kipárolgása határozta meg. Az évenként egyszer-kétszer elővett 
ünnepi nagykabátról méterekről érződött a levendula átható illata.
Kellemes gyógyteázást kívánok!
       Morva Ildikó
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A DECEMBERI ÜNNEPEK KEDVELT ÉS KEDVES 
SZÍNFOLTJA A TEMPLOM TÖVÉBEN… 

(folytatás a rejtvény fő soraiban)
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FEJTÖRŐ KÉRDÉSEK, ŐSZINTE VÁLASZOK
A decemberi hónapban válaszadó anagrammája: 

ön fali idol.

1. kérdés: Bevontak a Naptárak Piros Betűssé Tételét Előkészítő Bizottságba. 
Melyik napot tennéd piros betűs ünneppé e három közül?
a) Március 22. A víz világnapja
b) Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
c) Február második vasárnapja. A házasság világnapja
Válasz: A víz világnapját.
2. kérdés: Karácsonyra egy élménybont kaptál, melyikre váltanád be 
legszívesebben a három közül?
a) A Kőröshegyi Völgyhídról egy bungee jumpingra.
b) Zoób Kati nyári, balatonfüredi divatbemutatóján    
 sztármanökenként a kifutóra.
c) Hipnózisra, mely során egy általad kért program kerül végrehajtásra.
Válasz: A bungee jumping. Nem tudom, hogy merném-e. Nem igazából 
próbálkoztam mostanában hajmeresztő dolgokkal, régebben jobban 
bírtam az ilyeneket. Hullámvasút, lánchinta, ezeken elvagyok. A bungee 
jumping, azért nagy lépés lenne nekem, de vállalnám.
3. kérdés: Ha lehetőséged lenne rá, melyik díj elérése inspirálna leginkább?
a) Orvosi Nobel-díj
b) Béke Nobel-díj
c) Irodalmi Nobel-díj
Válasz: A Béke Nobel-díj. Tudod, a világbéke…
4. kérdés: Ha intenzív tanfolyamra beiratkozhatnál, melyiket választanád.
a) Standard tánc tanfolyam.
b) Tenyérjósló tanfolyam.
c) Faszobrász tanfolyam.
Válasz: A tánc nagyon érdekel. Szoktam és szeretek is táncolni, de egy profi 
partnerrel tök jó lenne, én azért nem vagyok profi. Van úgy, hogy látok egy 
filmet vagy klipet és „kiguglizom”, hogy a környéken hol van tánctanfolyam. 
Játszottam már ezzel a gondolattal többször.
5. kérdés: Milyen karácsonyfadísz lennél a jellemvonásaid alapján?
a) Csillagszóró (szikrázó, vidám)
b) Csúcsdísz (méltóságteljes)
c) Gyertya (csendes, sugárzó)
Válasz: Én gyertya vagyok leginkább, azt hiszem.
(Köszönjük Földi Ilona jegyzőnek, hogy kérdéseinkre időt szakított.)
       Hetyei Gábor
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SZÁMOS ÉS SZÁMTALAN - KÉPES ÉS KÉPTELEN
Távolságok magunkon belül

Az univerzum, ha nem is végtelen, de végessége nagyon nehezen belátható. 
Mennyivel könnyebb helyzetben vagyunk, amikor saját testünket kell 
számba venni! Sokkal inkább kézzelfogható, mint a fénysebesség meg 
galaxisok. De ha kissé belenézünk magunkba, lehet, hogy elcsodálkozunk 
kissé. Láttuk már, hogy a szívünk milyen csodálatos teljesítményre képes, 
de nézzünk most a métereket és darabokat…
Első nekifutásra kézenfekvő a „csövek” méretét szemügyre venni: a 
tápcsatornánk (döntően a beleink) 10 méter hosszúságúak. Még jó, 
hogy elfér bennünk. Jól összetekerve. Egyébként ez a kulcsszó az emberi 
szervezetben lévő rendszerekre is általában: pl. a mellékherében 6 méter 
hosszú „cső” van jó szorosan összetekerve. Ez utóbbi jóval kevesebb helyet 
foglal, mint a tápcsatorna. Ezek „emberi léptékűek”. Keressünk kicsit 
nagyobb számokat magunkon belül!
Az egyik alapellátó rendszerünk az érhálózat. Az artériától a kapillárisig 
egy felnőtt emberi testben 100 ezer kilométernyi ér található! A Föld 
egyenlítőjének hossza: 40.075 km, tehát ereink – egymás után téve őket – 
két és félszer körbeérnék a Földet. Ez azért elképesztő…
Ahhoz, hogy minden szervünk jól működjön, nem mellesleg gondolataink 
is rendezettek legyenek, elengedhetetlen, hogy az agyunk rendszerezetten 
működjön. Agyunkban kb. másfél millió kilométernyi idegrost található. A 
Föld - Hold átlagos távolsága 382.000 km, azaz a fejünkben lévő idegrostok 
hossza e távolság 4-szerese! Az ingerület ezeken a pályákon lohol folyton 
folyvást. Ennek azonban nagy energiaigénye van. A testünk által elégetett 
energiának 20%-át az agyunk használja fel.
10 méter a belek hossza, 100.000.000 méter az erek hossza, 1.500.000.000 
méter az idegrostok hossza. Van-e még nagyobb távolság bennünk? 
Természetesen, van: a DNS! A DNS (dezoxiribonukleinsav) olyan szerves 
makromolekula, amely a genetikai információt tárolja magában, ez az 
örökítő anyag. A DNS-t két egymással párhuzamosan futó nukleinsav–
molekula alkotja, amelyek csavarmenetszerűen fonódnak össze. Egy 
ilyen molekulának hossza 1,8-2 méter. De mivel ez is „fel van csavarva”, 
jóval kisebb helyet foglal. Minden sejtünkben található DNS molekula. Ha 
a sejtjeinkben lévő összes DNS-t kiegyenesítenénk, mekkora távolságot 



489

kapnánk?
 a)Elérne a legközelebbi bolygóig, a Marsig. (78 millió km = 7,8 x  
 1010 km).
 b)Elérne egészen a Napig (149,5 millió km = 1,5 x 1011 km).
 c)„Kilógna” a Naprendszerből.
Egy ember 1013 sejtet tartalmaz – hozzávetőlegesen. Kiírva: 
10.000.000.000.000 db. Ha minden DNS 2 méter hosszú, akkor 2 x 1013 
méter az összes DNS hossza. Nap - Föld távolság = 1,5 x 1011 m. Egy ember 
összes DNS tartalmának hossza 133 Nap - Föld távolságnyi. A Földtől 
legtávolabbi, a Naprendszerhez tartozó bolygó, a Plútó távolsága 5,9x1012. 
Tehát 1,7-szer még e távolságnál is hosszabb az egy emberben lévő DNS-ek 
által alkotott távolság. Így „kilógna a Naprendszerből.
Egyébként DNS hossza mentén a fény 6 órát utazna. Ezt az utat a „másoló 
gépezet” ténylegesen is megteszi. (Ezt a másolást sok-sok enzim végzi.)
A DNS „vattacsomó-szerű” módon, csavarodva, többszörösen tömörödik a 
sejtmagban. Csak így fér el a világmindenség bennünk, élő szervezetekben.

       Hetyei Gábor

ADONYI ADOMÁK

A történeteket Holfeld Gyula adta közkinccsé, melyekben édesapja, a vidám 
kedvű órás a főszereplő. Olvassuk és mulassunk kedvünkre!

Gyula bácsi történetei..
Jó óra, nem jó óra

Órát hoztak javításra.
- Jó napot, Gyula bá! Hoztam egy órát javítani.
- Mi a baja?
- Nem tudom, tegnap még ment. Három hónappal ezelőtt csinálta 

meg.
- No, mutassa! 

Levette a hátlapot, ahova belekarcolta az utolsó javítás dátumát.
- Talán három éve javítottam utoljára, nem?

Nézegeti, piszkálgatja, végül azt mondja:
- Itt egy darab madzag, fogja, menjen le a Dunára, kösse az órát a 

madzagra, forgassa meg a feje fölött, és amikor a legjobban forog, 
engedje el! Csak arra vigyázzon, hogy az óra a vízbe essen, mert 
különben még visszahozza nekem!
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Csereakció

Tél van, leesett a hó, a Dunáról lovas szánkók hordják a jeget a jégvermekbe. 
Egyszer csak egy csilingelő szánkó áll meg a ház előtt, rajta egy bajuszos, 
50 körüli parasztember, vele a felesége, jó meleg takarókba burkolódzva. 
Az ember levesz egy nagy, szintén jól beburkolt faliórát a szánkóról.

- Jó napot! Cikoláról jöttünk, hoztunk egy órát javítani. Nem tudjuk, 
mi a baja, nem megy, pedig a feleségem már jó kis kacsazsírral is 
megkente. Sürgős lenne, mert kinn a tanyán ez az egyetlen pontos 
óra.

- No, mutassa! - Lupé föl, rövid vizsgálódás után megszólal a mester:
- Ide figyeljen, a jó kacsazsírt nekem hozza, az olajozást meg bízza 

rám! Jöjjenek három nap múlva vissza!
A megbeszélt időben meg is jelennek, hónuk alatt egy köcsög 
kacsazsírral. Az üzlet megköttetett mindkét fél megelégedésére.

A finom kéz

Apámnak volt egy kicsi, kb. 3 dkg-os kalapácsa. Olyan munkát végzett 
éppen, hogy két kezével le kellett fognia azt a dolgot, amire egy bizonyos 
ponton óvatosan rá kellett koppintani. Tehát három kézre volt szükség. 
Pali bá, a kovácsmester volt éppen kéznél, aki látogatóba jött hozzá.

Apám nem bízott az ütése „finomságában”, és próbaütést kért tőle:
- Pali, én ráütök a kobakodra, te ekkorát üss az enyémre! Érted?
- De Gyula, én patkószeget is készítek, oda nem nagykalapácsot 

használok!
- Na, figyelj! - szólt apám, és bemutatta Pali bácsi fején a kért ütés 

mértékét: Kopp!
Pali bácsi bólintott, megfogta a kalapácsot, és durr!- rácsapott apám 
fejére.
- Megőrültél, agyon akarsz ütni?- vakargatta a fejét apám. A 

próbaütés nem olyanra sikerült, mint amilyenre számított.
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TV-t néz a család

Filmet nézett együtt a család a fekete-fehér tévén a 70-es években. A 
film címe: Csempészek. Elsőnek apám aludt el a képernyő előtt. Izgalmas 
jelenet következett hatalmas robbanással. Egy taposóakna végzett egyik 
határsértővel. Apám felijed, körülnéz.

- Betört az ablak? – kérdezi. Mondjuk neki, hogy ez csak a film.
- Mi a film címe? 
- Csempészek!
- Cserkészek?
- Csempészek!
- Szent Péter?
- Csem-pé-szek!
- Csend pén-tek?

Hozok egy darab papírt és ráírom: CSEMPÉSZEK.
- Hát miért nem ezt mondtátok?- háborodik fel apám.

Gyula bácsi és a technika

A családunk még nem ismerte a magnetofont, nem is hallottunk róla, mikor 
Pestről rokonok látogattak meg bennünket, és hoztak magukkal egy ilyen 
készüléket.
Először az udvaron kukorékoló kakas hangját vettük fel, és lejátszottuk a 
konyhában. Anyám felugrott ültéből a kakast keresve, mi meg nagyokat 
nevetve árultuk el a titkot.
Elhatároztuk, hogy megtréfáljuk apámat is. 10-15-ször rámondtuk a 
magnóra másfél, kétperces szünetekkel:”Gyula bácsi, hány óra?” Apám 
egy hátsó, kis, udvarra néző szobában dolgozott akkor. Bementünk hozzá, 
amit ő igazán nem szeretett, cimboráim lefoglalták, én meg a szobában 
lévő heverőn elhelyeztem addig a magnót, és vékony takaróval letakartam. 
Pont addigra végeztem, mire apám megelégelt bennünket, és mennünk 
kellett, de előtte bekapcsoltam a magnót. Apám folytatta a munkáját, mi, 
usgyi, ki az udvarra, és lestünk be az ablakon. Megszólalt a magnó: „Gyula 
bácsi, hány óra?” Apám mélyen belemerülve a munkájába meg se mozdul. 
„Gyula bácsi, hány óra?” Megmozdul, de rá se retyetye. „Gyula bácsi, hány 
óra?” Motyog valamit, a kezével int, hogy hagyjuk békén. „Gyula bácsi, 
hány óra?” Az öreg mérgesen hátraszól, hogy ott a falon az óra, nézzük 
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meg. „Gyula bácsi, hány óra?”Arca haragos, előveszi zsebóráját, mondja a 
pontos időt, de hátra sem néz. „Gyula bácsi, hány óra?” Dühösen leteszi 
a kezében lévő dolgot, feláll, körülnéz, de nem lát senkit, hát visszaül 
dolgozni. „Gyula bácsi, hány óra?” Az öreg felugrik, alánéz az ágy alá, benéz 
a szekrénybe, még a széket is felfordítja, de nem talál semmit, hát visszaül. 
„Gyula bácsi, hány óra?”- szólal meg könyörtelenül a technika, hiszen be 
van programozva, teszi a dolgát. Apám felugrik: ”Irgumburgum, most már 
elég, nyakon csípem őket!” A szobában senki, ki a konyhába, csörömpölés, 
vissza a szobába. Az ajtóban áll, mikor megszólal a gép: „Gyula bácsi, hány 
óra?” „Áhá! – mondja – Tehát mégis bent vagytok a szobában!” Az ágyhoz 
megy, gondolván, egyikünk ott fekszik a takaró alatt. Takaró fel, de ott csak 
egy masina van forgó tárcsákkal, és éppen azt kérdezi:” Gyula bácsi, hány 
óra?” Akkor már nagy kacagással bementünk mi is, megenyhült az öreg is, 
és a jutalmul egy-egy nagy barackot kaptunk a kobakunkra.
       Holfeld Gyula

Adonyi adomák
Az utolsók…

Sokszor és sokat mesélünk, regélünk és hivatkozunk arra, hogy Adony a 
török idők után többnemzetiségű településsé vált. Voltak svábok, rácok, 
tótok, sőt görög betelepülésről is lehet olvasni. Aztán a betelepültek részben 
megtartották identitásukat, szokásaikat, részben egymáshoz idomultak, 
részben elköltöztek. A nemzetiségi szokásoknak, nyelvnek és kultúrának 
összeolvadására két rövid történet hadd álljon itt.
A városunk szerb (rác, ortodox) társadalmának történelme az 1500-as 
évekre nyúlik vissza és e nemzetiség 1800-as évek végére egészen törpe 
kisebbséggé vált. Vukajlovics Milán a történet idején családjával Adonyban 
élt. A család egy része jelenleg is városunk lakója, egy része – köztük Milán 
is – Lóréven él.
”Mikor megszülettem – 1964-ben – édesanyám elvitt Adonyban a boltba és 
a bolt előtt kint hagyott a babakocsiban. Ott erősen sírtam, az asszonyok 
körbe vettek, de csak nem hagytam abba a sírást. Ekkor jött Gyula bácsi, 
és szerbül szólt hozzám. Rögtön elhallgattam.” Ő volt Leszkovics Gyula, 
aki 1894-ben született Adonyban, a Petőfi utcában lakott, és fodrász volt. 
Milán elmondása szerint ő volt az utolsó adonyi születésű szerb, aki még 
az ősök nyelvét beszélte.
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A másik történet Payer Gyuri bácsihoz kapcsolódik. Gyuri bácsi az adonyi 
hagyományőrző sváb néptáncegyüttes tagja volt évtizedeken keresztül. 
Lelkesen táncolt, majd mikor a tánc – a kor előre haladtával – már nagy 
megterhelést jelentett számára, szólóéneket vállalt. Minden fellépés 
fénypontja és megható jelenete volt, mikor Gyuri bácsi – az ifjú táncosok 
karéjában – a színpadra lépett, előre sétált és elénekelte svábul az adonyi 
polkát: („Jetzt keme nimma’ Haam…”). A fellépése számára mindig osztatlan 
sikert, számunkra, hallgatóknak pedig felejthetetlen élményt jelentett. Egy 
alkalommal volt szerencsém egy fellépés után Gyuri bácsival beszélgetni, 
eszembe jutott a néhány perccel korábban énekelt dal, és érdeklődtem 
afelől, hogy miről is szól ez a régi-régi sváb ének. Gyuri bácsi kissé kivárt, 
meredten nézett maga elé, majd rám nézett, és mosolygós szemekkel csak 
annyit mondott: „Tudja a rossebb, édes fiam.”
Hála istennek, vannak, akik viszik tovább a hagyományt, a dalokat, még 
ha az autentikus tanárok már sajnos nem is állnak a képzeletbeli katedrán 
minden nap előttük.

    Gyűjtötte és lejegyezte: Hetyei Gábor
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ADONYI EMBEREK - ADONYI ÉRTÉKEK:
ÉRDEKES EMBEREK KÖZÖTTÜNK

Mikler Roland - a hálók őre

Mikler Roland (1984.09.20.) Dunaújvárosban született, itt járt általános 
iskolába, gimnáziumba, itt kezdett 17 évesen kézilabdázni. A 2001-től 

2010-ig a Dunaferr KC kapusaként lett 
elsőszámú játékos, majd válogatott. 
Ahogy nőtt az ázsiója, igazolt az „örökös 
bronzérmes” Dunaferrtől (2002-2009. 
között 8-szor szerzett bronzérmet) 
2010-ben az „ezüstös” Pick Szegedhez 
(2011-2014: 4-szeres ezüstérmes), 
majd 2014-ben az „aranyos” Telekom 
Veszprémhez (2015-ben aranyérmes 
az NB-I-ben). 2015-ben kiérdemelte a 
Magyar Kupa győzelmet is csapatával. 
Az Európai Kézilabda Szövetség 
nemzetközi klubcsapat versenyében, az 
EHF-kupában a Dunaferr-rel 2002-ben 
az elődöntőig jutott, és 2014-ben a Pick 
Szegeddel kupagyőztes lett. A Veszprém 
színeiben 2015-ben és 2016-ban is a 

klubcsapatok legrangosabb tornáján, a Bajnokok ligájában a döntőig 
menetelt. 2015-ben a Bajnokok ligájának All-star csapatának tagja. 
2004-től a magyar válogatott tagja, Európa- és világbajnokságok 
rendszeres résztvevője, világbajnoki 6. helyet tudhat magának. 
160 alkalommal védte a magyar kaput más nemzetek támadóitól 
a válogatottban: többek között a 2012-ben a londoni olimpián is. 
Itt a nagyon előkelő 4. helyet szerezték meg csapattársaival együtt 
hazánknak. Töretlen, szép karrier.
Vérbeli profi, hallatlanul szimpatikus és végtelenül szerény. Bár lenne 
mire szerénytelennek lennie, hiszen ma ő a legjobb magyar kézilabdázó. 
Nincs mese, a világ elitbe tartozik. Kitüntető, hogy tudott alkalmat és 
időt szakítani arra, hogy Kalendáriumunknak nyilatkozzon. Mikler 
Rolandot (MR) Hetyei Csaba (HCS) bombázza hét méternél közelebbről 
kérdéseivel:

Bálint Tibor: Mikler Roland porté. 2016.
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HCS: Most fejeződött be a Veszprém – Budakalász mérkőzés a veszprémi 
arénában. A hazai csapat 29-20-ra legyőzte ellenfelét. Gratulálunk a 
győzelemhez! Kicsit meg is vagyok illetődve, mert soha nem beszéltem még 
ilyen világsztárral. Köszönöm, hogy szakítottál ránk időt a mérkőzés után, 
a gyúrás előtt. Kérlek, beszélj arról, hogy te hogyan kötődsz Adonyhoz!
MR: Úgy kötődöm Adonyhoz, hogy édesapám és a nagyszüleim adonyiak. 
Sajnos,  idén nyáron elment a nagymamám is, de korábban a nagyszüleim 
ott éltek. Ma már csak apu nővére, az Anci él ott. Innen van a kapcsolatom 
Adonyhoz.
HCS: Én még emlékszem, amikor édesapád, Mikler Pittya az adonyi 
focicsapatban védett, és kisgyerekként vele és édesanyáddal bejöttetek a 
presszóba egy üdítőre. Amikor abbahagyta az adonyi csapatban a védést, 
akkor hirtelen eltűntetek Adonyból. De utána még azért jártál Adonyban, 
ugye?
MR: Minden egyes ünnep alkalmával mentem apuékkal mindaddig, amíg 
szét nem mentek a szüleim. Nagyon sok nyarat töltöttem ott, barátokra 
tettem szert. Ez a barátság azóta kissé elhalványult. Szívesen emlékszem 
vissza az István utcában töltött időkre, gyerekfejjel próbáltam mindenkivel 
bandázni, haverkodni. Szép kis nyarak voltak, nagyon emlékezetesek és 
sokat jelentenek nekem ezek az adonyi idők.
HCS: Hol és hogyan kezdtél el sportolni?
MR: A gimnáziumban a C-be jártam, ami azt jelenti, hogy 
sporttagozatosok voltunk, így valamilyen sportot kellett választani. 
Édesapám révén elkezdtem focizni, de abban kevésbé volt tehetségem. 
Engem mindig is vonzott – apu révén –, hogy kapuba beállni, és kapusnak 
lenni, de ott, ahol elkezdtem Dunaújvárosban, ott nem lehettem kapus. A 
mezőnyben pedig nem sok babér termett nekem. Úgyhogy abbahagytam a 
focit. Anyukám valamikor kézilabdázott és az egyik unokatesóm pedig járt 
a Dunaferrhez edzésekre. Oda elmentem én is, engedtek beállni a kapuba, 
megmutatták az alapmozdulatokat. Imre Vilmos volt akkor az edzőm 
és ezt követően még nagyon sok éven keresztül. És hát bennragadtam a 
kapuban…
HCS: Mi kell ahhoz, hogy kapus legyél? A kézilabdában akkora lövések 
vannak, hogy ha eltalálja az ember fejét, az nagyon tud fájni.
MR: Igen, igen. Sokan mondják, hogy a kapusok egy kicsit másként 
gondolkodnak. Hogy úgy mondjam, bolondok. Valamiért engem mindig is 
ez vonzott, valószínűleg azért, mert apu focikapus volt. Innen jöhetett a 
vonzalom. De nem bánom, hogy nekem a kézilabda kapuban sikerült helyet 
találni. 
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HCS: Az emberek sokszor azt hiszik, hogy innen aztán egyenes út vezetett 
a válogatottságig.
MR: Bárcsak így lett volna. Ehhez nagyon sokat kell dolgozni, alázatosan, 
fegyelmezetten, feláldozva a hétvégéket, délutánokat, ünnepeket, nyarakat, 
a téli szünetet, a karácsonyt, a bandázási lehetőséget, a haverokkal való 
időtöltést. Mindent fel kell áldozni ahhoz, hogy az ember tudjon dolgozni 
a céljaiért, az álmaiért. De gyerekfejjel én nem gondoltam azt, hogy akár 
válogatott játékos is lehetek, vagy olimpián részt vehetek, vagy a BL 
döntőben játszhatok. Sőt, kétszer is. Magyar bajnok, magyar kupagyőztes, 
EHF-kupa győztes vagyok. Sok minden megadatott számomra, amire nem 
is mertem korábban gondolni, és remélem, még kiegészül sok mindennel 
ez az eredménysor.
HCS: Dunaferrnél kezdtél, itt lettél felnőtt játékos. Hogy értékelted azt, 
amikor 2005-2006-ban átirányítottak Kalocsára, amely akkor az NB-I/B-
ben játszott?
MR: Ez a kölcsönadás úgy történt, hogy megkerestek minket Kalocsáról 
egy másik csapattársammal, hogy nekik szükségük lenne ránk. Nem a 
klub irányított minket Kalocsára, hanem mi jeleztük a Dunaferr felé, hogy 
szeretnénk átmenni játszani oda. Mi akkor Dunaújvárosban kevesebb 
lehetőséget kaptunk, és nekünk az is óriási fejlődést jelentett, hogy hétről 
hétre tétmeccset tudtunk játszani, még ha az az NB-I/B-ben is volt. A 
Kalocsa akkor a bennmaradásért küzdött, de azt jelentette ez a helyzet 
számunkra, hogy nekünk minden meccsen száz százalékot kellett teljesíteni 
ahhoz, hogy egy-egy meccset meg tudjunk nyerni. Ez számunkra hihetetlen 
fejlődési lehetőség volt.
HCS: Ennek meg is lett az eredménye, hiszen egy év múlva, amikor 
visszakerültél a Dunaferrhez, akkor stabil csapattag lettél.
MR: Ez az egy év rengeteget tett a fejlődésemért. Nagyon sok rutinra, 
magabiztosságra tettem szert. Amikor ezután beállhattam a Dunaferrnél a 
kapuba, azt már nem „tele gatyával” tettem meg.
HCS: 2004-ben lettél először magyar válogatott. Hogy élted ezt meg? 
MR: Ez egy nagyon érdekes történet. A magyar válogatott világkupán vett 
részt 2004-ben, ahol az akkori kapus, Tatai Peti megsérült. Hívott telefonon 
az edzőm, Imre Vilmos, hogy pakoljam össze a cuccomat, mert mennem 
kell Budapestre, majd ki a válogatott után Svédországba. Nevettem rajta, 
és mondtam: „Na, jól van, persze, Vili bá, oké. Jó vicc volt, de akkor mikor 
van edzés holnap, mert gondolom, azért hívott.” Alig bírt meggyőzni: „Nem, 
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nem, nem. Öltözzél, tedd rendbe a dolgaidat, szedd össze magad és repülsz 
ki a válogatott után.” Hát így történt az első válogatottságom. Ezután egy 
évig a honosítást követően Puljezevics volt a válogatott első számú kapusa, 
de azt követően én lettem stabilan a válogatott kapusa. 
HCS: Már Dunaújvárosban sztárnak számítottál. Nagy ugrást jelentett 
mégis a Dunaferrtől átigazolni Szegedre. Nem féltél ettől a váltástól?
MR: Abban az időben többször is megkeresett a Szeged, hogy át 
szeretne vinni, igazoljak oda. De akkor a Puljezevicsnek még nagyon-
nagyon jó évei voltak, jól ment neki a védés. Azt gondoltam, hogy nekem 
mellette nem lenne keresni valóm, és nem tudnék annyit játszani, mint 
amennyit Dunaújvárosban játszottam. Engem nem feltétlenül az vonzott, 
hogy elmenjek egy nagyon jó csapathoz, és ott üljek a kispadon. Nekem az 
fontosabb volt, hogy folyamatosan játsszak, még ha gyengébb csapatnál is. 
A fejlődésnek ez a titka szerintem. A játék.
HCS: Szegeden, bár nyertetek EHF-kupát, de ezen kívül Magyarországon 
nektek csak az ezüstérem jutott. Hogy kerültél Veszprémbe? Tudjuk, hogy 
te vagy a legjobb kapus Magyarországon, de ha megnézzük a Veszprém 
kezdő során, talán te vagy egyedüli magyar ott. Vannak olyan meccsek, 
amikor magyar nem is igen játszik, kivéve a kapust. Te biztos pont vagy ott. 
MR: (nevet) Elsőre két évet írtam alá Szegeddel. Ez kellőképpen jól 
sikerült, ami után hosszabbítottak is szerződést velem. Ebben az időszakban 
aztán többször erősen megszorítottuk a Veszprémet, nagyon jó meccseket 
játszottunk egymás ellen. Ekkor nyertük az EHF-kupát, a válogatottban is 
elég jól teljesítettem, ami után kaptam egy megkeresést a Veszprémtől. A 
Fazekas Nándi akkor döntött úgy, hogy már nem szerepel a csapatban, és 
így a megüresedett helyére nekem ajánlottak szerződést. Nagyon örülök 
neki, hogy egy ilyen világszintű csapatban játszhatom. 
HCS: Kétszeres bajnok, kupagyőztes, kétszer voltatok a Bajnokok ligája 
döntőjében, a Final Fourban a Veszprémmel, kicsit korábban ugyan, de az 
olimpián negyedikek lettetek a válogatottal. Hogyan éled meg ezeket az 
óriási sikereket?
MR: A sikerek feldolgozása nem olyan egyszerű, de tudni kell, hogy aki 
ebben a csapatban játszik, annak csakis ez lehet a célja. Akik itt játszanak, 
azért lettek idehozva, mert képesek arra, hogy akár egy Final Fourban is 
szerepeljenek, sőt jól szerepeljenek. Ezen már nincs mit feldolgozni, az idáig 
vezető út az, amit megfelelően kell kezelni. Amikor már idekerül egy ilyen 
csapathoz az ember, akkor azt kell feldolgoznia önmagában, hogy a napi 
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munkát százszázalékosan megcsinálja, tudja azt, hogy milyen mérkőzések 
jönnek, és profin készüljön minden mérkőzésre. Bízzon magában, bízzon a 
csapattársaiban, bízzon az edzőjében, az elvégzett munkában, alázattal és 
fegyelmezetten dolgozzon. És mivel ebben a csapatban játszik, itt rengeteg 
jó játékossal játszik együtt, akik segítik a munkáját, ezáltal a jó teljesítményt 
könnyebb kihozni magából.
HCS: Mivel készülsz a meccsekre? A kapusok a csapattal készülnek, vagy 
külön vonulnak?
MR: A hét folyamán együtt készülünk a csapattal, de van egy kapusedző, 
akivel külön dolgozunk. Mindenki megkapja a saját anyagát a következő 
ellenfélről: a rá vonatkozó vágott anyagot kell átnéznünk, mely a lövéseket 
tartalmazza. Otthon elemezzük, aztán itt bent megbeszéljük. 
HCS: Az idei Final Fourt nem volt egyszerű megélni… A német Kielt 
vertétek a döntőbe jutásért hosszabbításban. Aztán jött a döntő a lengyel 
Kielcével szemben. Szegény nagymamád azt mondta az utcán: „Pedig 
nagyon akarták, nagyon akarták!”
MR: Hát, nagyon akartuk, nagyon akartuk. Látszott is a csapaton. 
Fantasztikusan játszottunk az első 45 percig. 9 góllal vezettünk. Aztán 
valahogy úgy alakult, talán már elhittük, hogy ez már megvan. De 
hosszabbítás után, hetesekkel végül kikaptunk. Ez óriási pofon és nagyon 
nagy tanulópénz: meg kell tanulni, hogy akkor van meg egy mérkőzés, ha már 
lefújták. A döglött oroszlánba is bele kell rúgni egyet, hogy meggyőződjünk 
arról, hogy tényleg döglött-e, mert ha nem, akkor elharaphatja a torkunkat. 
Ez egy óriási mondás Imre Vilmostól…
HCS: További céljaid?
MR: Nyilván ugyanazok, amik eddig: bajnoki cím, kupagyőzelem, 
győzelem a SEHA ligában is. Olyan csoportunk lett a Bajnokok ligájában 
az idén, hogy nyugodtan állíthatom, hogy minden egyes mérkőzésünk BL 
döntővel fog felérni. Ha ebből a csoportból bejutunk a legjobb négy közé a 
Final Fourba, akkor nincs olyan, aki megállítson minket.
HCS: A családban csak te sportolsz?
MR: Apu részéről két fiútestvérem van, mindketten sportolnak. A 
nagyobbik öcsém focikapus apu után. A kisebbik kézilabda kapusnak állt 
– talán az én példámat követi. Anyu részről egy lány testvérem van, ő nem 
sportol versenyszerűen.
HCS: És te hogy állsz az utódlással?
MR: 8 éve élek együtt feleségemmel, Katával. 2 éve vagyunk házasok 
és gyereket is hamarosan szeretnénk. Örülnék természetesen, ha sikeres 
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lenne abban, amit szeret és csinál, de ehhez nem kötelező élsportolónak 
lennie!
HCS: Régebben sokat motoroztál. Ezzel hogy állsz?
MR: Valamikor a nagypapám Adonyban csinált egy kis Romettet, 
amikor 8 éves voltam. Ő rakta össze, nagyon színes volt, erre emlékszem. 
Szuper kis motor volt, nagyon sokáig használtam. Aztán váltottam, nagyon 
szerettem a motorokat, de a mostani szerződésem nem engedi az extrém 
sportot, és a motorozás is annak számít. 
HCS: Dunaújvárosban még tizen évvel ezelőtt, gyakran ki volt plakátolva, 
hogy DJ Mike. Ehhez van valami közöd?
MR: (nagyot nevet) Engem kis korom óta nagyon érdekelt a diszkó 
világa, és addig, amíg lehetett és volt rá időm, jártam is diszkókat tartani 
a dunaújvárosi klubban. Szerettem csinálni, de még most is szeretném 
csinálni. Gyakorolgatok, meg követem is a mai zenéket, de úgy le vagyunk 
terhelve, hogy szinte a családomat sem tudom meglátogatni, olyan kevés 
szabadidőm van. 
HCS: Ha találkozol a Csoknyai Pistával vagy a Marczinka Zolival, eszedbe 
jut az, hogy „adonyiak” találkoznak?
MR: Természetesen mindig eszembe jut, és a Marczinka mindig úgy 
köszönt, hogy „Szia Földim”!
HCS: Nagyon szépen köszönöm, hogy szakítottál ránk időt. Sok sikert 
kívánok a további pályafutásodhoz! Kívánom, hogy az idei Final Four 
győzelemmel végződjön számotokra!

Fotó: internet https://www.facebook.com/Mikler-Roland-368945649796942/
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KŐBE VÉSETT EMLÉKEK
Iskolai faliképek

Iskolánk, az Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola épületét közel negyven éve különleges alkotások díszítik és teszik 
egyedivé. Ezeknek – az egyszerűség kedvéért hívjuk falképeknek – a 
készítőjével valamint akkori „segédjével” ültünk le, és megkértük őket, 
mutassák be a képek születésének folyamatát.
E falképek alkotója, Zsuppán István festőművész (nekünk, kik voltunk 
olyan szerencsések, hogy tanítványai lehettünk, ”tanár úr”). Az alkotási 
folyamatban segítője és társa Tóth István tanár úr volt. Zsuppán tanár úr 
volt oly szíves, hogy feleségével, Emőke néni tanárnővel fogadott minket 
Pápán, belvárosi patinás családi fészkükben, ahol csaknem mindent áthat 
a nyugalom és csend. Ez alól házigazdánk a kivétel, aki vibráló, impulzív 
természetével folyamatosan izzásban tartja maga körül a levegőt. Plasztikák, 
kerámiák és természetesen festmények sora mutatja körülöttünk 
munkásságát a főiskolás évektől napjainkig. Sejthető, hogy műveinek csak 
nagyon kis, de annál személyesebb gyűjteményét láthatjuk a falakon. „Majd 
az örökösöknek jó lesz begyújtósnak!” – jegyzi meg szarkasztikusan; ezt mi 
nem így látjuk…
Az iskola falait díszítő képek születése a művész házaspár Adonyba 
kerüléséhez köthető. Érkezésük idején, 1977-ben – Földi Sándor 
igazgatósága alatt – került felújításra, bővítésre az iskola épülete. A termek 
beosztása során – emlékezik vissza Tóth tanár úr – az emeleten kapták 
meg az ének-rajz, valamint az orosz nyelvi szaktantermet egymás mellett. 
Barátságuk ekkor kezdődött. (Abban az időben a tanítás még a korábbi 
Járásbíróság épületében folyt két műszakban.) Amikor a teremválasztás 
megtörtént, az igazgató küldeni akarta a festőket, mire Zsuppán Pista bácsi 
kérte, hogy ha lehet, ő szeretné kifesteni a termet. Az engedélyt megkapta, 
kijelentette: „Ide senki 
mesterember be nem 
léphet!” – és elkezdte 
kifesteni a termek falát. 
Az ének-rajz teremben 
aztán a friss vakolaton 
nemsokára megszülettek 
a felső képsorok. Ezek 
összeállítása, tervezése és 
természetesen kivitelezése 
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saját alkotás, ehhez segítséget nem kért. („Egyedül csináltam, nem is fért 
volna oda más, meg még egy létra kellett volna.” – neveti el a végét Zsuppán 
Pista bácsi.) Amikor délelőtt volt a tanítás, akkor délután és este, mikor 
délután volt a tanítás, akkor délelőtt folyt az alkotó munka, melyet sokszor 
kísért a Kis éji zene, vagy más Mozart-mű. De ha nem szólt a lemezjátszó, 
akkor a mester fütyülése jelezte a munka folyását. Mindez 1977-78-ban 
történt.
A képsorozat tartalmát, formáját, technikáját saját maga határozta meg: 
szabad kezet kapott. A terem funkciójának megfelelő módon került 
kialakításra annak képsorozata: zeneszerzők arcképei kronológia szerint, 
színelméleti ábrák, művészettörténeti korszakok. A történelem terem a 
földszinten a história korszakait eleveníti meg. A frissen vakolt fal megfelelő 
alapot adott a képek felvitelére. Mivel e friss falfelület még befogadó volt, 
és a felvitt (tanár úr szóhasználata szerint) „vízföstéket” magába szívta, 
így a festékréteg több milliméter, akár egy centiméter mélyen is átitatta a 
vakolatot. Ez a technika évszázadok óta ismert, és gyakorta használt: freskó. 
Ezek az ének-rajz teremben lévő képek Adony talán egyetlen freskói! A 
freskó (az olasz fresco – friss szóból ered) sokkal tartósabb (évszázadokig 
élénk és kiváló marad), mint a szekkó (secco – száraz szóból), mely a már 
teljesen száraz vakolatra kerül felvitelre. Ez utóbbi később jobban kopik, 
lepereghet. Pista bácsi és Emőke néni egymás szavába vágva magyarázzák 
nekünk a technika lényegét, előnyeit. Lelkesedésük, hozzáértésük 
lenyűgöző!
Az a történelmi képsor, mely a lépcsőházban fogadja a látogatót, kivételt 
képez. Ennél a falat farost borítja, melyet glettelve, csiszolva készítette 
el a felületet, amely olaj alapot kapott, és a képsor olajfestékkel került 
kialakításra.
A termek dekorációja nem pusztán díszítő célzattal készült, hanem a 
kornak megfelelő tematikával és tartalommal is segítette az oktatást. Ezek 
az illusztrációk még manapság is megállják a helyüket, legfeljebb – ha lenne 
falfelület – a történelem előrehaladását lehetne tovább festeni…
Szintén oktatási céllal kerültek megalkotásra a fölrajzi felfedezésekről, a 
domborzatokról és a széljárásokról készült fatablók. Ezeket nem találtuk 
az iskolában, már nem oktatják segítségükkel a nebulókat, reméljük, 
hogy megfelelő védelemben várják a jövőt! Jelen írásnak nem témája ezek 
bemutatása, mint ahogy nem témája az a számtalan kép, portré sem, mely 
festményként ugyan az iskola fényét emeli, viszont nem az épület része, 
nem „kőbe vésett emlék”.
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Az oktatási célú képek mellett a tanár úr egy csokor praktikus munkájával 
is ékítette iskolánkat. A művészet alkalmazott jellegét mutatja, hogy több, 
mindennap használatos kép, rajz, felirat is Zsuppán tanár úr keze munkáját 
dicséri: a korabeli címer (mely azóta a legtöbb helyen címerváltozás okán 
átfestésre került), tűzzománc feliratok, ábrák mutatják, hogy a hétköznapi 
is lehet különleges. Ma már sajnos többször éljük át ennek ellenkezőjét, 
amikor a különleges is csupán hétköznapivá degradálódik…
Iskolánk több helyiségében lelhetjük fel a mennyezetre festett szélrózsát. 
A tanári szobában lévő – ez korábban földrajz terem volt – az égtájak 
irányát mutatja, és nem mellesleg, Adony földrajzi szélességi és hosszúsági 
koordinátáit is jelzi. Mostanában mindennapos, hogy a GPS koordináták 
alapján határozzuk meg helyünket, ám a hetvenes évek végén ez a lehetőség 
még nem létezett, így legalább a fejünkbe vésetett Adony geográfiai 
státusza: É.sz. 47°7’ és K.h. 19°. A zöld égtájrózsa – a lépcsőházban – pedig 
Adony földrajzi helyzetének egy másik aspektusát rögzíti: távolságunkat 
észak-dél irányban a földrajzi sarkoktól (Északi-sark, Déli-sark), és kelet-
nyugati irányban a politikai sarkoktól (Moszkva, London) – utóbbiak 
véletlenül egyforma értéket mutatnak. Úgy tűnik, ebben is volt nem kevés 
előrelátás…
A tornacsarnok oldalbejárata feletti gördülő labdák valamelyest később, 
1982-ben készültek.
A pedagógiai tárgyú és a praktikus munkák mellett a legnagyobb lélegzetű, 
tisztán művészeti és esztétikai alkotások az iskola külső homlokzatán 
találhatók.
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A homlokzati képek az úgynevezett sgrafitto vakolatfestés technikával 
készültek. A sgrafittok készítése ősidőkre nyúlik vissza: először a 
római korban alkalmazták, dolgozták ki és gyakran művelték. Például 
Pompeiiben is maradtak fenn a Vezúv pusztítása után ilyen technikával 
készült képek. A technika lényege: a simított falfelületre több réteg vakolat 
kerül felvitelre. Az egymásra rétegzett egyes vakolatok színe más és más; 
a kompozíció szerint kerül meghatározásra. Az adonyi sgrafittok három 
színt tartalmaznak: oxid vöröset, zöldet és okkert. Majd a felvitt vakolat 
olyan mélyen kerül kikaparásra, amilyen színt az összkép igényel. Sokkal 
szebb és faktúrásabb is lehetett volna a mű (az alkotó elmondása szerint), 
ha több színnel dolgozzák ki („a vörösben a zöldek árnyalatai villogtak 
volna”). Ezt azonban akkor sem fizikailag, sem anyagi szempontból nem 
tudták megoldani. Sokkal több anyagot kellett volna felvinni a több réteg 
miatt, sokkal több lett volna a kikapart anyag mennyisége.
Pista bácsinak a sgrafitto készítésben nem volt gyakorlata, tapasztalata: 
vadászterületnek érezte. Ezért is csapott le rá az akkor éppen a 
Képzőművészeti Főiskolára járó mester. A szakirodalomból (Szőnyi István, 
Kossuth-díjas festőművész könyvéből), az évfolyamtársaitól, tanáraitól 
kapott információt, tanácsot és segítséget.
A vakolat készítése, keverése és csigával történő felhúzása az állványzatra 
Tóth tanár úr feladata volt, a vakolat falra történő felvitelét Zsuppán tanár 
úr végezte. A felvitt rétegek 2 mm vastagok voltak. Az eljárás során a teljes 
száradást nem várták meg, hogy azok minél inkább egymáshoz kössenek. 
(„Azt érezni kellett, hogy mikor lehet a következő réteget felvinni, hogy az 
előzőt már ne szedje le, de azért hozzákössön.”) Amikor a rétegek felhordásra 
kerültek, néhány órás szikkadást követően az előzetesen elkészített vázlat 
alapján került megrajzolásra a kép. A vázlatot, melyet akvarell technikával 
készített, egyeztette a kollégákkal, elsősorban az igazgatóval. Sanyi 
bácsi volt a „terv zsűri”, aki a vázlatokat pártvonalon tovább vitte. A terv 
egyöntetűen tetszést aratott, abban változtatást nem kellett végezni. Az 
igazgató úgy ítélte meg – helyesen –, hogy ez jelentősen emeli az iskola 
ázsióját és presztízsét, ezért lelkesen támogatta az alkotás folyamatát.
A rajz alapján következett aztán a kép kikaparása: olyan mélységig kellett 
a vakolatot kikaparni, amilyen színt kívánt a kompozíció. Ezt – Tóth tanár 
úr nagy örömére – már ketten végezték. (Tóth tanár úr felejthetetlen 
emléke, hogy amikor a massza már felhordásra került, és ő is felment az 
állványra, a mester a szerszám átadásával együtt mondta neki: „Itt a kés, 
csináld!”) A munkához szükséges állványokat az akkori költségvetési üzem 
biztosította. Volt, hogy a kellemetlen tavaszi hidegben az állványon fóliát 
kifeszítve, vacogva védték, készítették a művet, várva a megmentő kávét, 
teát, szendvicset, melyet Emőke néni hozott.
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A „megrendelő”, az iskola igazgatója, Földi Sándor, gyakran látogatta a 
tavaszi csípős időben dolgozókat: örömét lelte abban, hogy újat, szépet 
alkotnak a felügyelete alatt lévő intézményben, mely ekkoriban élte 
egyik fénykorát. A vezetők biztosították a szabad alkotói tevékenységet, 
hogy annak öröme még szebbé tegye az eredményt. Megvolt a kölcsönös, 
egymás iránti tisztelet vezető és beosztott, irányító és szabad szellemű 
alkotó ember és ember között.
A legnagyobb gondot – akkor is épp úgy, akár manapság– az engedélyek 
beszerzése jelentette. Erről előzetes terveket kellett volna csinálni, és azt 
a Képzőművészeti Alapnál véleményeztetni. Zsuppán tanár úr főiskolai 
csoportvezető tanárát, Bráda Tibor festőművészt kérte meg, hogy a 
szakfelügyelővel (Gáspár Aladárral) egyetemben segítse az eljárást. A 
helyszíni bejárást követően Bráda Tibor tekintélye adta meg a műveknek 
a legitimációt. Ez a képek elkészültét követően, 1979 nyarán történt. 
Ünnepélyes átadásra ugyan nem került sor, de Pozsgay Imre, akkori 
művelődési miniszter miniszteri dicséretben részesítette a mestert. (Erre 
Tóth tanár úr emlékezett, az alkotó ezt csak lakonikus „Ja, ja, valami rémlik.” 
megjegyzéssel nyugtázta.) Díjazásra ugyan nem számítottak, de a munka 
végeztével kisebb pénzjutalommal elismerték Zsuppán tanár úr munkáját.
Az iskola külső falain lévő négy sgrafitto egységes kompozíciót alkot, 
melynek stílusa konstruktivista. (A konstruktivizmus absztrakt irányzat, 
amely a geometrikus formák előtérbe helyezésével a tömegek és formák 
viszonyát jeleníti meg, a tárgyak ábrázolásában erőteljesen hangsúlyozza 
a szerkezeti összetevőket, a tereket és a síkokat.) A témaválasztás a kor 
ideájának felelt meg, a tartalom nagy része azonban ma is aktuális: 
megjelenik a „Béke” (templom felöli, délkeleti fal), a „Művészetek” 
(északnyugati fal első képe), a „Társadalmi koherencia” (északnyugati 
fal második képe, a főbejárattól balra), és a „Család” (északnyugati fal 
harmadik képe, az új szárny találkozásánál). A „Béke” sgrafitto felső részén 
egy napóra található, melynek számlapján azok az órák láthatók, amikor a 
„szerkezetet” éri a nap. A képeket nem írom le, hisz ezeket látni kell.
Beszélgetésünk során a sgrafittokról frissen készült fényképeket mutattam 
az alkotónak. A képek láttán komoly meglepetés ült ki Pista bácsi arcára, 
hiszen évek óta nem járt Adonyban. Bár magát minduntalan kritikával 
szemléli és illeti, azért csak-csak kiszakadt belőle néhány önkéntelen 
mondat a képeket nézve: „Ha-ha-ha!!! Vannak részek benne, melyek egészen 
jók!”, „Meglepő, ezek a részek egészen tetszenek…” „Arányaiban nagyon jó, a 
kompozíció remek.” – véleményezi Emőke néni. Zsuppán tanár úr epésen 
jegyzi meg a munkás, paraszt és értelmiségi alakok láttán: „Ez propaganda, 
kemény propaganda. Be akartam hízelegni magam… Ez kellett, hogy 
elfogadják.” (Szabadkozásra nincs oka, hiszen maga a kép remek!) A kritika 
csupán ennyi: „Túl didaktikus.”
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A sgrafittok a legutóbbi épület karbantartás során felújításra kerültek, mely 
a mester véleménye szerint sikeres volt. Ma már ilyen nagyságú - és ilyen 
magasságban végzendő- munkát nem vállal (fiatalsága 71 éves), azonban 
szülővárosában, Pápán lépten-nyomon találkozhatunk munkáival, melyet 
jogos büszkeséggel mutat a távoli Adonyból odarándulóknak. 
Sajnos veszteséget is el kellett könyvelnünk: az épület legutóbbi átépítése, 
illetve az iskola bővítése során Zsuppán tanár úr egyik műve elveszett. A 
délkeleti falon kapott helyet a palást alakú napóra, mely – ha rásütött a nap 
– mindig a „pontos”, azaz a helyi időt mutatta. Ez volt az első külső munkája, 
ez nem is sgrafitto volt, hanem freskó. Ennek története 1978. november 
első napjaira nyúlik vissza. Akkoriban november 7-e piros betűs ünnep 
volt. Pista bácsiék a munkaszüneti napot otthon, Pápán töltötték. A friss 
anyagra festett képet indulás előtt lefóliázta, hogy „dunsztolódjon”, ezáltal 
minél jobban beivódjon a vakolatba. A terv sikerült, a napóra a novemberi 
nyirkos időben megmaradt, sőt mélyen elraktározta színeit a falban. Arra 
nem számított, hogy ha ablakot vágnak a helyén, akkor nincs az mély 
beszívódás, mely megőrizné a mester keze munkáját. A napórát ugyan 
már nem lehet reprodukálni, de biztosan létezik az a késztetés, melynek 
eredményeként Zsuppán Pista bácsi, tanár úr, festőművész Adonynak 
újraalkotná az eltékozolt művet...
       Hetyei Gábor
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BORBAN A VIGASZ
Kozmér Lajos: „Nincs jobb dolog a világon

Mint enni, inni, boldognak lenni…”

S hogy mit is jelent boldognak lenni, arra 
választ is találtunk, amikor az adonyi 
Szőlőhegy egyik ikonikus alakjához, 
Kozmér Lajoshoz (KL) látogattunk 
el egy kis beszélgetésre. Az a derű, 
vendégszerető kedvesség és nyugalom, 
kiegyensúlyozottság, ami házigazdánkból 
felénk áradt, kizárólag a boldog emberek 
kiváltsága.
Azoké, akik – mint Lajos barátunk – 
elmondhatják, hogy büszkék összetartó, 
szerető családjukra; és nap nap után azzal 
foglalkozhatnak, az lehet a „munkájuk”, 
amit igazán szeretnek, s ami épp ezért 
nem is munka, hanem értékteremtő 
szenvedély. (Riporter: Suszter László- SL)

SL: Mi az első emléked a borral kapcsolatban?
KL: Hát valószínűleg valami köze lehet hozzá a Schmidt Ferkének és 
a Czimmermann Misinek, akikkel annak idején gyakorta jól éreztük 
magunkat a Ferke pincéjében; de egy alkalommal, ami egyben az első 
is volt, átjöttünk apám pincéjébe is. Itt lógott a fejünk felett a gerendán 
a fejős pitli, tele dióval, amit – mivel éhesek voltunk, s mást éppen nem 
találtunk – meg is ettünk rögtön, a héjat meg szerteszét dobálva hagytuk. 
Nem is maradt el apám „dicsérete”, úgyhogy majdnem az utolsó is lett az 
első alkalomból.
SL: No, de ekkor már egész fiatal emberek voltatok; én viszont korábbról is 
hallottam valamit a madaraktól csiripelni…
KL: Hát persze…, a Solti Ferivel, a Pálfai Jóskával meg még néhány 
hasonszőrűvel lovas szánkón mentünk ki a szőlőbe borért, no, de hazafelé 
a 8-10 ballon fele lepotyogott a szánról…
SL: Csak nem akarsz a kölyökkorodra, a szentelt borra visszaemlékezni…
KL: Jaj, hát tényleg…ministrálni jártunk, és mint egyébként égetnivaló 
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kölykök, egy ízben bizony megittuk a misebort, amire persze Lajos atya 
rájött, s amit persze mi semmiképp nem akartunk elvállalni.
SL: Komolyra fordítva immár a szót, mondtad, hogy édesapád pincéje volt ez 
a pince, mióta működik ez a „Kozmér- birtok”?
KL: Nagyapám vette 1929-ben a présházat, amihez valamennyi direkttermő 
itt is volt a domboldalon, de a szőleje igazán Radicsán volt. Tehát azóta a 
család birtokában van, miközben volt a nagybátyámé, meg a keresztapámé, 
s mikor aztán nagyanyám hozzánk költözött, ráíratta apámra. Remélem, 
nem szakad meg ez a folyamat, s ahogy apámról rám, rólam majd az én 
gyerekeimre hagyományozódik.
SL: Akkor a szőlőművelés, a  borászkodás alapjait te is édesapádtól tanultad 
el?
KL: Nem, igazából nem is igen engedett kijönni dolgozni sem, illetve 
nemhogy nem engedett, nem volt rá igénye, mert ő mindent maga szeretett 
elvégezni. Lényegében csak a takarás-nyitás, trágyázás műveletébe vont 
be, illetve ha lemetszett, hordhattam a venyigét. A metszést a Ferkénél 
tanultam meg, hozzá sokat jártam segíteni, de oda járt Giga Nándi és Lajos 
bácsi, meg az Arany, akik közé beálltam, azt figyeltem hogyan csinálják.
SL: És mikor vetted át a családi szőlőt, pincét édesapádtól?
KL: 1992-ben mondta apám, hogy vége, ő már nem tudja csinálni tovább…
így aztán a nővéremmel megosztoztunk, az övé egy darab szőlő, az enyém 
pedig a présház lett. A pince présházat aztán én felújítottam, 1994-ben 
készült el lényegében a mai formájában, s még abban az évben itt tartottuk 
az első adonyi borversenyt.
SL: Tehát, ha friss gazdaként is, de rögtön benne voltál a helyi borásztársadalom 
megszerveződésében.
KL: Igen, hiszen a Schmidt Ferkével, Czimmermann Misivel kezdtünk erről 
beszélgetni, majd Králl Pista is bekapcsolódott a folyamatba, s rövidesen 
fő szervezője, vezetője lett szervezésnek, majd az 1996-ban megalakult 
borbaráti egyesületnek. Kétségtelenül kellett ennek a folyamatnak a 
sikerességéhez a Králl Pista határozottsága, energikussága.
SL: Ugyanakkor úgy tűnik, hogy akik elkezdtétek a szerveződést mintha kissé 
hátrább vonultatok volna…
KL: Ez igaz, de ennek nyilván mindenki esetében megvan a maga oka; s 
persze ez meglehetősen sokrétű és bonyolult kérdés, úgyhogy talán 
hagyjuk is.
SL: Több energiád jut viszont így a szőlőre. te vagy a nagy szőlőhegyi „remete”; 
nem hiszen, hogy sokan lennének, akik annyi időt töltenek a hegyen, mint te.
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KL: Bizony sok időt töltök itt, de egyrészt, nagyon szeretek is itt lenni; 
másrészt, aki akar, az mindig talál munkát is a szőlőben, a pincében, vagy 
éppen a ház körül. Én sem gondoltam volna fiatal koromban, hogy nekem 
egyszer szőlőm lesz, sőt a vele való foglalkozás a szenvedélyem lesz. Már 
attól ideges lettem, ha véletlen kijöttem apámhoz, s ő azt mondta: „Gyere 
fiam, nézzük meg a szőlőt!”, mert tudtam, körbevezet és minden tőkéről 
el fog mondani mindent: milyen fajta, mi a jellemző rá, melyik kényes a 
permetre, s egyáltalán mire kényes. S bizony ezek a dolgok akkor engem 
még nem igen érdekeltek.
SL: Szerintem viszont most már te is mindent tudsz minden tőkéről…
KL: Ez így igaz, olyan lettem, mint apám; bárkinek elmondok bármit, 
bármelyik tőkéről.
SL: Melyik a kedvenc borfajtád?
KL: Nekem ivásra a kékfrankos, zweigelt rosé a kedvencem, ha pedig csak 
úgy kóstolgatásról van szó, akkor talán a cabernet sauvignon.
SL: Nem nagyon lepett meg a válaszod, hiszen köztudott rólad, hogy a rosé 
borod a legjobbak közül való, sőt lényegében elsők között te készítettél rosét 
itt a hegyen.
KL: Van ugyan, aki szerint nem én csináltam az első rosét a hegyen, de én 
mégis azt vallom, hogy én. Ráadásul én nem préseltem, csak szín léből 
csináltam, a minőségéről meg csak annyit, hogy a Noé Hegyi Szt. István 
Borrend által szervezett megyei borversenyen aranyérmes lett a rosé 
cuvée-m. Talán erre az eredményre vagyok a legbüszkébb a mai napig. 
Persze az is nagy élmény volt, mikor apámnak megmutathattam az 
ezüstérmes vegyes vörösboromat, aki nagyon örült; s talán akkor hitte el, 
hogy jó kezekben van a családi birtok. Évekig préselés nélkül készítettem 
a rosét, most viszont már – hogy több sava legyen - én is lazán átengedem 
a présen.
SL: Lajoskám! Az idei év időjárása elég hektikus volt, a fagykártól a jégverésig, 
kártevőkig. Neked mire kellett különös gondot fordítanod?
KL: Bizony a betegségektől kezdve minden, ami előfordulhat, az előfordult. 
Talán a legnagyobb gondot a mi szőlőnkben a peronoszpóra – kisebb 
részben a lisztharmat – okozta, főleg a fenti caberne-ben; de itt a présház 
előtti csemegeszőlőt például egy szemig elvitte. 
SL: Országosan azt jósolják, hogy bár 15-20%-kal kevesebb hozammal, de 
igen jó minőséggel lehet számolni. Te hogy látod, nálad hogyan alakul, mire 
számítasz?
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KL: Ahogy látom, ez nálam is hasonlóan alakulhat. Egy utolsó permetezéssel 
a már beteg fürtök további romlását sikerült ugyan megállítani, de a 
veszteség így is nagy, tehát valóban valamivel kisebb mennyiséggel, de 
minőségileg jó évjárattal számolhatok én is.
SL: Amennyire én látom, azzal is biztosan számolhatsz már most, hogy lesz 
a családon belül, aki továbbviszi mindazt, amit nagyapád, édesapád és te 
lassan már nyolcvan éve felépítettetek. Attilának már saját kis birtoka is van, 
és Amanda sem csak vendég a szőlőben, hisz tavaly már saját bort készített… 
Szóval te nem követed édesapád példáját, és már régóta bevonod az egész 
családodat itt folyó munkába, átadod gyermekeidnek tudásod, tapasztalatod.
KL: Természetesen ugyan mivel a legtöbbet én vagyok kint a hegyen, a 
napi munka zömét én végzem, de nagyon örülök annak, hogy a gyerekeim, 
de már az unokáim is akár kérés nélkül is sokat vannak itt, mindig és 
mindenben segítenek. 
SL: Körülnézve akár a szőlőben, akár a présházban és pincében, mindenütt a 
gondosság, a sok munka és az igényesség köszön vissza…
KL: Igen, az egész környezet, a komfort kialakításában és a szépítgetésben 
is nagyon sokat segítettek a gyermekeim, és meg is köszöntem nekik, hogy 
ilyen körülményeket segítettek teremteni, ahol kulturált módon akár élni 
is lehet. Szóval igazán az tesz boldoggá, hogy ilyen családom van és nap, 
mint nap azt csinálhatom, amit szeretek.
SL: Hogyan látod a szőlőheg, az adonyi borászkodás jövőjét?
KL: Nagyon örülök annak, hogy egyre több fiatal vagy megörökölt, vagy vett 
birtokon kezdett el tevékenykedni, és el lehet mondani, hogy kiváló borokat 
is készítenek. Természetesen rajtuk múlik, hogy a jövő milyen lesz, nekünk, 
idősebbeknek az a dolgunk, hogy ha kérdeznek, válaszoljunk, adjuk át 
mindazt, amit tudunk, ami a mi tapasztalatunk. Persze azt is tapasztalom, 
hogy többen azt hiszik, már mindent tudnak, de hát arra, hogy ez még ránk 
sem igaz, mindenki a maga jön majd rá; s nyilván abból is tanul.
Mi magunk is a borbaráti egyesület, vagy a borrend által szervezett 
gazdanapokon, szakmai kirándulásokon, nagyhírű szakemberektől, 
borászoktól tanultuk nagyon sokat a modern technológiákról, a 
szőlőművelésről, a borkészítésről, módszerekről, adalék- és segédanyagok 
hasznáról és használatáról.
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SL: Lajos! Nagyon köszönöm a beszélgetést, zárásként azért kíváncsi vagyok 
tudsz-e válaszolni egy „szakmai” kérdésre. Tudod-e még, mi az a vasbor?
KL: Vasbor? Hát erre nem számítottam, hogy ilyeneket kérdezel tőlem…! 
Elmondom, hogy történt a dolog… Nyolc-tíz évesek voltunk, és Ági nevű 
nővérem vérszegénységre vasbort kapott. Azt mondta nekem: „Öcsikém 
nem innád meg, én útálom?” Persze, hogy megkóstoltam. Nekem ízlett, 
úgyhogy rögtön meg is ittam a felét, majd idővel még több üveggel ittam 
meg helyette. Aztán szegény el is került Farkasgyepűre szanatóriumba, a 8. 
osztályt ott végezte, mi meg járhattunk hozzá látogatni. Mondtam is neki: 
„Látod, nem ittad meg a vasbort, azért vagy itt!”
SL: Hát nem tudhatom, de te meg – közel a hetvenhez – lehet, hogy épp a 
vasbor miatt nézel úgy ki, mint egy ötven éves. Még egyszer köszönöm, hogy 
fogadtál, és további jó egészséget kívánok neked szerető családod körében!

       Suszter László

Tudtad? A szedret ősidők óta a vérszegénység gyógyíreként tartják 
számon, magas vastartalma miatt, amely könnyen vörösvérsejtté 
alakul. A szederből készült bort, népiesen vasbornak nevezték.
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CÉGÉR, AVAGY MESTERSÉGEM CÍMERE
Vándor kereskedők, vándor iparosok, tollas cigányok

Az utcán nagy hanggal kiabáló, eladó, vásárló és javítgató, idegenből jött 
és ki tudja hová továbbálló szerzetek egykor szervesen hozzá tartoztak 
városkánk mindennapjaihoz. Valamiért mindenki szívesen emlékszik rájuk, 
örömteli változatosságot hoztak az ugyanúgy telő napok monotóniájába. 
Amikor egy paprikaárus vagy egy üstfoltozó beállított egy portára, távoli 
vidékekről hozott híreket az asszonyoknak, akik szinte mind a kertek, szőlők 
és az otthon önkéntes rabszolgaságában éltek. Azokon a távoli vidékeken 
az élet persze alapvetően ugyanúgy folyt, mint Adonyban, de azért mégis 
mindenki kíváncsi volt, hogy volt-e jégeső az Alföldön, vagy szép-e a 
kukorica Tolnában. Különösen a gyerekek szerették ezeket a vándorokat, 
jöttüket már messziről figyelték, és sokszor az egész utca tudott már 
róluk, még mielőtt elkurjantották volna magukat. Az ilyen vándor szakmák 
gyakorlói felosztották maguk között a vidéket, íratlan belső szabályzatuk 
szerint nem nagyon mentek más kollégájuk munkaterületére. E miatt az 
adonyiak és a vándorok között tartós ismeretségek kötődtek, ami mindkét 
félnek hasznos volt. Ha egy vándor árust netán itt ért az éjszaka, mindig 
volt, akihez szállásra betérhetett, megvoltak nekik is az állandó helyeik.
 A vándor árusok a háború előtt mind gyalog jártak, a háború után azonban 
volt, aki biciklire, autóbuszra váltott, úgy járták motyójukkal a vidéket.
A szomszédos, kicsi határú Lórév lakosaival régen az adonyiak élénken 
kereskedtek. Hogy a kevés földből megéljenek, a lóréviek szorgalmas 
kertészek voltak, portékájukat a hajnali kompon hozták át a Dunán, 
és az utcán kínálták eladásra. Tavasszal a palánta volt a nagy sláger, 
paradicsom, paprika, karalábé palántával voltak tömve a nehéz kosarak. 
Ezek veteményezésével az adonyiaknak így nem kellett bajlódniuk, hiszen 
a túlfél homokos talajában ezek jobban kicsíráztak, meg ott a hozzáértés 
is nagyobb volt. A palántásokat ugyan mindenki rácoknak hívta, de talán 
inkább bolgárok voltak, „bolgárkertészek”. Az idősebbek közül sokan 
emlékeznek a lórévi Iván bácsira, aki nagy kosarát triciklijére akasztotta, 
és azzal járta az utcákat. Ősszel, kerti terményekkel is házaltak a rácok, 
főleg olyasmivel, ami itt Adonyban nem termett. Egy bizonyos Annus 
néni a negyvenes években aszalt almával járt át a réven, amit egy nagy 
hátikosárból árult a gyerekek legnagyobb örömére. Megjegyzendő, hogy 
egy néni a mai napig árul szombatonként kerti virágot a „túlfélről”.
A fűszerpaprika nagy hozzáértéssel készülő speciális portéka, amire minden 
háztartásban nagy szükség van a mai napig is. Adonyban sose paprikáztak 
sokan, még akik értettek is hozzá, azok is gyakran felsültek vele a rossz 
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kerti földek és az aszályos mikroklíma miatt. Egyszer, nem mostanában, egy 
adonyi kirándulócsoport járt a tolnai Fadd népszerű Duna partján. Itt egy 
öregúrral beszédbe elegyedve, meglepve hallották, hogy a bácsi fel tudta 
sorolni a háború utáni Szent István utca majd összes lakóját. Ez az ember a 
Paprikás Miska bácsi volt, akire az alvégi öregek a mai napig emlékeznek. 
Paprikás Miska, faddi paprikatermesztő, éveken, évtizedeken át Adonyban 
adta el a termés feleslegét, rendszeresen megjelent városunkban telepakolt 
bőröndjével. Kuncsaftjai mind régi, személyes ismerősei voltak. Amikor 
Adonyban üzletelt, mindig barátainál aludt a mai Kóta-féle házban.
A vándor mesterek közül legtöbben az üstfoltozókra, más néven a 
drótostótokra emlékeznek az idősebbek közül. Azért azt megjegyzik, hogy 
a drótosok nem szlovákok, hanem cigányok voltak, valahonnan a „túlfélről”. 
Ezek az ügyes kezű vándoriparosok minden apróbb fémmunkát elvégeztek 
a ház körül, de legtöbben a kilyukadt zománcos edényeket foltoztatták 
velük, hiszen a kevés pénzből gazdálkodó asszonyok semmit sem dobtak 
el, ami még menthető volt. Egy megfelelő méretű üst ma is drága portéka, 
hát még akkoriban, és a foltozott üstben ugyanúgy megfő a krumpli a 
malacoknak, mint egy újban. „Drótoznyi, fótoznyi” kiáltással közlekedett, 
hátán faládában a szakmája gyakorlásához szükséges szerszámokkal, 
segédanyagokkal. A reklámszlogen működött:

„Van-e rossz fazék, lukas lábas?
A drótos tót megcsinálja!”

A foltozás még talán könnyebben megfejthető, hogyan történt: a drótostót 
először a lyukat megsmirglizte, majd csirizelt és alul felül rákalapálta a 
flepniket, amiket aztán összeszegecselt. De mit is jelentett a „drótozni”? 
A repedt, öreg cserépedényeket dróthálóba kötötték, ezáltal hosszabbítva 
meg az edény élettartamát, használhatóságát.
A drótosokon kívül vándorköszörűsök is járták a települést. Adonyban 
persze voltak helyben lakó, engedéllyel rendelkező iparosok is, bádogos 
is, köszörűs is, de a cigányok sem végeztek náluk rosszabb munkát, és 
mindenképp olcsóbbak voltak. Volt olyan, aki megelégedett pénz helyett 
egy pár tojással is. A vándorköszörűs gépesített egység volt: kerékpárral 
közlekedett, és ha köszörülni valója akadt, a kerékpárt lábtámaszra állítva 
a lánchajtással nemcsak a kereket, hanem a köszörűkövet is meg tudta 
hajtani. Praktikus megoldás volt. Nála is működött a hangos reklám, sőt a 
pénztelen időkben is tudta a szolgáltatását kínálni:

„Ha nincs pénze,
tojást, szalonnát is elfogadok cserében!”

A tollas cigányok szintén jellegzetes vándor kereskedői voltak a magyar 
vidéknek, a mai napig is járnak a megcsappant baromfiállomány ellenére. 
Azt azért elmondják az öregek, hogy bár baromfi volt minden háznál, de a 
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tollasoknak igen csak sokat kellett talpalni, míg számottevő mennyiségű 
pelyhet összevásároltak. Tollat ugyanis alapjában véve nem adott el senki. 
Az olyan háztartások, ahol eladó lányok voltak, állandóan a stafírungra 
spóroltak. Egy lány, hogy Adonyban férjhez mehessen, két nagydunyhával, 
két kisdunyhával és hat párnával kellett, hogy rendelkezzen. Egy párnába 
két kilogramm, egy dunnába hat-hét kiló tollat tettek. Így egy lány 
stafírungjába legalább 30-35 kg jó minőségű tollra volt szükség. Egy liba, 
ha ügyes és szerencsés is gazdaasszony, évente 200-300 gramm tollat ad. 
Ez jó pár év tolltermése, hiszen egy tucat kacsánál, és egy-két libánál ritkán 
volt több udvaronként. Ha meg a lányból asszony lett, onnantól kezdve 
folyamatosan kellett frissítgetnie a régi dunyhák töltelékét és varrnia 
kellett az újabbakat a gyerekeknek. 
Azért persze innen-onnan a cigányok is tudtak tollat szerezni, így a messzi 
városok lakóinak sem kellett fázniuk ágyaikban, a régi világban. A tollas 
cigányok egyszerre többen járták az utcákat: egyikőjük vitte lepedő 
négy sarkát összefogva a begyűjtött tollat – ő volt általában idősebb női 
családtag -, míg a férfi vitte a fizetségként cserébe adandó fazekat, vagy 
lábast. A legtöbb esetben ugyanis nem pénzt, hanem fazekat, lábast 
adtak a tollért cserébe. Teri nénit kérdeztük a tollas cigányok utcabéli 
énekével kapcsolatban, ki – a tőle elvárt vehemenciával – az emlékeinkből 
előbotorkáló  dallammal, ritmussal és erővel kezdte máris:

„Van-e tolluk eladó?
Mindenféle tarka tollat, kacsatollat,

libatollat, mosott tollat veszek!,
Lábasokat, edényeket adok!

Álljon ki a kapujába!”
De úgy hangzott ez, mint régen, és ha otthon lettek volna Teri néni 
szomszédjai, „bíz isten” összefutottak volna most is, hisz nemcsak a 
Csanádi gödör, de a fél utca visszhangzott az énektől! Pont úgy, mint 
rég: ha megjöttek a tollasok, már egy utcával odébb is lehetett hallani 
éneküket, hogy a gazdaasszonynak legyen ideje a rántást félrevenni, és a 
tollat kikészíteni. Éppen úgy, mint ma, amikor a Family Frost autója járja a 
környéket.
A legdrágább, a legjobb volt a libatoll, a hasa alján lévő pehely: külön 
tudomány volt úgy megtépni az állatot, hogy a toll is jó legyen, de az állat 
se sérüljön. A libákat évente kétszer-háromszor tépték meg – ebből volt 
a tépett toll -, míg a vágást követően került a zsákba a hízott liba tolla és 
a pehely. A legrosszabb minőségű a mosott toll volt, ami a tömött kacsák, 
libák tolla volt. Ezek elázottak, piszkosak, büdösek voltak. De hát tudjuk, 
mire végtermék lesz egy áruból, annak eredeti minősége már nemigen 
látszik, akkoriban is csodákra volt képes a „feldolgozó ipar”.
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Még egy utolsó rigmus, szolgáltatói reklámszöveg mindenféle kommentár 
nélkül:

Megjött a Tóni,
vécét pucolni!

Ha elmegy a Tóni,
gazda fog pucolni!

Természetesen joggal merül fel a kérdés, hogy vajon hogy tudtak a NAV-val 
kommunikálni ezek a vándorkereskedők, iparosok, illetve a batyuban vitték 
e magukkal az online pénztárgépet? Tartok tőle hogy ezek a tevékenységek 
mind a szürkegazdaság kategóriájába estek, azonban valamiért az állam 
akkor nagyvonalúbb volt polgáraival szemben.

      Kovács Dániel, Hetyei Gábor

VÁNDORKÖSZÖRŰS

Fotók: internet http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2014/08/13/kihalt_szakmak
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ADONYBAN SZÜLETETT
Versek téli hangulatban

Králl József
Ősz és tél…

felkötötte szárnyait a nyár
s mint megannyi madár

a távolba költözött
a messzi kikötőben pedig
már felvonta vitorláit a tél

a városra most sapkát húznak
az őszi ködök

s az utcákon bandákba verődve
csak néhány magányos levél lődörög

bután kutatnak
zöld emlékeik után

a tér
kihűlt csatatér

és mint a friss vér
csillog a hajnali dér

a nyár elhullajtott tollain

***
Ősz van de már tél

Rohadt leveleket rugdos a szél
Eső tapossa őket a sárba

A fák tar ágaikkal kapaszkodnak
a világba

***
este van
havazik
itt a tél

bogárként fénylő ablakomon
bekopog a szél

vigasztal
suttogva beszél

lépteid ott sötétlenek a friss havon
elmentél
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Králl József
(Hull a hó...)

Hull a hó,
az illanó.

Megpihen
az ágon.

Míg a szó,
a halkuló.
Szendereg
a számon.

Hull a hó,
vastagon
elterül a

tájon.
Gyerekek
siklanak
elsuhanó
szánon.
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SZÁZÉVES KATONALÁDA
1917. december

Elérkeztünk a százéves katonaláda utolsó rekeszéhez, és nézzük, mit 
találunk az 1917. decemberi emlékek között. Az ojtozi szoros közelében 
húzódó állásaikban a székesfehérvári 17-es népfelkelő gyalogezred 
adonyi katonái is örömmel hallgatták a december 14-én kiadott dandár 
„Eligazítást”: „Folyó évi deczember hó 9-én del. 10,30-kor kezdődő 
fegyverszünet a Dnyeszter és a Duna közötti arcvonalra terjed ki, és addig fog 
tartani, míg az orosz alkotmányozó gyűlés béke vagy háború fölött dönteni 
fog.” 
A Canuga-völgyben kiépített orosz állásokból már december 10-én 
tisztjei kíséretével átjött az ottani védelmi szakasz parancsnoka, hogy 
a fehérváriakkal ünnepeljék a fegyverszünetet. Másnap Gottesmann 
őrnagy, ideiglenes ezredparancsnok és kísérete viszonozta az orosz tisztek 
látogatását. Szíves vendéglátással még ebédre is ott marasztalták őket. 
December 20-ig teljes nyugalom volt a frontszakaszban, majd a III. zászlóalj 
kivételével kivonták az ezredet a védőállásokból. A kivont zászlóaljak 
Gyimesbükkön töltötték a karácsonyt és a szilvesztert. Fent, a Palosu 
1189-es magaslaton villanylámpákkal megvilágított karácsonyfát állított 
fel a III. zászlóalj. Szenteste, amikor felhangzott magyar honvédek éneke, 
hosszú sorokban átjöttek állásaikból az oroszok is, és ők is körülállták a 
karácsonyfát. „Fegyver helyett imára kulcsolódtak a kezek, s együtt énekelte 
a magyar és orosz a karácsonyi énekeket.” – olvasható az ezredkönyvben.
A népfelkelő ezredtől északra, a bukovinai harctér állásaiban az 1917 
decembere szintén csendesebb napokat hozott a székesfehérvári 69-
es „közös” gyalogezred zászlóaljai számára. Az orosz fegyverszünet 
kihirdetése után megszűntek a fegyveres összecsapások, elcsendesült ez a 
frontszakasz is. December 11-én IV. Károly magyar király látogatta meg az 
ezredet. A karácsonyi ünnepeket nem a lövészárkokban, hanem jól fűtött 
szállásokon ünnepelték a 69-es bakák.
Tőlük többezer kilométerre, nyugatra, az olasz fronton is ott voltak az 
adonyi katonák, ugyanis a másik székesfehérvári honvéd gyalogezred, a 17-
es tábori ezred, 1917 decemberében már Azzano Decimo község közelében 
(Olaszországban, Friuli - Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében )
volt pihenőben. A novemberi előnyomulás során zsákmányolt ruhákból, 
élelemből jelentős készletekkel rendelkeztek, ezért minden honvédet 
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kellően felruháztak és élelmeztek. Karácsony előtt Székesfehérvár város 
küldöttsége látogatta meg az ezredet, és szeretetadományokat is vittek a 
katonáknak.
December 24-én már a negyedik háborús karácsonyt ünnepelte az ezred. 
A 69/III. zászlóalj, amely a háború kezdete óta elkülönülve harcolt az 
anyaezredétől, 1917 decemberében már a Piave folyó melletti állásokban 
harcolt. Az október 24-én kezdődött offenzíva során sikeresen törtek 
előre a zászlóalj bakái is. Október 25-én átkeltek az Isonzón, és üldöző 
századai sikeresen verték vissza az olasz utóvédek támadásait. November 
9-én érték el a Piavét, ahol rövid pihenőre számítottak, de mégis végleges 
védelmi vonalat kellett kiépíteni. A Piave melletti Grave di Papadopoli 
körüli állásokból többször átkeltek a folyón, és sikeresen teljesítették a 
felderítő szolgálatot. Aránylag nyugalmasan teltek decemberi napjaik.
Az erdélyi frontszakaszban, bukovinai lövészárkokban, a Piave melletti 
iszapos védelmi állásokban és a tartalékban elhelyezett honvédek 
pihenőhelyén vajon mire gondolhattak 1917 végén az az adonyi katonák? 
Eltelt egy újabb háborús év, nőtt a hősi halált halt katonatársak száma, 
meg kellett járni a poklok poklát, hogy úgy tűnjön, talán a következő év 
hoz valami jobbat, talán a hőn áhított békét. Mit hoz majd a keleti front 
fegyverszünete, az olasz fronton elért óriási siker a háborúba belefásult 
katonák százezreinek? Az olvasó már tudja a választ, de akkor, 1917 
decemberének végén a családjától távol harcoló katona számára csak a 
remény maradt, mint éltető erő. Mert a parancsot minden órában teljesíteni 
kellett, a kapott feladatokat végre kellett hajtani, és közben bízni a katona- 
szerencsében, mert háború volt. Háború, még mindig háború. 
Azonban világégés közepette is születtek viccek, melyek mosolyt 
varázsolhattak a frontkatonák vagy az itthon aggódó hozzátartozók 
arcára. Álljon itt az idei sorozatunk utolsó részének végén néhány első 
világháborús gyöngyszem „Kun Ákos: Viccek, humoreszkek, anekdoták” 
című kiadványából.
Még az I. világháború alatt egy tábornok megjelent az ezredorvos 
kötözőhelyén, hogy beszéljen vele. A szanitéc rögtön be is jelentette:
− Ezredorvos úr, jelentem alássan, hogy egy tiszt úr van kint.
− Hogy néz ki, mit akar és mi a baja?
− Vörös csíkok vannak a lábán.
− Mondd meg neki, hogy nem érek rá. Tegyen ólomvizes borogatást a 
lábára.

 (http://mek.oszk.hu/03500/03556/pdf/)



519

Az ezredparancsnok ebédidőben találkozott az udvaron egy újonccal, aki 
roppant nagy tálat cipelt tele gombóccal… Az újonc zavartan odaszólt az 
ezredesnek.
− Elnézést kérek ezredes úr, megkérném egy szívességre. Fogja meg egy 
percre ezt a tálat.
Az ezredes annyira meglepődött, hogy gondolkodás nélkül átvette a tálat 
az újonctól. Erre az illedelmesen vigyázzba állt, sapkájához emelte a 
kezét, és megint a tál után nyúlt.
− Hát most minek tartattad velem ezt a tálat? – kérdezte az ezredes félig 
nevetve, félig bosszankodva.
− Azért, hogy tiszteleghessek az ezredes úrnak…

A szabadságról visszatért közlegény kedveskedni akart az őrmesternek, 
és egy kövér libát vitt
neki.
− Nem fogadhatok el ajándékot az alantasaimtól – mondta az őrmester –, 
de ha nem kér érte sokat, megveszem. Mi az ára?
− Alázatosan jelentem, húsz fillér.
− Rendben van. Itt egy pengő, és kapok még négy libát.

− Katona, maga ebben a hónapban már harmadjára kér eltávozást, mert 
beteg a nagyapja!
− Igen főhadnagy úr! Már én is elgondolkodtam, hogy nem szimulál-e az 
öreg.

A századparancsnok a laktanyaudvaron megállított két katonát, akik egy 
színültig telt kondért cipeltek. Nézegette a kondér tartalmát, beleszagolt, 
majd kért egy kanalat és megkóstolta. Dühösen felkiáltott:
− Pfuj! Ez valóságos moslék.
− Jelentem alássan, pontosan eltalálta, százados úr – szólt az egyik katona 
–, éppen a disznóknak visszük!

Az első világháborúban három tiszt azzal jelentkezett az alezredeshez, 
hogy szereljék le őket.
− Maga miért akar leszerelni? – kérdezi az elsőt.
− Jelentem, gyomorbeteg vagyok!
− Fél gyomorral is szolgálunk a hadseregben! – hangzik a rövid válasz.
− És maga? – kérdezi a másodikat.
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− Jelentem, tüdőbeteg vagyok.
− Fél tüdővel is szolgálunk a hadseregben! – így a válasz.
− Hát maga? – kérdezi a harmadikat.
− Jelentem, hülye vagyok.
Az alezredes éppen kezdte volna a szokásos mondókáját, de a felénél 
megállt és elgondolkodott…
− Leszerelni!

Sorozásra került egy földbirtokos fia. Az apa megvesztegette az 
ezredorvost, erről azonban a fiú mit sem tudott. A sorozáson az alábbi 
párbeszéd hangzott el:
− Ugye magának a mellére van panasza?
− Nincs nekem.
− Hm, de a válla gyenge.
− Dehogy gyenge. Két zsák búzát is elviszek rajta.
− A lába viszont fájós – mondta nyomatékosan az orvos, és még kacsintott 
is, hogy hagyja már rá végre a diagnózist.
− Dehogy fájós – szólt most már haragosan a legény, és nagy peckesen 
sétálni kezdett a szobában.
− Alkalmatlan – mondta erre az orvos a sorozó bizottság vezetőjének. – 
Hallatlan ostobasága miatt.

Két férfi beszélget:
− Tulajdonképpen hogyan lehet, hogy ön sohasem volt katona?
− Magam sem tudom – feleli a másik. – Valahányszor sorozásra hívnak, 
fogadást kötök ezer pengőre a sorozóorvossal, hogy ezúttal beválok, s a 
végén mindig elveszítem a fogadást.

       Rózsafi János
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SZOBROK, KÉPEK - JELKÉPEK 
AZ ADONYI TEMPLOMBAN

A tizenkét éves Jézus
Az evangéliumok szűkszavúan nyilatkoznak Jézus gyermekkoráról. 
Mindössze Máté és Lukács evangélista közöl részleteket. Ezek a részletek 
azonban azok a jelentős állomások a gyermek Jézus életében, amelyek 
a személyére vonatkozó ószövetségi jóslatok beteljesülését, valamint a 
későbbi századok krisztológiai – Jézus Krisztusról szóló tanítás – hitvitái 
során kikristályosodott hitigazságok tartalmát voltak hivatottak igazolni.

Ezen részletek közül az egyik epizód a tizenkét éves Jézus története. 

Lukács evangéliumából megtudhatjuk, hogy Jézus Máriával és Józseffel 
a vallási szokások szerint minden évben felment Jeruzsálembe. 
Feltételezhetően a húsvéti ünnepek alkalmával történtek ezek a jeruzsálemi 
zarándoklatok. Az ünnepek végén hazatérőben a szülők egy nap után 
észreveszik, hogy Jézus nincs velük. Már ez önmagában felveti a kérdést, 
miért csak egy nap múlva veszik észre Máriáék a gyermek hiányát? Ennyire 
hanyagok lettek volna? Hogy megértsük a helyzetet, ismernünk kell az 
akkori családi viszonyokat. Egy család nemcsak szülőkből és gyermekekből 
állt, a nagycsalád sem csak több egyenes ági rokon együttéléséből tevődött 
össze, hanem az oldalági rokonok, sőt a család alkalmazásában élő szabad 
vagy rabszolga emberekből is. Nem beszélve az esetleges poligámiában 
élő családfőkről, ahol az említett családlétszám többszörösével is 
számolni kell. A biblikusok kutatásai szerint egy család legalább ötven főt 
számlálhatott. Poligámia esetén elérhette a százat is. A család ilyen méretű 
összetartozásának oka a tagok védelmének és a család fenntartásának 
biztosítása volt. Egy esetleges atrocitás esetén a család minden egyes tagja 
rászorult a védelemre, az akkori mostoha mezőgazdasági körülmények 
között pedig szükség volt minden munkáskézre.

Eme családi összetartozás biztos tudatában indult haza a Szent Család 
szülőpárosa gondolván, hogy a kis Jézus valahol a nagycsalád egyik tagjának 
védőszárnya alatt bandukol velük együtt. Ez a biztonságérzet estig tartott, 
amikor a több napig tartó, hazafelé vezető út első napjának végén a szülők 
megpihentek, és keresni kezdték a gyermeket. 

A helyszínre visszatérve szembesültek a már Bibliából ismert jelenettel 
és a tizenkét éves Jézus meglepő, de annál józanítóbb szavaival: „Három 
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nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és 
kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán 
és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: 
»Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan 
kerestünk.« Ezt felelte: »De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem 
Atyám dolgaiban kell lennem?« Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk 
intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett 
nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.” (Lk 2,41–52) A későbbi 
korok hitvitáiban ez a jelenet komoly érvelési hellyé vált Jézus istenségének 
bizonyítására.

Érdekes jelenség, hogy az eset a tizenkét éves Jézussal történik, és ennek a 
hetes számhoz is köze van. A tizenkét éves Jézus elvesztése egyben Mária 
hét fájdalmának egyike – Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a 
12 éves Jézus keresése, találkozás a kereszthordozó Jézussal, megfeszítés, 
levétel a keresztről, sírba tétel –, amelyet az agg Simeon jövendölt meg a 
csecsemő Jézus templomi bemutatásakor (vö. Lukács evangéliuma 2,35). 
Mária hét fájdalmának ünnepét a kölni érsekség egyik zsinata engedélyezte 
1423-ban, amelyet később a szervita rend népszerűsített, és a Fájdalmas 
Szűzanya napjaként hagyott jóvá a Szentszék 1668-ban. VII. Piusz pápa 
1814-ben az egész Egyházra kiterjesztette az ünnepet szeptember 15-ét 
megjelölve napjának. Mária hét fájdalmának első ikonográfiai ábrázolásai 
a 15. században jelentek meg Mária hét örömével párhuzamosan – angyali 
üdvözlet, látogatás Erzsébetnél, Jézus születése, Háromkirályok imádása, 
találkozás Simeonnal, a 12 éves Jézus megtalálása, Mária megkoronázása.

A tizenkettes és hetes szám találkozása Jézus és Mária életében nem 
véletlenszerű. A hetes számot a szakrális számszimbolika és számmisztika 
alapozza meg, amely részben az evangéliumokra, részben az ősi 
hagyományra vezethető vissza. A hét a teljesség száma. A vallástörténetben 
a három mellett a legfontosabb szám. Alapvető ismeret volt a Hold négy, 
egyenként hét napos fázisa. Hét volt az életkorok, a világ csodáinak és a 
bölcseknek a száma. Az Ószövetségben a hetes a zárt és tökéletes egész 
kifejezője: a hetedik napon készült el a teremtés, a hetedik napon jelent 
meg Isten Mózesnek. Az Újszövetségben a Miatyánkban hét kérés szerepel, 
Jézusnak hét példabeszéde van Máténál, a kenyérszaporítás után hét kosár 
kenyérmaradékot szednek össze az apostolok, az apostolok korában hét 
diákonust választanak a hívek, a Jelenések könyve hét egyházhoz szól. 
A hagyomány folytatásának tekinthető a hét szentség, a Szentlélek hét 
ajándéka és az irgalmasság hét cselekedete. A keresztény művészetben a 
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hetes a végtelenség és az örökkévalóság jele. Gyakori képe a menóra.

A tizenkettes a tökéletesség száma. Kínában és Babilonban a nagy kozmikus 
szám, a 60-as számrendszer alapszáma, és az állatkör száma. Egyiptomban a 
napot tizenkét órára, az évet tizenkét hónapra osztották. Az Ószövetségben 
Izrael törzseinek a száma, amelynek folytatásaként az Újszövetségben 
a tizenkét törzset jelképező apostoli testület száma is. A tizenkettes 
többszörösei is jelentős helyet foglalnak el a kinyilatkoztatásban, mint 
Jahve 72 neve, a Jelenések könyvében a 24 vén, és az üdvözültek 144.000-
es száma.

A tizenkettes szám Jézus tökéletes istenségére és emberségére utal, amely 
a világ számára meghozza a hetes számmal szimbolizált teljességet. Ezt 
ábrázolja képileg templomunk jobb oldali mellékhajójának mennyezeti 
freskója, amely templomunk biblikus művészeti elemzősorozatának utolsó 
jeleneteként reménnyel tölthet el bennünket, hogy a világ Megváltójaként 
megtestesült Istenember életét és szavait követve biztosak lehetünk abban, 
hogy az utolsó szó azé a Teremtő Istené, aki „minden embert üdvözíteni 
akar” (1Tim 2,4). 

Szeretettel küldöm emlékbe templomunk biblikus-liturgikus művészeti 
elemzését az Adonyban végzett egy éves plébánosi szolgálatom lelki 
gyümölcseként.

       Szemere János

Fotó: Rosenberg Róbert
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KERESZTREJTVÉNY MEGFEJTÉSEK

Január
Sok ördögvért fogyasztva
Magukban múlassák az időt.

Február
Februárban a Szőlőhegyen
Ölik a disznót rendesen

Március
Kis állatokat simogatni
Játszani és kézműveskedni

Április  
Régmúlt hangulatát idézi
Adonyak ez a kis sikátora

Május
Kíváncsi Marika néni és az
Elmaradhatatlan sámlija

Június
Ezen a padon csókolta meg 
Először János Iluskát.

Július
Adonyi család jövedelmét
Alapvetően befolyásolja

Augusztus
Mekkora vizet hozott 
A tavaszi zöld ár a Dunán
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Szeptember
A szülők szabadsága lejár
A lurkóknak indul a suli

Október
Pincék mélyén a hordókban
Fortyogva érik az újbor

November
Adonyiak Baráti Köre
Egyesület tagjai

December
Esténként megrendezett
Élő betlehemi program
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Jegyzet
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