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Salinárium
BEKÖSZÖNTŐ

Kedves Olvasó!

Ez a harmadik Salinárium…
Szeretnénk magunknak hízelegni: kicsit úgy érezzük, az adonyi kincses 
kalendárium a városunk részévé vált, sokan várják, többen elvárják, aztán 
vannak olyanok is, akik visszavárják az előző évi anyagok folyatatását, mi 
pedig, akik az anyagokat rakjuk egymás után, leginkább összevárjuk a 
cikkeket…
Ami nem változott: 2018-ban is 12 hónap van, ennek az egyszerű rendezési 
elvnek rendeltünk alá mindent. Minden téma általában egy tucat fejezetet 
tartalmaz.
Ami nem változott, hogy szeretünk a hagyományainkkal, múltunkkal, 
történelmünkkel foglalkozni (Adonyi homlokzatok, Adony épített 
emlékei, 100 éves katonaláda, Képek a falon), de megtalálhatók a jelen 
kor eseményeinek hagyománnyá válását rögzítő cikkek is (Hagyomány 
születik). 
Folyatatjuk a korábbi tematikát abban is, hogy helye van–és lesz a 
későbbiekben is – a gasztronómiának (Adonyi gombák, Vitaminok, 
ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából, Nagymamámtól tanultam – 
unokámnak készítem). Szintén a mindennapi élethez tartozik a Házunk 
tája rovat, amely során a kertész ad útmutatást, hogy szebbé, otthonosabbá 
váljanak az adonyi porták.
Szeretnénk, ha továbbra is vigyáznának egészségükre, megfogadnák 
az orvosi tanácsokat, ezért ez évi számunkban szemünk védelméről, 
ápolásáról, a leggyakrabban előforduló szembetegségekről kaphatnak 
négy fejezetben tájékoztatást, szívünkön viselve azt, hogy minél tisztábban, 
problémák nélkül olvassák – többek között- Kalendáriumunkat is.
Az sem változott, hogy keressük az adonyi érdekes embereket, hogy 
megszólaltassuk őket – legyenek országos ismertségűek vagy „csak” helyi 
hősök (Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk). 
És vannak olyan oldalak, amikor műveiken keresztül mutatkoznak be az 
adonyi művészek (Adonyban született).
Továbbra is olvashatnak kimondottan szórakoztatónak szánt tartalmakat 
(Anekdoták, Fejtörők).
Na és vannak újdonságok is! Az egyik ilyen újdonság az S.K. rovat (azaz 
saját kezűleg), melyben adonyiak mutatják be ajándék ötleteiket. 
Megtanulhatunk csokit, ékszert készíteni, filcanyagból, foltokból 
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dísztárgyakat varrni. Ez évben nyílik a Kis kincses mesetára is: a legkisebb 
adonyi polgárokra is gondoltunk. Mese, mese, mátka… Nemcsak a mesét 
érdemes figyelemmel olvasni, de az illusztrációkat is kéretik alaposan 
szemügyre venni! Mindegyik egy-egy remekmű!
A kalendárium készítése során megtapasztaltuk az élet körforgását, 
hol örömmel, hol bánattal. Morva Dóri, a Képek a falon rovat szerzője 
Králl Gabriellának adta át a stafétabotot, hiszen nyáron egy csodálatos 
kisfiúnak adott életet. Szomorúságban is volt azonban részünk: júniusban 
olvashatnak riportot Perg Pista bácsival, aki időközben tragikus 
hirtelenséggel hunyt el. Utolsó útjára kísértük tavalyi riportalanyunkat, 
Dr. Tuboly Sándor bácsit is. Marczinka Lászlóné Erzsi néni, aki az egyik 
legmegbízhatóbb és leglelkesebb forrásunk volt a régi idők felkutatásában, 
nagy szomorúságunkra szintén itthagyott bennünket.
Köszönet illeti azokat, akik munkájukkal, ötleteikkel segítették kiadványunk 
elkészítését:
Bálinth Tibor, Baranyai Imre, Bródmann Béláné, Cziráki Ferenc, Dr. 
Benedek Árpádné, Fazekas Ildikó, Fenyvesi Jánosné,  Fornai Józsefné 
Kremmer Erzsébet, Háder Mihályné Karsai Ágnes, Hetyei Csaba, Hetyei 
Gábor, Horváth Tibor, Horváth-Bártfai Anikó, Horváthné Marika néni, 
Ignácz Ildikó, Karsainé Glavinasz Beáta, Kékesi István, Kenesei András, 
Kerekes Fanni, Kirinovics Lászlóné Terike, Kisnémet Tímea, Kovács Dániel, 
Kozma Miklósné, Kozmér Amanda, Kozmérné Szűcs Zsuzsa, Klein Lajosné, 
Králl Gabriella, Králl József, Králl Lajosné Manyi néni, Majer Ágnes, Majerné 
Erkényi Mária, Majer Tamás, Máté Zsuzsanna, Marczinka Lászlóné, Mathisz 
Vilmos, Morva Dóra, Morva Ildikó, Murányi Jánosné , Nagy Zsuzsanna, 
Németh Ágnes, Ohmacht Petra, Pajerné Streer Katalint, Pantali Sándor, 
Paulusz Imre, Paulusz Piroska, Pletser Edit, Pletser Nándor, Pletserné 
Erkényi Terézia, Rosenberg Róbert, Rózsafi János, Schmidt Tamás, 
Schmidt-Czetli Ágnes, Siska Enikő, Szabó Ferencné Ila, Szalainé Kati, Szeitl 
Vilmos, Dr. Takács Enikő, Takács Béláné, Tarjányi Viktória, Tischnerné Tóth 
Szilvia, Tóth István, Trautmann-né Mészáros Melinda, Bródman Béláné, 
Csepecz Vilmosné, Fenyvesi Jánosné, Gévai Eszter, Eichardt Jánosné, Hetyei 
Jánosné, Majer Ágnes, Majer Erzsébet, Mathisz Vilmos, Pálinkás Józsefné, 
Szabó Niki, Szabóné Marika, Szeitli Magdolna, Szenténé Májer Erzsébet, 
Szűcs Noémi, Zsigmond Béláné.

Hálásak vagyunk Adony Város Önkormányzati Testületének és Ronyecz 
Péter polgármesternek, hogy támogatták a kiadványunkat.
Jó olvasást, kellemes időtöltést kívánunk!

      Takács Béláné, Hetyei Gábor
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Beköszöntő
ADONY VÁROS CÍMERE

Adony város jelenleg érvényben lévő címere pajzs 
alakú, mely három mezőre oszlik. Felső részében 
óarany-sárga színű mezőben bordó színű római kori 
erődítmény, felette bordó színű, ún. „Voltain kereszt”. 
Mellette bordó talapzaton, kék mezőben óarany-sárga 
színű templom található, mely a jelenlegi stilizált képe. 
A középső részen óarany-sárga csíkkal szegélyezett 
kék vonal, a Duna jelképe látható, az alsó részben pedig 
zöld mezőben bordó színű szőlőfürt és aranysárga 
búzakalász. Mindig nagyon kifejezőnek éreztem, 

hiszen az általános mezővárosi jellemzőket (borkultúra, mezőgazdaság) 
kiegészíti olyan elemekkel, amik megkülönböztetik a várost. Ilyen Duna 
folyama, amely bár sok települést érint, címerükben mégsem szerepel. 
Ezekhez társul a római kori kőerőd, mely kiemelt szereppel ruházta fel az 
akkori település. Végül pedig a templomunk. Szubjektív: rengeteget járom 
az országot, és számomra a hazatérést mindig a templomunk tornyának 
meglátása jelenti, ekkor uralkodik el rajtam az ereimben végigfutó, igazi 
nyugalom. A templomnál odaillőbb jelkép talán nem is kerülhetett volna 
a városunk pajzsára, hiszen mióta csak a török kiűzése után újratelepült 
Adony, azóta áll. A város (újra) születésével megegyező korú: amióta 
Adonyt újra lakják, az egyetlen, ami folyamatosan végig jelenvolt, és most 
is jelen van életünkben.. Minden adonyi látta, látja. Ami érdekesebb, 
hogy ez a templom az Árpád-kori, elpusztult templomunk alapjaira épült 
mai, kiforrott barokk alakjában. A hely tehát már az Árpád-korban élt, 
valahai adonyiak számára is az imádság helye volt, csakúgy, mint a jelen 
vasárnapjaiban, többszáz éves időréssel elválasztva egymástól ezen a 
helyen térben összeérnek benne az egykori és a mai adonyiak. 
Amikor címerünk történetéről olvastam, csupán annyi ismeretet szereztem 
róla, hogy városatyáink és városanyáink a ‚90-es évek rendszerváltó 
eseményeiben alkották meg, de semmilyen ismeretem nem volt arról, 
mennyiben jelentett ihletadót a korábbi címer, sem azt, hogy milyen 
ábrázolást láttatott az egykoron használt. Az elmúlt néhány év során 
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ismétlődően megkezdett internetes kutatás sem vezetett eredményre. 
Erről semmilyen adat nem volt fellelhető számomra. Felmerült bennem 
már az is, hogy talán nem is volt címerünk - mint annyi más településnek 
a kor közigazgatásában ‚45-ig, majd ezt követően az új rendszer magát a 
címerhasználatot is eltörölte.
Kizártnak tartottam, hogy Adonynak, mely a térség legfontosabb 
jelentőségű városa, adminisztratív központja volt, ne lett volna 1945 előtt 
is címere.
Végül sokfelé elindulva, sok vonalon haladva, Glashütter doktor úr vetette 
fel számomra, hogy olyan elavult módszerek is célra vezethetnek, mint a 
megyei levéltár. És valóban, az ott dolgozók készségesen segítettek nekem 
mindenben. Több évtized után én lehettem, aki először látta a ma már 
feledésbe merült, elveszettnek gondolt címert egy viaszpecséten. 

Az okirat maga is érdekes, egy birtokügyet 
tárgyal, és több szempontból figyelemre 
érdemes. Ezek közül az egyik, hogy azok a 
családi nevek olvashatóak benne, amik ma sem 
hangzanak idegenül. Az is meglepő tapasztalás, 
hogy noha majdnem 250 éves iratról van szó (és 
ekkor - egészen 1844-ig - a hivatalos ügyintézés 
nyelve Magyarországon a latin volt), tökéletes 
mai érthetőséggel, követhető magyarsággal 
íródott, nem érződik rajta a kor patinája. Amiért 

viszont kiemelt fontosságú, hogy jelenleg az egyetlen, amin szerepel a 
hivatali viaszpecsét. Egy profi grafikus, Somogyi András segítségével 
rekonstruáltam Adony több mint kétszáz éves pecsétjét, címerét!
A címer maga nem különleges, a klasszikus mezővárosi jelképek, eke, és 
csoroszlyavas jelennek meg rajta, ez ma is több tucat, ha nem száz település 
kurrens, érvényben lévő címere - a saját korában még elterjedtebb volt, 
olyan települések is használták, amelyek 90 után nem tértek vissza rá 
adatok hiányában, vagy egyedi megvalósítást szempontként előtérbe 
helyezve. A címer esetén, mivel egyedül egy viaszpecséten jelenik meg, 
színek nem rekonstruálhatóak bizonyosan, szubjektív döntésem alapján 
választottam a kék színt.
A földművelő szerszámokat egy búzakalász középen, illetve kettő 
koszorúként körbefutva teszi egyedibb megjelenésűvé. Felül a város neve 
és egy évszám: 1782. Ismert esemény sem országosan, sem városi szinten 
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nem kapcsolódik tudtommal ehhez az évhez. Csak feltételezem, hogy ez a 
címer adományozásának évszáma lehet, hiszen több más településnél is 
ugyanennek az időszaknak valamely éve jelenik meg. 
Az oka pedig prózaian egyszerű. A középkorban nem volt általános a 
címerhasználat még – mindegyik megyéknek sem volt, még kevésbé volt 
elterjedt a városok esetén. Faluknál pedig egyáltalán nem jelent meg. Mária 
Terézia a török hódoltság után újraéledő országban törvényben rendelte 
el, hogy minden megyének saját pecséttel kell rendelkeznie. Valószínűleg 
ez a városokat sem hagyta érintetlenül, és nem véletlenül kötődnek ehhez 
az időszakhoz a sablonformaként is jellemezhető ekevasas-csoroszlyás 
ábrázolás. A máig nagyon gyakori címerképek az idő sürgetésében, 
szükségmegoldásként ugyanazon képi világ különböző kialakításait 
vehették fel ilyen módon pecsétjükként városok tömegei. 
Városunk egykor volt címerének visszaállítását nem tartanám jó döntésnek 
- ahhoz túl uniformizált, és mint címer, elsődleges szerepe éppen a 
megkülönböztetés. Maga a címer csakúgy, mint a cégérek, a heraldika 
virágkorában éppen azt szolgálták, hogy a nem írástudó népesség számára 
tájékoztatást adjon. Hasonló a háttere például a különböző szentek kialakult 
attribútumainak is. Az ok mindegyik felsorolt példában ugyanaz - egy kiírt 
településnév, egy kovácsműhely, vagy egy templomi freskó esetén egy 
szent ábrázolása nem lett volna az írástudatlanok számára értelmezhető, 
ellenben egy jól elkülönülő címer, egy cégér kalapáccsal és üllővel, vagy 
éppen Szent László a csatabárddal, azonnal értelmezhetővé tette az átadni 
kívánt üzenetet. A jelenleg hatályos városcímerünk nagyon kifejező. 
Ugyanakkor több település használja fel valamikori, hasonló címerképét 
részben, egyes elemeiben vagy egészben úgy is, hogy azzal mégis kreatív 
és egyedi ábrázolást alkosson saját városa számára. Ilyen formában 
továbbélése számomra kifejezetten pozitív tartalmat jelentene, mert 
egyszerre jelenne meg benne a jelen, de a jogfolytonosságot hangsúlyozó 
valamikori címer is, egyúttal a város múltja iránti tiszteletét is kifejezve.

Majer Tamás
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Adonyi homlokzatok 

Dózsa Gy. u. 31.
Fotó: Rosenberg Róbert

 „Néha a múlt nem múlik el, nem hajlandó feledésbe süllyedni. Mellettünk 
marad, mintha azt mondaná: még nem végeztél velem.”
                                                                                 Agatha Christie
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Adonyban született – Adonyi emlék
Cziráki Ferenc: Emlékszem még…

Én még emlékszem a tűztoronyra,
A tér közepén a kis trafikra,
A sáros utcákra, a magtárra,

A Kremmer- kocsmára.

Emlékszem a Fekete- malom zajára,
Benne Nagyapámra, a szívós inas molnárra,

A malom melletti házra, s Nagyanyámra,
A körülötte kapirgáló kiscsibékre, kiskacsákra.

Emlékszem gyermekkorom legszebb nyarára, a Dunára, a holtágra,
A szomszéd bácsi lovára, a Lujzára,
Dédnagyapám huncut mosolyára,

A Pánvádli forró homokjára.

Én még emlékszem a Pintér boltra, ahol
Gyula bácsi a kis lurkókat megrótta,

S a visszajáró apró helyett
Stollwerket kapott a gyerek.

Én még emlékszem a cséplőgépre,
Semsei bácsira, az öreg csőszre,

Tóth Lajosra, a cipészre,
Csavajda Jani bácsira, a postások gyöngyére.

Én még emlékszem a Majláth grófra,
Sérült feleségét tolókocsin tolta,

Aki valaha táncosnő volt,
De sorsa rosszra fordult.

Én még emlékszem Holfeld Gyula bácsira, az órásra,
Nádfedeles házára,

Konyhája falán az öreg faliórákra
És szépen szóló tangóharmonikájára.
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Emlékszem a gátra,
A gátnak strandjára,

Az úszómesterre, Varsányi Gyulára,
Fehérre festett, vöröskeresztes ladikjára.

Emlékszem a fodrászra,
Az öreg Rupára,

Minden mozdulatára,
Széles karimájú, nagy, fekete kalapjára.

Én még emlékszem Májer nénire,
A hölgyfodrászra,

A falu közepén az emeletes házra,
Gyönyörű kontyokra, a menyasszonyok számára.

Én még emlékszem Simon Franci bácsira,
A kemény gazdára,
A kackiás bajszára

És gyönyörű fogatára.

Én még emlékszem Hosszú Jánosra,
Aki a kocsmában a nótánkat gyakran elhúzta.

Az ujja hegye olyan kérges volt,
Hogy akár egy deszkát is megcsiszolt.

Én még emlékszem Erzsi nénire, a bábára,
Ki sok gyereket segített a világra.

Modora szigorú,
De a szíve arany volt.

S ki ne emlékeznék Lajos Atyára,
Az ingájára

S a gyógymódjára?
Akin lehetett, Ő segített.

Én még emlékszem a Zárda házra,
Tetején a kis gólyákra.

Ki tudja, hány éve lehet
Hogy a kéményen szólt a kelep?
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Én még emlékszem a szőlőhegyi kis utakra,
A nádtetejű, apró présházakra,

A kanyarban a kerekes kútra
S fölötte a hegyoldalban a kápolnára.

Én még emlékszem a „Fakaruszra”,
Ami a vasútállomásról hozott a faluba,

De a hajóállomásnál már nem volt ilyen szerencsénk
Az emberek az utat gyalog tették.

Én pesti gyerek voltam
De ha tehettem itt „lógtam”,

Imádtam a lányokat,
Hisz mindig nagyon szépek voltak.

Közben felcseperedtem és szerelmes is lettem
Hű azok a nyári éjszakák……

A Kastélyban az öreg fák
A szerelmeseket bújtatták.

A települést nem csak én, a rómaiak is kedvelték,
Lábukat meg is vetették,

Ez nem volt nagy hiba, hisz így lett 
Római neve: Vetus Salina.

S jött kétezer meg még négy év,
És községünk várossá lép.
Az idén lesz öt éve, hogy e 
Jeles esemény megtörténe.

Ez az ünnep mindenkinek szól
Eleinknek, magunknak, ovisnak és sulisnak

És én eldöntöttem akkor,
Hogy itt ér majd az öregkor.
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Jegyzet
Programok

január 20.    A Magyar Kultúra Napja 

január 27.    Tudj Többet Társaság 

január 28.    Horgász Egyesület közgyűlés
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Hagyomány születik 
A HAGYOMÁNYOS ADONYI ÉPÍTÉSZ FELMÉRŐ TÁBOR 

Még 2015-ben jelent meg a Duna-Adony c. havilap hasábjain egy riport, 
melyben arról beszélgettünk Percsi Tiborral, hogy Adonynak mennyi 
környezeti értéke van, illetve volt, és hogy ezekre az értékekre talán nem 
fordítunk kellő figyelmet. Az akkor megfogalmazott célként azt jelöltük 
meg, hogy ezeket a környezetünkben fellelhető értékeket őrizzük meg. 
Megőrizni annyi, mint megtalálni, felmérni, dokumentálni, megmutatni, és 
ha szükséges, állapotát óvni.
A környezetünkben természeti, kulturális és épített értékeink őrzik a 
városunkban lakók életének emlékeit, történeteit, történelmét, de jó vagy 
rossz sorsukat is. Az épített értékeink számbavétele aztán – Rózsafi Jánossal, 
Fónad Józseffel, Hetyeiné Ecsődi Katalinnal, Pletser Nándorral, Kovács 
Dániellel, Ignácz Ildikóval – hosszú-hosszú listákat készítettünk annak 
érdekében, hogy tudjuk, mi lelhető fel Adonyban azokból az épületekből, 
melyek tükröt állítanak számunkra a régmúltunkból. Ha a falakat kicsit 
megkaparásszuk – akár képletesen, akár tényleges is – elősejlik a ház 
múltja, és ezzel együtt a régi korok, emberek története is.
A munka elkezdéséhez és tevőleges megvalósításához sikerült Jász Borbála 
(Budapesti Műszaki Egyetem [BME] Filozófia és Tudománytörténet 
Tanszék) tanárnőt megtalálnunk, aki vállalta, hogy egy ütőképes csapatot 
állít össze ahhoz, hogy egy építész, felmérő tábort tudjunk Adonyban 
indítani. A csapat összeállt – 2016-ban, az első tábor alkalmával Tarjányi 
Viktória MSC végzős művészettörténész, Rab Sarolta és Patakfalvi 
Csenge ötödéves BME építészhallgatók, a Kolozsvári Műszaki Egyetem 
Építőmérnöki Kar vendéghallgatóiként, 2017-ben Tarjányi Viktóriához 
társult Siska Enikő és Olmacht Petra másodéves BME hallgatók –, és egy 
hét időtartamra Adonyba költöztek, hogy városunk kissé omladozó vagy 
éppen jó karban lévő, de mindenképpen a múltját megörökítő épületeit, 
építményeit tanulmányozzák.
A 2016. évi első tábor során a következő épületek kerültek felmérésre, 
megtekintésre: a rév átkelőnél a „Hajófőnökség” épülete, a gyárudvarban 
lévő épületek, a Rákóczi utcai volt cselédház, az alsó-cikolai magtár, a Bajcsy-
Zsilinszky utca közepén lévő volt vendéglő és Pletetser Jenő présháza. 
2017-ben sor került szintén a Bajcsy-Zsilinszky utcában lévő Pivonka 
kádár házára, a Kossuth utcai Török-féle lakóházra, és szintén ennek az 
utcának a végén álló volt csendőrlakásokra, a Damjanich utcai magtárnak 
nevezett (valamikori gőzmalom) épületre, valamint a Szent István utcában 
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és a Kinizsi utcában még fellelhető, 
úgynevezett fűrészfogas beépítésű 
házsorok mutatóban megmaradt 
példányaira. 
Az itt tartózkodó hallgatók 
azonban más, Adonyhoz kötődő 
információkhoz is jutottak, hiszen 
a tábor szervezőiként igyekeztünk 
olyan „adatközlőket” találni, 
akiknek az emlékeiben még eleven 

élnek ezek az épületek, lakták azokat, éltek körülöttük. Ez azért is volt 
felettébb szükséges, hiszen a legtöbb épület dokumentáltsága igen csekély. 
Gyakran még az építés megközelítő időpontját sem könnyű megbecsülni, 
így fontos információt nyújtottak az építmények kiválasztása során a XVIII. 
és XIX. században készült térképek (katonai felmérés térképei), XIX. századi 
településrajzok és XX. század eleji fényképek, képeslapok, de legfontosabb 
információforrás az emberi emlékezet, még az oly régi épületeknél is, ahol 
az élő emlékezet már nemigen tud visszanyúlni az építés időszakára. Ezért 
aztán feltétlenül köszönet azoknak, akik nemcsak az épületüket, hanem 
emlékeiket is megosztották velünk – Bódis Lajos bácsi, Kenyér Jani bácsi, 
Stéfely Kornél bácsi és felesége, Ida néni, Rózsahegyi Jánosné, Margit néni, 
Pletser Jenő, Ignácz Ildikó, Fónadné, Nelli néni, Török János bácsi, Müller 
Feri bácsi, Natkay Béla bácsi, Kremmer Lajos, Berkes Györgyné, Horváth 
Józsefné.
Az építészek  által megrajzolt, lerajzolt, megszerkesztett, a 
művészettörténész által leírt, keretbe foglalt anyagok bizonyos része, 
kedves Olvasó számára már tanulmányozható módon rendelkezésre áll az 
elmúlt évi és az idei kalendáriumban. A teljes anyag várhatóan részét fogja 
képezni az adonyi Értéktár és településképi arculati kézikönyvnek.
Azt, hogy a tábor elérte-e a célját (a múlt emlékeinek dokumentálása), 
kérem, döntsék el Önök a felmérések eredményének olvasása közben, 
de számunkra, mint adonyi helytörténettel aktívan vagy kevésbé aktívan 
foglalkozók számára, az eredményt jó foglalta össze egyik házigazdánk, 
Pletser Jenő” közép-keleti” bölcs: „Észrevettétek, három idegenből érkező 
fiatal kell ahhoz, hogy ti egy héten át Adony múltjával, történelmével 
foglalkozzatok?!” – és azt hiszem, ez nagyon nagy igazság volt.

       Hetyei Gábor
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Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
EGYÜNK CÉKLÁT!

Egyik legfontosabb vitamin- és ásványi anyag forrásunk a téli 
hónapokban. Magas a C és B vitamin tartalma, de vas-, réz-, magnézium-, 
és kalcium tartalma is jelentős. Vastartalma miatt segíti a vörösvérsejtek 
képződését, regenerálódását. A magas vérnyomás és stroke kialakulását is 
megakadályozza rendszeres fogyasztása. Ajánlják még a ma egyre nagyobb 
körben előforduló csontritkulás kockázatának csökkentésére is.
Sokan rákellenes csodanövényként tarják számon, mert vörös festékanyaga, 
a betain, a májra pozitívan hat: Segíti a méreganyagok lebontásakor 
keletkezett szabadgyökök semlegesítését antioxidáns hatóanyagaival.
Folsavtartalma miatt ajánlott a kismamáknak, mert ez az anyag segíti a 
sejtosztódást.
Készítsünk friss céklalevet! Napi 2-3 dl ajánlott. Fogyasztásával 
megelőzhetjük a fertőző betegségeket, náthát, influenzát a téli hónapokban. 
Más gyümölcs- vagy zöldséglével keverve íze még finomabb. 
Nyersen reszelve saláta, főzve leves, főzelék, párolva köret készülhet belőle, 
de sütőben is süthetjük  kis olajjal meglocsolva, fűszerezve.
Csaknem mindenki a gyökerét fogyasztja, pedig nyáron a leveleiből, 
amelyek szintén tele vannak hasznos tápanyagokkal, készíthetünk salátát, 
köretet. Minden része felhasználható, jótékony hatású!

    
   
Takács Béláné
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Házunk tája 
LOMBLEVELŰ ÖRÖKZÖLDEK I.

Kertünk folytonos díszei, különlegességei lehetnek a lomblevelű 
örökzöldek családjából származó fás szárúak. Ezek többsége cserje, csak 
kevés fa termetű van közöttük, de jellemzően száruk fás, és mint a nevükből 
is adódik, lobos örökzöld levelűek. Rendkívül hasznos díszkerti elemek, 
többjük színes virágokkal, termésekkel is szépíti kertünket. Nézzünk 
most néhány örökzöldet, melyek önállóan is szépek, de vannak közöttük 
olyanok, melyek sövényszerűen is telepíthetők, alakíthatók!
A sövények kialakítása lomblevelű örökzöldekből szép feladat, nem 
bonyolult, azonban néhány szempontot figyelembe kell venni. A szép és át 
nem járható sövényhez idő kell. Az örökzöldek nagy része dugványozással 
szaporítható, ezért akár saját hajtatással is meg tudjuk teremteni a sövény 
alapanyagát. Olyan növény nincs, amely nagyon gyorsan, sűrű lombozattal 
nő 2,5 méter magasra, és ott megáll, tovább nem nő. Vegyük figyelembe, 
hogy ott ágazik el az ág, ahol elvágjuk, tehát, ha megvárjuk, míg 1 méter 
magas lesz, és csak akkor vágjuk először sövényünket, akkor odáig nem 
lesz ágas-bogas sövényünk, felkopaszodik. Célszerű 40 cm-ként mindig 
felére visszavágni, hiszen akkor 20 cm-ként lesz egy elágazása, és elég 
átláthatatlanná válik. A szép sövény 2-3 év alatt készül el!
Egyik leggyakoribb lomblevelű örökzöldünk a tarka levelű japán babérsom 
(Aucuba japonica ‚variegata’), mely sövény kialakításra is alkalmas. Levelei 
keresztben átellenes állásúak, 10-20 cm hosszú, sárgán pettyezettek. A 
fényen lévő levelek alapszíne sárgászöld, a belső árnyéki részeken sötétzöld. 
1,5 m magas, széles, terebélyes bokorrá nő, zöld háttér elé érdemes rakni. 
Közepes vízigényű, talaj iránt nem érzékeny, viszont fiatalon fagyérzékeny. 
Ezért télre szükséges a fagytól óvni: kukoricaszárral, fenyőággal, lehullott 
lombtakarással megvédhetjük. Azért is kedvelt növény, mert a félárnyékos 
helyen díszlik jól, amiből – lássuk be – udvarainkban bőven van választék. 
Előfordul, hogy napos helyeken a levelei megégnek. Élénkpiros bogyós 
termése sokáig látványos, és szép dísze kertünknek. Figyelem! Kétlaki 
növény, azaz hím és nőivarú virágai külön egyeden találhatóak, így ahhoz, 
hogy teremjen, mindkét példányt el kell, hogy ültessük egymás közelében. 
A babérsom kíméletesen vágva sövénnyé is formálható, de nyíratlanul is 
megfelelő térelválasztó lehet. Dézsában is díszlik, viszont télre gondoskodni 
kell arról, hogy a föld nehogy átfagyjon, nyáron pedig vigyázni kell a dézsa 
átforrósodásától.
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Kép:https://hu.pinterest.com/

A törpe borostyánt (Hedera helix Conglomerata 
Erecta) kifejezetten ajánlom sziklakertekbe, 
tűző napra. Saját kertem egyik általam 
kedvelt növénye. Törpe növekedésű fajta, 
nagyon elüt küllemében a többi borostyán 
változattól. Függőlegesen felálló ágai sűrűn 
sorakoznak, kisebb gyűrött hullámos levelei 
csillogva verik vissza a napsütést. Lombozata 

tömött, zárt, sötétzöld. Ágai bizonyos magasságig 
függőlegesen állnak, majd oldalra kihajolnak, hogy 
újra egy kanyar után felfelé haladjanak. Talajban nem 
válogatós. Jó hátteret biztosít más növényeinkhez, 
virágai sárgászöld színűek, ősszel virágzik. Dekorációs 
növényként (például a karácsonyi szobadíszekhez) 
kiválóan használható.
Kép: https://hu.pinterest.com/

A következő lomblevelű örökzöld, melyet figyelmükbe ajánlok a bőrlevelű 
orbácfű (Hypericum calycinum). A 30-40 cm magas, gyepet alkotó, terjedő 
félcserje. Ahol a gyep az árnyék miatt nem marad meg, ott próbálkozhatunk 
az orbáncfűvel. Levelei bőrneműek, júliustól szeptemberig 7-8 cm átmérőjű 
aranysárga virágaival díszít. Nagy szabad felületek, rézsűk beültetésére 

alkalmas. Ahhoz, hogy jól 
takarjon, sűrűn kell telepíteni, 
ekkor viszont a gyomokat 
teljesen elnyomja. Közepes 
vízigényű, talaj iránt nem igényes. 
Kánikulában azonban igényli a 
locsolást. Napos helyen gazdagon 
virágzik. Ne ijedjünk meg, ha 
tavasszal hirtelen megbarnulnak 
és lehullnak a levelei, hiszen 
amilyen gyorsan lehullottak, úgy 
újra hajtanak.
              Morva Ildikó

Kép: https://www.disznovenywebaruhaz.hu/borlevelu-orbancfu_hypericum-calycinum
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AZ ADONYI MŰVÉSZETI EGYÜTTESEKNEK 
OTTHONT ADÓ INTÉZMÉNY ADONYBAN.
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S.K. 
 

„Ha a mennyben nincs csoki, rám ne számítsanak!”

Ha az egyik kedvenc hűtőmágnesemen lévő felirat nem is teljesen helytálló, 
de azt azért elárulja rólam, hogyan is viszonyulok a csokoládéhoz. És 
biztos, hogy a csoki iránti szenvedélyemmel nem vagyok egyedül. A 
bevezetőmtől függetlenül nem a csokoládéval kezdeném, hanem azzal, 
hogy hogyan jutottam el a csokievéstől a csokikészítésig, pontosabban a 
„bonbongyártásig”.
Gyerekkorom óta nem is ismeretlen számomra a piacra járás. Itt nem a 
vásárlást értem, hanem a „pult” másik oldalát, az eladást. A kertünkben 
állt két hatalmas fóliasátor. Ebben minden primőrárunak volt hely: a 
paprikának, paradicsomnak, uborkának, a korán érő ropogós reteknek  s 
a május királyának nevezett salátának. Mivel igen szűk volt a hely a sátor 
tövében, így nekem és a testvéremnek jutott az a „megtisztelő” feladat, hogy 
gazolhattunk ott. Gyerekfejjel nyilván nem örültünk akkor annyira, hiszen 
mi dolgozhattunk, míg mások az utcán játszhattak. De utólag már nagyon 
hálás vagyok apukámnak, mert megtanított dolgozni, precizitásával és 
kitartásával példát mutatott, s belénk nevelte a rend iránti igényünket. 
Nemcsak a kapálás, ültetés vagy a nemszeretem gazolás maradt meg 
bennem, hanem az is, amikor a megtermelt friss áruval nekiindultunk 
az általa készített kiskocsival a falunak. A ma Okmányirodaként működő 
ABC előtt „parkoltunk” le, s mit ne mondjak, igen hamar elkapkodták 
a zöldségeket. A nap fénypontja az volt, amikor a végén a testvéremmel 
beültünk a kocsiba, és apu hazatolt minket. Volt, amikor csillagvirágot 
árultam a mostani nagybolt előtt, vagy amikor 8. osztály után szőlőt mért 
ki apa, azt vittem a bolt előtti piacra, s az összes bevétel az enyém lehetett. 
Azon vettem meg magamnak a kollégiumba készülve az utazótáskát és 
egy-két ruhát. De olyanra is emlékszem, amikor nem akartam kimenni, de 
muszáj volt a répát piacra vinni, s a kisbolt előtt kuporogtam a lépcsőn, 
elegem volt mindenből, és sírva üzentem anyukámnak, hogy jöjjön értem. 
Úgyhogy volt jó és kevésbé jó emlékem is a piacozásról, de valószínű, 
hogy a jobbak intenzívebben élnek bennem, vagy az idő tényleg mindent 
megszépít, mert bizony felnőtt fejjel ismét a vásárban találtam magam, 
csak most már teljesen önszántamból.
Jó pár éve az adonyi fiatalok fejéből kipattant az a remek ötlet, hogy a 
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mi kis városunkban is legyen adventi vásár. És valóban csodálatosra is 
sikeredett, mert bár volt szerencsém elnézni párszor a budapestire is, de 
ilyen hangulatot, már-már családias légkört nem találtam sehol. Nyilván ez 
köszönhető a sok ismerősnek, barátnak és rokonnak is, akik a helyi vásárban 
megfordulnak. Mindenkinek jut egy-egy kedves szó, ne adj Isten, egy-egy 
pohárka pálinka, csakis a hidegre való tekintettel. A kezdetektől fogva én 
is részese lehetek ennek a közösségi élménynek, de nem mint vásárló, 
hanem mint portékát kínáló. Mivel már előtte árultam saját készítésű 
sütiket, így Katika rögtön szólt, hogy mire készül Dalma lánya és barátnője, 
Fanni. Gondolta, helyem van a sütikkel egy ilyen jellegű vásárban, ahol 
szigorúan kézműves termékek lehetnek a standokon. Természetesen, a 
kínálatot tovább bővítettem, s évről évre próbáltam megújítani, megtartva 
a már „hagyományossá” vált termékeimet, amit minden évben keresnek 
a vásárlók.  Csatlakozott hozzám a nővérem is a maga tervezte táskáival, 
dísztárgyaival. 
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Így pattant ki a fejemből két évvel ezelőtt az ötlet, amikor azon agyaltam, 
hogy vajon mivel bővítsem a palettámat: csokiból készült finomságokat 
fogok készíteni. Mindig is tetszett az, ahogy egy-egy tévéműsorban a 
csokimasszát „kevergették” az asztalon, majd, mint a kis mini ékszerdobozok, 
potyogtak ki a formákból a bonbonok. A férjem születésnapi ajándékként 
befizetett egy 1 napos gyorstalpalóra a Corvinus Egyetemre, ahol délelőtt 
elméleti előadást hallhattunk a csokoládéról, délután pedig Máthé 
Barnabás segítségével gyakorlati oktatást is kaptunk éjszakába nyúlóan. 
Kis tudásommal felszerelkezve, de annál nagyobb szenvedéllyel vetettem 
bele magamat a bonbongyártásba és a csokitáblák készítésébe.
 

Útközben rájöttem, hogy bőven van még mit tanulnom. Néha azt sem 
tudtam, mit rontottam el, miközben úgy éreztem, hogy minden lépést 
pontosan betartottam. A mai napig tanulok, hallok valami újat, ami 
apróságnak tűnik, de mégis fontos adalék a mind tökéletesebb bonbon 
elkészítéséhez. Sokszor érnek kudarcok, tele vagyok miértekkel és 
hogyanokkal, ezért még biztosan megyek és tanulok tovább. Amit itt leírok, 
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az egy amatőr, egy évben egyszer bonbont készítő ember „tudása”, úgyhogy, 
aki ennek nekiugrik, olvasson hozzá, nézzen ezzel kapcsolatos videókat, 
és gyakoroljon, gyakoroljon! A leírásához segítségül hívtam a tanfolyamos 
jegyzeteimet és a Nők Lapja Konyha Desszert című számát (II. évfolyam, 3. 
szám). A töltelékek közül kettőt írok le, a többit meg lehet találni interneten 
és ebben az említett újságban. Magam is szoktam kitalálni töltelékeket. 
Ilyenkor nem nagyon mérek, csak megyek az érzékeim után, s elképzelem 
az eredményt. Van, ami sikerül, van, amit tovább kell gondolnom. De tessék 
bátran kísérletezni! Kehelybe vagy süti tetejére még akkor is jó lesz. Vagy 
simán elkanalazgatva.
A bonbonkészítő legjobb „barátja” a csoki hőmérő. Mellette természetesen 
még egy csomó más eszközt is be kell szerezni: edényeket, forgatókat, 
kiemelőket, mártogatókat, spaklit, lapátkést… és még egyéb 
hogyishívjákokat.

Tischnerné Tóth Szilvia

Anekdoták
A MUNKÁSOSZTÁLY CSAK A LÁNCAIT VESZÍTHETI...

Valamikor a nyolcvanas években járunk…
Talán az idősebbek többen emlékeznek arra a korra, amikor még a Március 
21 Kft. téesz volt, bár párt létezett, de nem olyan sok, csak egy, és az sem 
volt kitiltva a munkahelyekről. Sőt! Az akkori párt fontos szereplője volt 
a munkahelyek napi életének. A téesz portán akkoriban lánc kötelezte 
megállásra az arra haladót: aki jött dolgozni, aki ment haza onnan munka 
után, annak át kellett haladnia a portán. Józsi bácsi, a téeszes öreg szaki 
nem először életében, talán nem is utoljára, önérzetesre itta magát. 
Mestere volt a mezőgazdasági gépek szerelésének, de mester volt az 
alkoholfogyasztásnak is, hiszen mint tudjuk: gyakorlat teszi a mester. Egy 
ilyen „gyakorlatias” napon a téesz porta felé közeledve hogy, hogy nem 
– most már nehéz lenne pontosan kideríteni –, de a térdmagasságban 
lógó láncot nem vette észre, vagy ha észrevette, akkor nem bírt akkorát 
lépni, hogy átkeljen a porta „szigorú” biztonsági rendszerén, és a láncban 
elakadva óriásit esett. 
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Az esés nem maradhatott titokban, hisz elég sokan is látták, másrészt 
pedig a „8 napon belül” gyógyuló külsérelmi nyomok ott árulkodtak az 
arcán arról, hogy közelebbi kontaktusba került a beton burkolattal. Szóval 
híre ment téesz-szerte, hogy Józsi bácsi megint jócskán felöntött a garatra. 
Nem hagyhatta szó nélkül ezt az üzem párttitkára sem, aki ugyan nem volt 
közvetlen főnöke a dolgozóknak, de szava messzire hallott, és sokan meg 
is hallgatták, ha mondott valamit. A párttitkár hát felkereste másnap Józsi 
bácsit, és megrótta emígyen:

- Józsikám, Józsikám, nem szégyelled magad, egy ilyen jó szakember 
nem teheti ki magát annak, hogy nevetségessé váljon. Arról nem is beszélve, 
hogy a párttag, mint a munkásosztály élharcosa, mindig példamutatóan 
kell, hogy viselkedjen. Hát hogy lehet az, hogy te már kora reggel ilyen 
részegen jössz dolgozni?
Mire Józsi bácsi az igazságba vetett hittel, nagy önérzettel kérte ki magának:

- De párttitkár elvtárs, én nem voltam részeg, amikor reggel jöttem 
dolgozni, ez már hazafelé történt…

Hetyei Gábor

„Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk” 
A RÖGHÖZ KÖTÖTT VILÁGUTAZÓ

Pantali Sándor (1959.) nem tősgyökeres 
adonyi, sőt! Élete nagy részét még csak 
nem is Adonyban élte. Az itt töltött évei 
azonban nyomot hagytak másokban, és 
mások nyomot hagytak benne. Időről időre 
visszajár, hogy megmutassa mit tett addig, 
amíg máshol volt. Döntően Vác környékéhez 
kötődik, és ha szabadul is onnét, mindig 
visszatér oda. Fest, tanít, de ha kell, javít, 
fúr, farag, tapétázik – nemcsak művész, de 
gyakorlatias szakember is. Körbejárta a 

világot, de gyakran csak Rádig jut el, hogy hazatérjen. 
Hitvallása:
„A festő akkor is fest, ha nincs ecset a kezében. Fotós is egyben, meglátja, 
mi érdemes megörökítésre. Elragadtatásában gyors felvételeket készít, 
otthon letölti számítógépére. Photoshop-ban próbálja még tökéletesebbé 
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tenni, múlhatatlanná a tűnő valóságot. (Valójában hamisít.) Újra előkeresve 
a képeket, nagyot csalódik. Semmi sem olyan, amilyen akkor és ott volt. 
Megmerevedett minden, rideg és holt, színtelen és kiábrándító. A felvételeken 
elveszett a ragyogás, áttetszőség, melegség és lelkének emelkedettsége. 
Csalódott. Így fordul be emlékei boldog melegébe, szemét lehunyva maga is 
levéllé válik. Átengedi a napfényt, felizzik, és világítani kezd. Boldogan remeg 
az őszi szélben, elomlik aranyló sárgán, de alkonyatra vére hullik. Mi is ő? Ki 
is ő?”
Pantali Sándort (PS) Baranyai Imre (BI) faggatta az életéről, munkájáról és 
arról, hogy”Mi is ő?”, „Ki is ő?”:
B.I.: Sanyikám, már régóta ismerlek, de soha nem beszélgettünk a 
gyermekkorodról. Hol születtél?
P.S.: 58 éves vagyok. 20 éve Csörögben élek, közel a szülőhelyemhez, 
Rádhoz. Mostanában újra visszajárok Rádra, keresem a gyökereimet. Nem 
vezetek autót, kerékpárral teszem meg a 10-15 km-es utat. Kimegyek 
a temetőbe, máskor a katolikus templom anyakönyveit lapozgatom, 
itthon a gyermekkori fényképeket rendezgetem. Nem kórházban, nem 
szülőotthonban, hanem otthon, a Rád, Petőfi utca 56. számú, egykor 
vályogtéglás, sárral tapasztott, padló nélküli, földes házban születtem. 
A szüleim bérelték ezt a házat  Konorót  Pali bácsitól. Rádra visznek 
vissza gyermekkori emlékeim. A földes házra, a rétre lejtő kertre és a 
lejtőn sorakozó méhkaptárokra, meg az óriás fejű napraforgókra és a 
méhcsípésekre. Nagyanyámék házára is emlékszem, és a valamikor benne 
élőkre. Sokat jelentenek számomra a szülőhelyem és a nagyszüleim.
B.I.: Mondanál nekünk valamit az iskolai évekről is, és arról, mi motivált 
abban, hogy pedagógus legyél?
P.S.: Írni-olvasni Rádon tanultam. 10 éves koromtól Vácon laktunk, az 
Ilona utcai Általános Iskolából ballagtam el nyolcadik osztály végén. Rajz 
szakkörbe Varga Andrásné, Rózsika nénihez jártam. Linót metszettünk, 
rézlemezt domborítottunk, és nyolcadikban, neki köszönhetően 
megfesthettem az első olajképemet. Ilyen módon ő indított el ezen az úton. 
Javasolta szüleimnek, hogy adjanak kőfaragó, épületszobrász tanulónak. 
Ők úgy gondolták, hogy nem nekem való foglalkozás, mert gyenge az 
erőnlétem.
Középiskolába baráti motivációra mentem. Gépipari szakközépiskolába 
jártam Vácon, ma röviden Boronkay a neve. Volt iskolámmal újra és újra 
kapcsolatba kerültem. Itt volt tanár gyermekeim anyja. 1992-ben közös 
kiállításon vettem részt, amikor az iskolát Lőwyről, Boronkayra keresztelték. 
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Boronkay György emlékére hagyománnyá vált a Szent György napi 
kiállítás, ide rendszeresen meghívnak. Sokat köszönhetek a középiskolai 
éveknek. Nemcsak műszaki ismereteket és érettségit szereztem itt, hanem 
a műhelygyakorlatokon gyakorlati készségeket is. Kis túlzással, bármilyen 
gyakorlati feladatnak neki merek fogni. Készítettem már bútort, építettem 
faszerkezetű autóbeállót, építettem kemencét, restaurálási munkákat is 
végeztem, többek között egy öntvényszobor restaurálását.
Középiskolai éveim alatt Mikes István János festőművész szakkörébe jártam 
Vácon. Évtizedekre kiható kapcsolatok születtek itt, mai napig odafigyelünk 
arra, ki hogyan boldogul művészi pályáján vagy a magánéletében.
18 évesen stoppal jártam be Szlovákia, Csehország, NDK és Lengyelország 
tájait. Ezzel zárultak le a gondtalan ifjúi évek. Érettségi után elköltöztem 
szüleimtől, képesítés nélküli tanárként kezdtem tanítani Márianosztrán. 
Kihívás volt 4 év korkülönbséggel nyolcadikosokat tanítani. Márianosztrán 
házasodtam meg, 19 éves koromban született meg Bence fiam.
Főiskolára Egerbe jártam, levelezőn végeztem el a rajz-földrajz szakot. 
További pályám távirati stílusban: Püspökhatvan, Galgagyörkön (ide 
született meg Márton fiam), majd a kötelező katonaság után Szobon, 
a leánynevelőben kaptam állást. Nevelőtanárként délutánonként linót 
metszettünk, fényképfelvételeket készítettünk, magunk hívtuk elő a filmet, 
és nagyítottuk ki a képeket. Sokat kirándultunk, helyben is sok látnivalót 
találtunk, mehettünk a Duna-partra, felsétálhattunk a Kálvária-dombra, 
volt, hogy Zebegénybe is kiruccantunk. Mai napig kapok levelet az akkori 
gyerekektől. (Ekkor született Lőrinc fiam.)
1989-ben elváltam, ekkor kerültem Adonyba. Nem egyedül érkeztem, de 
8 hónap után egyedül maradtam. Öngyógyításként portrékat rajzoltam, a 
modellek többnyire az iskola tanulói voltak. Visszakanyarodva a szakmai 
feladatokhoz: rajzot és földrajzot tanítottam és szakköröket vezettem. Át 
kellett vennem a 6. osztályt Bognár tanár úrtól, aki elhagyta az iskolát. 
Tanári pályám újabb kihívása következett, eddig még soha sem voltam 
osztályfőnök. A rajztanári állásban Zsuppán István tanár urat követtem. 
Amikor az iskola kapuit először átléptem, már akkor az ő művészi 
hagyatéka fogadott. Egy nagyformátumú ember nagyszabású alkotásai: 
sgrafittok a homlokzati falakon, falfestmények az emeleti aulában, és 
történelmi arcképcsarnok a szaktanteremben, és megannyi magas szintű 
munka, terrakottaszobrok, érmék és plakettek. Magasra volt rakva a 
mérce őt követni. De ő vívta ki, és teremtette meg hozzá a feltételeket. 
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Jól felszerelt alkotóház fogadott, volt ott minden, akár kézművességről, 
akár iparművészetről, akár szobrászatról vagy festészetről legyen szó. 
Szövőállványok, rajzbakok, állítható rajzasztalok, égetőkemencék, stb.
Az akkori osztályommal tavaly, 2016-ban volt a 25 éves osztálytalálkozóm. 
1991-ben ballagtak, és már a következő évben találkozót szerveztek. Az 
évek múlásával barátsággá vált a tanár-diák viszony. Akik valamikor 
mindennap a szőnyeg szélén álltak, azok mára meglett, családos emberekké 
lettek. Sólyom Viktor meghívott az esküvőjére. Steinman Ottónál aludtam 
a lakodalom után, és ott a 20 éves találkozó után is. Tavaly októberben 
rögtönzött osztálytalálkozót szerveztek nekem, amikor képet festeni és 
kiállítást rendezni jártam ott. Steinman Ottó többször is kilátogatott hozzám, 
amikor a Duna-parton festettem. Ő segített ki néhány ruhadarabbal, amikor 

kifogytam belőlük. Farkas Ákos 
lécek készítésével segítette 
a kiállításrendezés tárgyi 
feltételeit. Természetesen, volt, 
aki eljött az általam rendezett 
adventi kiállításra is, például 
Pálinkás Andris, Paizs Öcsi, 
Neichl Norbi, és ki ne felejtsem, 
aki nélkül a kiállítás befuccsolt 
volna, Friedrich Kriszti. Mint a 
művelődési ház dolgozója, vele 
tudtam leginkább egyeztetni 

dolgokat, és keze munkája is benne volt a feltételek megteremtésében. 
Az osztálytalálkozókon szép számmal voltunk jelen, s bár tanár kollégáim 
is fogyatkoznak közben, de Tóth Pista bácsi, Gáborfi tanár úr és Suszter 
László mindig ott voltak.
Milyenek is voltak a kezdetek? 36 nebuló várt az osztályban. Hatan közülük 
mindennap gondoskodtak arról, hogy ne múljon el unalmasan a nap. Nem 
emlékszem már minden általuk elkövetett csínyre, csak egy-kettőre. Kakaó 
kiemelése a szállítóládából, postaláda megtömése vajas kenyérrel. Utoljára 
az utolsó osztálykiránduláson kellett erélyesebben fellépnem. Sikondán 
voltunk az osztállyal. Már odafelé rosszul éreztem magam. Napokig rázott 
a hideg, többnyire az ágyat nyomtam, és a sofőrkolléga jóindulatára 
tudtam csak számítani. Este arra ébredtem, hogy éktelen hangok jönnek 
az üdülő udvara felől. Smici az udvari zuhany alatt dülöngélve ordítozott. 
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Kicsúszott neki még egy utolsó füles. 
Azóta leszoktam az ilyetén való 
nevelésről, és nem hangzik el már 
többé: „Noró! Szemüveg!”  Én már 
elfelejtettem, de az osztálytalálkozón 
felidézték, mennyire jól érezték 
magukat, amikor Szobon volt az 
osztálykirándulásunk. Králl Szabolcs 
lelkesedett emiatt leginkább. És 
visszagondolva a tanítási órákra, 
persze voltak nehéz percek, de 
minden kis eredménynek tudtunk 

örülni. Voltak nagy eredmények is, és szorgalmas, tisztelettudó, jó tanulók. 
Varga Tündire máig büszkék vagyunk, és Gévai Gabira nemkülönben. Jung 
Anita, mint közösségi ember is sokat tett, Müller Gábor pedig mindig 
megbízható úriember volt. Vízkeleti Dóri, mint egy angyal, Hermann Anita 
nemkülönben. Kremmer Tündit is szerettem, és a többieket is. Kovács 
Péter, Dénes Laci, Dénes Pisti, Nótás Attila, Balassa Tibor, Lang Tibor, 
Haszala András, Gévay Zoli, Kádár Mónika, Kiss Anikó, Mihalovics Orsi, 
Nagy Andi, Nagy Tamás, Németh Laci, Radics Zoli, Simon Gabi, Vida Balázs, 
Vitányi Imre és Zsigmond Péter, mind színfoltjai egy osztályközösségnek. 
Nem én szeretném kimondani, hogy milyen osztály is voltunk. Jó osztály 
voltunk? Igen.
B.I.: Milyen kollégáid voltak?
P.S.: Nagyszerű kollégákra és barátokra leltem. Emberi és szakmai 
nagyságuk sarkallt arra, hogy ne ragadjak a középszerűség unalmában. 
Legtöbbjük szeretett, segített vagy féltett. Gáborfi tanár úr például többször 
állt ki értem, akkor is, amikor kitoldottam a hétvégét néhány perccel. 
Harmincéves koromra nőtt be nagyjából a fejem lágya. 
B.I.: Voltak Adonyban barátaid?
P.S.: Bohém idők voltak, sok hétvégét beszélgettünk és szórakoztunk 
át, többek között veled. Közös barátunk volt, vagy még az is, Szigeti Jenő, 
Magyar Jani, Csibi Karcsi, Csikós Tibi, és Herczeg Viktor. Központi hely volt 
a könyvtár, itt Karcsihoz gyűltünk be. Volt, hogy nyelvórákra jártunk hozzá. 
Péntekenként a Vadász Presszóban jöttünk össze. Plézer Zsolti idején 
még bulikra jártunk, Nagy Feró buliján csápoltunk a pinceklubban, vagy 
Trabanton szállt tova a képzeletünk. A Kukoriban te voltál a lemezlovas, én 
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készítettem neked a BIB buli plakátjait, ma is azt használod. Csikós Tibinek 
még mindig lógok egy festménnyel, ő költöztetett el Vácra, amikor eljöttem 
Adonyból. Három évet töltöttem Adonyban, de sorsfordító idők voltak, és 
azóta is visszajárok. Nálam az évek számának növekedésével nem múlnak 
el a dolgok, ott tudom folytatni, ahol valamikor abbahagytam.
Adony után a váci piarista gimnázium civil tanára, és a Szent József 
Kollégium prefektusa voltam 5 évig. Ekkoriban újra házasodtam, Mátyus 
Otília, a Boronkay könyvtárosa lett a feleségem. Így tért vissza életembe 
a középiskola újra. Elvettem az iskola könyvtárosát. Vele és barátaimmal, 
nyolcan egy kisbusszal tettünk meg 10 ezer mérföldet Amerika útjain 
Sütő Tóni (ma Tony Suto) meghívására és költségére. Ezt követően egy 
európai körútra is sikerült elmennünk: öten egy Ladában, Ausztria – Itália 
– Horvátország útvonalon.
Hazaérkezve Velledics Lajos festőrestaurátor mellett dolgoztam a novai 
katolikus templom restaurálásán.
Aztán újra tanítás: Újpesten, aztán Erdőkertesen. 2004 óta Fóton, a Fóti 
Szabad Waldorf Iskolában dolgozom, a mai napig ott vagyok, már 14 éve. 
Szeretek itt tanítani. Jól kijövök a gyerekekkel, művészeti órákat tarthatok, 
és még mindig motivál, hogy új technikákat vezethetek be, hogy érettségire 
készítek fel gyerekeket. Művészettörténetből is meg tudok újulni. 
Művészettörténet órákon kitérünk a művészek származására, családfát 
rajzolunk, ha lehetséges felkeressük szülőhelyüket vagy műtermüket. 
Sokat járunk múzeumba. Felkeressük a művésztelepeket, nyáron alkotó 
táborban vagyunk.
B.I.: Sanyikám, mivel foglalkozol a tanításon kívül mostanában, milyen 
terveid vannak a jövőt illetően?
P.S.: Nyári szünetben gyermektáborokban vagyok művészeti vezető. 
13. éve járok Bérre, itt a 13. BEGY tábor szerveződik. Jelenleg a második 
generáció jár már ide, most harmadszor találkozom velük. A BEGY 
jelentése: Béri Evangélikus Gyermektábor. Valójában ökumenikus, de az 
BÖGY, hát nem akartuk ilyen módon használni. Reggeli áhítattal kezdjük 
a napot. Éneklünk, felolvasunk a Bibliából, elhangzik végül a nap mottója, 
majd a várható napi lehetőségek. Délelőtt kézműveskedünk vagy rajzolunk 
és festünk. Ének és tánctanulás következik, ebéd, majd szieszta. Délután 
kirándulunk, esetleg akkor is van foglalkozás. Egésznapos kirándulások is 
szoktak lenni és éjszakai túra. Lehetőleg strandolni is elmegyünk.
Csörögi-sződi gyerekekkel egy hasonló jellegű táborban is részt veszek 
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már évek óta. Tavaly Balatonszemesen voltunk, idén Balatonszárszón.
A tábort követően visszamegyek, és eltöltök ott néhány napot vagy hetet, 
és látképeket festek. Így járok vissza Bérre festeni, ezért vannak képeim 
Szokolyáról is.
Nagy projektem, tervem, hogy Nagybányára járjak vissza, hogy idővel oda 
gyerekeket is vigyek festeni. Tavaly jártam először Nagybányán, 8 nap alatt 
4 képbe kezdtem bele, hármat sikerült eddig befejeznem. A Nagybányai 
Művésztelep az első magyar alapítású művésztelep. 1896-ban alapította 
Hollósy Simon Észak-Erdélyben, mint a neve is jelzi, Nagybányán. 1937-
ben átmenetileg szünetelt, majd a háború után már többször megújult. 
Ma Nagybányán művészeti egyetem működik, és manapság is van 
művészcsoport, mely jogutódjának tartja magát a valamikori művészeti 
iskolának. 2010-től modern rendezésben lehet látni a Nagybányai 
Művésztelep fejlődését bemutató kiállítást.
B.I.: Szoktál kiállítani?
P.S.: Jelenleg Béren van kiállításom. Állítottam már ki Vácon, Óbudán, 
San Charles-ban, Béren és Adonyban. Adonyban tavaly másodszor. Képeim 
vannak ilyen formán San Charles-ban, Pesten, Vácon, Szokolyán, Béren, 
Adonyban, Csörögben, Sződön, Lengyelországban, stb.
B.I.: Sanyikám! Nagyon örülök, hogy végül is megszületett ez a riport, 
annak ellenére, hogy ennyire elfoglalt vagy. Valamikor én is sokat tanultam 
tőled, és örültem, amikor eljöttél, az Adonyban nemrégen nyílt kiállításomra. 
Jó, hogy ma is tudunk egymásról, hogy odafigyelünk egymásra. Köszönöm, 
hogy a rendelkezésemre álltál.
P.S.: Én köszönöm a lehetőséget.
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„Adony épített emlékei”
A TÖRÖK-FÉLE HÁZ A KOSSUTH LAJOS UTCA 30-BAN

A ház a Kossuth Lajos utcában 1906-
ban épült, Török János adonyi lakos, 
a Takarékpénztár vezetője építtette. 
Adony közigazgatási, államigazgatási 
központjának számított ez az utca. 
Azonban nemcsak a település 
szempontjából játszott fontos szerepet, 
mivel hosszú időn keresztül Adony 
járási székhely is volt, így az utcában 
található közigazgatási szervek a járási központot is jelentették egyben. 
Az első tulajdonos – Török János bankvezető – társadalmi státuszát jelzi, 
hogy igen kiemelt helyen építethette otthonát. Az építkezés előtt két régi 
parasztház állt a telken 1906-ig. Míg megépült a ház, az utca túloldalán álló 
Nagyvendéglőben lakott a család. Török Jánossal beszélgethettünk, aki az 
építtető Török János unokája.
Az „L” alaprajzú épület udvar felé eső homlokzata mentén végig egybefüggő 
tornác futott, ennek egy részét befalazták az 1920-as években és ajtót 
nyitottak mind a tornác, mind pedig az északkeleti homlokzat felé. Az 
északnyugati homlokzat a mai napig is az eredeti formát mutatja. A telek 
hátsó traktusaiban gazdasági épületek voltak az 1950-es évekig, míg 

megmaradt az istálló, úgynevezett figuráns 
lovakat tartottak benne. A melléképületek közül 
az első épületet ekkor garázzsá alakították, 
mivel földjeik nagy részét már eladták, nem 
tartottak állatot, így nem tároltak takarmányt a 
melléképületekben. 
Az épületet a Miklián család vette meg, ma 
is itt él Miklián Anett családjával. A megvétel 
után az utcafronton átalakításokat végeztek, 
két új bejáratot nyitottak a homlokzatban, 
valamint cukrászdát alakítottak ki az ehhez 
szükséges kiszolgálóhelyiségekkel. 2003-ban 
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a cukrászdát ismét lakássá építették vissza. Az utcafronti bejáratokat 
megszüntették és az északkeleti oldalon nyitották meg a bejáratot. Ezáltal 
a főhomlokzat ismét egységes képet nyert. Az átalakítások közben ügyeltek 

a díszítőelemekre, az eredeti 
állapotokat igyekeztek 
megóvni, illetve visszaadni. 
A meglévő külső nyílászárók 
kettős hőszigetelt üvegezést 
kaptak, új, fa nyílászárókra 
lettek lecserélve, az 
eredetiekkel megegyező 
mérettel és osztással. Igazán 
örvendetes az odafigyelés és 
a régi értékek megbecsülése. 
Leírás 

Az épület „L” alaprajzú, háromszintes, belső tornácos, nyeregtetős, 
hagyományos fa tetőszerkezet fogópárokkal, hornyolt cserépfedéssel. 
A főhomlokzat illeszkedik az utca frontjához, szimmetrikus kialakítású, 
öt pilaszter négy tengelyre osztja. A két szélső tengelyen a fal síkjába 
illeszkedő egy-egy ablak található, műkő, profilált keretezéssel, a 
szemöldökpárkányokon Anjou-liliomos címert körbeölelő architektonikus 
kialakítású díszítéssel, puttókkal és volutákkal keretezve. A gerendapárkány 
fölött, a frízen, két-két fekvő téglány alakú faltükör helyezkedik el, közrefogva 
egy rozettadíszítést. Ez mind a két szélső rizalit ablaktengelyében 
megfigyelhető. A belső két tengely négy ablakának szemöldökpárkányai 
geometrikus díszítést kaptak, stilizált formában mutatják a két szélső 
rizalit frízében látható formavilágot. A koronázó párkány volutás, palmetta 
leveles konzolsoron nyugszik. Az udvar felé eső belső homlokzat mentén 
tornác fut körbe, négy szabadon álló pilléren nyugvó fa fedélszék ugrik 
ki fölé, így szervesen kapcsolódik a házhoz. Az északkeleti homlokzaton 
2003-ban nyitottak egy ablakot, valamint egy bejárati ajtót. 
Az északnyugati homlokzaton négy kisméretű négyezetes ablak, illetve egy 
nagyobb méretű szárnyas ablak található. Tovább haladva a tornác mentén 
a homlokzatot három ajtó és három négyosztatú ablak töri meg. 
Az épület lezárásaként, az északnyugati homlokzaton pedig egy négyezetes 
kis ablak, egy szárnyas ablak, valamint mélyített faltükörbe illeszkedő, 
félköríves ajtónyílás található, mely a tornácra vezet. 
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A délnyugati homlokzat a szomszédos telek házához illeszkedik.
A padlás érdekessége, hogy a tetőtérben végigfutó gerendák egy-egy fából 
lettek kialakítva, így van közöttük több mint 16 méter hosszúságú is! 
Szintén érdekes, hogy a tetődeszkázatra grafitceruzával felírva megtaláljuk 
- valószínűleg - az ácsmunkások neveit is grafitceruzával!
Belső 
Az utcafronton négy szoba található, 
a tornác beépítése okán nyert térben 
pedig a konyha, mellékhelyiségek, 
valamint tárolók lettek kialakítva 2003-
ban. Az épület másik szárnyában maradt 
az eredeti elrendezés, a tornácról nyíló 
belső ajtó egy előszobába vezet, ebből 
nyílik egy szoba, majd a pincelejáró, 
mögötte fürdőhelyiséggel, végül a 
tornácra nyíló külön-külön bejárattal 
rendelkező tároló helyiség és kamra. 

Tarjányi Viktória, Siska Enikő, Ohmacht Petra, 
a 2017. évi építész, felmérő tábor résztvevői

Képek: Tarjányi Viktória, szabadkézi rajz: Siska Enikő.
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Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
Bevezető

A visszajelzések szerint mindkét előző számban nagy sikere volt a 
gasztronómia fejezetének. Több visszaigazolást is kaptunk a régóta keresett 
vagy éppen újdonságnak számító receptek alapján elkészített finomságokról 
– és nemcsak hölgyektől. Most olyan recepteket osztanak meg velünk adonyi 
háziasszonyok, amelyeknek elkészítését még nagymamájuktól, édesanyjuktól 
tanulták meg, és most már ők készítik a családnak, az unokáknak, akik 
remélhetőleg, tovább folytatják majd a családi hagyományt. Bízom benne, 
hogy nagy öröm lesz a régi ízek felidézése, esetleg újragondolása. Legyen ez 
egy nemzedékeket összekötő gasztronómiai lánc, amely összekapcsol múltat, 
jelent és jövőt!

Takács Béláné 

Bemelegítésképpen két egyszerű étel réges-régi receptje…

MOLNÁR PONTY, AHOGY BÁLINT SÁRA NÉNI CSINÁLTA

Bálint Ágnes édesanyja, dr. Benedek Árpádné – adatközlőnk - nagymamája 
Bálint Lajosné, Müller Sarolta volt, vagy ahogy sokszor nevezték őt, Bálint 
Sára. Babits Mihállyal folytatott levelezése során is így jegyezte a költőnek 
írt levelét.
Álljon most itt egy eredeti adonyi recept az 1930-as évekből. Sára néni 
szerint a molnár pontyot a vízimolnárok készítették, innen származik a 
neve. (A kézzel írt recept szó szerinti leirata.)

„Molnár ponty”

Először fokhagymával bedörzsölni.
2 X sózni, állni hagyni
3 X paprikás liszttel mindkét oldalát beforgatni
2 szelet szalonnát bevagdosni és az első és II. bevágásba bedugni Tepsibe 
aprófát tenni, a pontyot ráhelyezni. Sütőbe rakni, és kb. 10 percig hagyni. 
Ezalatt olvasztunk zsírt, a tepsit kivesszük és a halat 4-5 evőkanál olvasztott 
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zsírral megöntözzük. Ha látjuk, hogy 
a zsírt beitta, később még egyszer 
megöntözzük 1-2 kanál zsírral. Mikor 
a hal már jól sistereg, és csaknem 
készen van, tejfölt öntünk rá, és ezzel 
is tovább sütjük.”
A másik receptre Kékesi István, Pista 
bácsi emlékezik vissza.

Resztelt gombóc sváb szokás szerint

Amikor édesanyám Kukucska Jánosné (Schrick Mária) vadast, vagy 
bablevest készített krumpligombóccal, mindig több gombócot főzött ki 
hozzá, mert a maradék gombócokból készítette a resztelt gombócot.
Ehhez az ételhez az igazi házi sütésű többnapos szikkadt kenyér volt 
alkalmas. A kenyérszeletetek belét kézzel összemorzsolta és egy lábasba 
kevés disznózsíron enyhén megpirította, majd hozzáadta a kisebb darabokra 
felaprított gombócokat. Folyamatos kevergetéssel kissé összepirítva sósan 
és tejföllel tálalta. Másnap reggeliként is szívesen fogyasztottuk.

           A gombóc hozzávalói:
1kg burgonya,

20dkg finomliszt,
1 ek napraforgó olaj, vagy olvasztott disznózsír,

1 db tojás,
só ízlés szerint.

A gombóc elkészítés egyszerű. A hozzávalókat alaposan összedolgozzuk, 
majd közepes méretű gombócokat formálunk és enyhén sós vízben addig 
főzzük, míg a víz tetejére fel nem jönnek.
       

Kékesi István
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Szemünk világa
BEVEZETŐ A SZEMÜNK VILÁGA ROVATHOZ

A szemmel kapcsolatos szólásoknak, közmondásoknak se szeri se száma: 
A szem a lélek tükre. Még a szeme sem áll jól. Szemesnek áll a világ. Úgy 
vigyáz rá, mint a szeme világára. stb. De vajon vigyázunk-e eléggé szemünk 
világára? Hogyan tudjuk óvni azt? Milyen gyakoribb betegségei lehetnek 
szemünknek, ami az egyik - talán a legfontosabb - érzékszervünk? Milyen a 
jó szemüveg? Ezekre a kérdésekre és még sok egyéb, szemükkel kapcsolatos 
problémára kaphatunk választ, ha elolvassuk Dr. Takács Enikő szemész 
szakorvos negyedévente jelentkező cikksorozatát.

Amit a szemünkről tudnunk kell
Legfontosabb, a külvilágból talán a legtöbbet felfogó érzékszervünk a 
szemünk. Ez a páros szervünk a zsírszövettel kipárnázott szemgödörben 
helyezkedik el. Kívülről a szemhéjak védik. A szemhéjak belső felszínét, 
illetve a szemgolyó felszínének nagy részét a kötőhártya borítja. A 
szem elülső részén található az átlátszó szaruhártya, mely óraüveg-
szerűen illeszkedik a fehéres színű ínhártyához. A szaruhártya mögött 
helyezkedik el a szemvízzel telt elülső csarnok. A színes szivárványhártya 
izmai szabályozzák a pupilla tágasságát. A mögötte lévő szemlencse a 
lencsefüggesztő rostokkal és a sugártest izmaival a lencse domborúságának 
változtatásával biztosítja a távoli és közeli éleslátást. A szemgolyó hátsó 
részét egy zselészerű anyag, az üvegtest tölti ki. A hátsó fal belső felszínén 
található ideghártya, más néven retina, a fényingert fizikokémiai ingerré 
alakítva továbbítja az agykéreg felé.

A szemhéjak és a szemfelszín gyakoribb betegségei

Árpa
Az árpa a szemhéjszéli mirigyek (szemhéjszélre nyíló mirigyek) bakteriális 
eredetű gyulladása. Tapintásra fájdalmas, változó méretű göb formájában 
jelentkezik. Gyakran szemhéjduzzanattal és vörösséggel társuló, nem 
fertőző megbetegedés. Nagyobb méretű árpák okozhatnak fájdalmat és 
a méretüknél fogva szemhéjcsüngést. Kezelésképp párakötés javasolt a 
gyulladás beolvadásáig, majd szükség esetén a gennyes tartalom kiürítést 
igényelhet. 
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Jégárpa
A szemhéj lemezei között található mirigyek kivezető csöveinek elzáródása 
következtében kialakuló krónikus gyulladás. Tünete fájdalmatlan csomó 
a szemhéj széléhez közel. Nem fertőző. Előfordul, hogy spontán ürül, de 
általában műtéti megoldásra van szükség.

Kötőhártya-bevérzés
A kötőhártya a szemgolyóhoz csak bizonyos 
helyeken tapad szorosan, egyébként a kapcsolat 
laza. A kötőhártya bevérzés során a vér a 
megpattant érből a laza kötőhártya alatti rétegbe 
kerül. Éles szélű, szabálytalan alakú vörös vagy 
sötétpiros folt jelenik meg. Panaszt általában nem 
okoz, a beteg sokszor véletlenül veszi észre, vagy 
mások figyelmeztetik rá. Kialakulhat spontán, 
vagy erőlködés (hányás, köhögés, erős hasprés) hatására, de összefügghet 
sérüléssel is. Amennyiben nincs általános vagy szemészeti betegség a 
háttérben és sérülés sem történt, kezelés nem szükséges. A vér néhány nap 
alatt magától felszívódik a kötőhártya alól.

Kötőhártya-gyulladás
A kötőhártya gyulladását kifejezett szubjektív tünetek kísérik, mint 
például égés, szúrás, idegentest érzés, viszketés (általában allergiára 
jellemző), fájdalom, fényérzékenység, könnyezés. Emellett a kötőhártya 
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gyulladásának legáltalánosabb objektív tünete a kötőhártya vérbősége 
az ún. “vörös szem”, amelynek az oka a kötőhártya ereinek kitágulása. 
Gyakori kísérője a váladékozás, amely lehet víztiszta (vírusfertőzésekben), 
gennyes (bakteriális fertőzésben), nyákos (krónikus irritációkban). 
Ez a váladék az alsó kötőhártya zsákban összegyűlik, kifolyhat, vagy 
alvás közben a szemrésben marad és a szempillákra tapadva beszárad 
„csipás lesz”. Súlyosabb esetben a kötőhártya megduzzadhat, ekkor a 
kötőhártya nagymértékben előemelkedik, akár a szemrés zárását is 
megakadályozhatja. Feloszthatjuk fertőzéses és nem fertőzéses jellegű 
gyulladásokra. A fertőzéses kötőhártya gyulladásokat okozhatják 
baktériumok, vírusok, chlamydiák, gombák, paraziták. A nem fertőzéses 
gyulladások lehetnek allergiás eredetűek. illetve a gyulladásos tüneteket 
okozhatják sérülések is, vagy akár pihenés nélküli fokozott terhelés. 
Fertőzéses eredetű kötőhártya gyulladás terjedhet közvetlen kontaktussal 
egy fertőzött személy szemváladékával történt érintkezéssel (kéz-szem 
kontaktus), orrban/szájban lévő baktériumok szembe jutásával, valamint 
a nem megfelelően használt és tárolt kontaktlencsék alkalmazásával. 
Gyermekek körében kiemelkedően magas a kötőhártya gyulladások 
száma, mivel közeli kontaktusban vannak egymással az iskolákban illetve 
óvodákban. A fertőzéses eredetű kötőhártya gyulladás 3-7 nap alatt magától 
is gyógyulhat, sokszor szükség van helyi antibiotikus cseppek, kenőcsök 
használatára. Fontos a megfelelő higiénés feltételek biztosítása, a gyakori 
kézmosás és párnahuzat cseréje, külön törölközők használata. Kerülni kell 
a gyulladt szemek kézzel és zsebkendővel való érintését és törölgetését. 

Idegentest a szemfelszínen vagy a kötőhártyán
Leggyakrabban porszemcse, növényi részek, bogárdarabok, szöszök, fa és 
fémszilánkok kerülnek a szembe. Idegentest érzést, irritációt, könnyezést, 
szemvörösséget okoznak. Ha az idegentest látható, meg lehet próbálni 
nedves vattapálcával óvatosan letörölni a szemfelszínről. Ha nem sikerül, 
vagy az idegentest nem látható, a szemet alaposan ki kell öblíteni. Alapos 
kézmosás után a csap fölé kell hajolni oldalra fordított fejjel úgy, hogy 
az érintett oldal legyen lefelé, majd a szemet a panaszok megszűntéig, 
maximum 10 percig öblíteni. Előfordul, hogy az idegentest a felső szemhéj 
alá kerül. Ilyenkor meg kell próbálni a felső szemhéjat kifordítani úgy, hogy 
a gyermeket lefelé nézetjük, majd a felső szemhéjszélen a pillák tövét egyik 
kezünk mutató és hüvelyk ujja közé fogjuk, lefelé és előrefelé húzzuk, majd 
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másik kezünk mutató vagy hüvelyk ujjával a szemhéj középső részére 
nyomást gyakorolva kifordítjuk. Ha láthatóvá válik az idegentest, nedves 
vattapálcával letöröljük. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, szakorvoshoz 
kell fordulni.

Szemszárazság
A könny szerepe a szaruhártya és a kötőhártya nedvesen tarása és védelme 
a külső behatásokkal szemben. A szemszárazság nagyon gyakori betegség, 
hazánkban a népesség csaknem negyedét érinti különböző mértékben. 
Okozhatja a nem megfelelő mennyiségű vagy minőségű könnytermelés. 
Tünetei a szem égése, vörössége, fényérzékenység, idegentest érzés, a 
látás időnkénti elhomályosulása, alkalmanként előforduló könnycsorgás. 
A tüneteket ronthatja a száraz, poros levegő, a légkondicionáló, a túlzott 
TV nézés, számítógép használat. A tüneteket a könny pótlásával, műkönny 
cseppek és gélek rendszeres használatával mérsékelhetjük. Számos 
készítmény áll rendelkezésre. Nincs jó vagy rossz csepp, mindenkinél más-
más hatásos. Hatástalanság esetén érdemes cseppet váltani.
       Dr. Takács Enikő

Anekdoták
GYEREKSZÁJ: ROSSZ HELYEN VAN...

Nem éppen csendben játszik a három unoka. Többször is odaszólok, hogy 
ne „vaduljanak”. Egyszerre csak hatalmas sírást hallok, Liza a fejét fogja, és 
szaladnak hozzám jelenteni:
-Mami, Lizus nagyon beütötte a fejét.                                                                    
Megvizsgáltam a fejecskéjét, és látom, hogy szerencsére nagyobb volt az 
ijedség, mint a baj.
-Nem történt volna meg, ha rendesen játszotok! – okítom őket.
-Nem mami! Nem történt volna meg, ha nincs ott a fal! – replikázott a sérült.

Takács Béláné
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Adonyban született – Vígságosan

Horváth Tibor: Csülök

Érett, vaskos disznótámasz. Ó Te fenséges csülök!
Piros arccal mosolyogsz rám, mikor melléd leülök.

Hentes által nyesett, fűszerektől illatos csoda!
Itt remegsz előttem, mint bőrbennsült, szaftos kocsonya.

Roppanva, lágyan omló bomba robban fel a számban,
Arra ösztökélve, hogy morzsád óvatosan rágjam.
S hogy még fenségesebb legyen az ízek orgiája,

Villám érintését, veled sült krumplihalom várja!

Mindezt átjárja a sült fokhagyma finom zamata,
S ehhez hozzájön a friss kenyér ropogós haja!

Végén, a kitörölt tányér látványán semmit nem ront,
Hogy nem marad más belőled, csak fakó, leszopott csont.

Horváth Tibor: Pizsama

Véletlenül, pizsamámat egyel félre gomboltam.
Ettől biztos szép álmom lesz! Egyből erre gondoltam.

Éjféltájt egy kóbor kutyát keményen lekorholtam,
Mindeközben nyálcsorgatva, szépen halkan horkoltam.

Másnap, mikor sétát tettem, vettem észre döbbenten,
Álmomban járt kicsi kutya ül előttem! Fölvettem.
Hazavittem, gazda lettem! Itt csahol a fülembe.

Két lábra áll, úgy könyörög: vegyem föl az ölembe!

Véget ért a kóbor kölyök életének vihara!
Nem is hallgat más névre ő, csak arra, hogy Pizsama.

Remélem, hogy hűséges lesz, s nem kóborol butuskán!
Félregombolt pizsamából így lett butus kutyuskám.
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Szeitl Vili adatközlő: Disznóölés

A múlt héten minálunk is disznóölés vót,
koca úgy elnyomott vagy kétszázöt kilót

S míg a böllér estefelé hazadülöngélt,
összeült a csomagot szétosztó küldöttség

Kapott öcsém, néném, húgom és azok férje,
a világért sem maradt ki az ángyom és térgye,

Sógoromnak, aki postás, névleg Pikola,
kóstolóból egy nagy csomag lett bepakolva.

Sógor, koma, nász és kereszt.
Paulusz és Pletser kóstolóból természetes ők is részesek.

Budapesten is van rokon, a vén Pósch Mári,
ki azt üzente legjobb falat néki a svártli*.

De mivel már egy foga sincs, és gyötrődve rág,
ő kapta meg megkövesztve a pofaszalonnát.

Véget ért az értekezlet és a töltelék
nincs más hátra jelentem, hogy e dalocska kész
Felesleges ezt megtudni most már maguknak,

jövő héten megint vágunk, de csak MAGUNKNAK.

* a disznósajt sváb neve
Vili az édesanyjától tanulta, 

aki az ötvenes években a színjátszó kör tagja volt, 
akkoriban írhatta valaki egy előadásukra
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Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna
A DUNA VONZÁSÁBAN: ŐSÖK A TŐKÉK KÖZÖTT

Ez évi kalendáriumunkban a Dunát vesszük górcső alá: azt a Dunát, mely 
élőhelyet biztosít embernek, állatnak, segíti a mindennapi életet, de mikor 
megárad, veszélyezteti is azt. Az előttünk álló tizenkét fejezetben a Duna 
által idevonzott népekről esik szó, aztán bemutatjuk az elmúlt kétszáz 
év árvízi küzdelmeit, és végzetül a Dunához kötődő logisztikai helyi 
sajátosságokra (pánvádli, rév, híd, vízlépcső) is rápillantunk.
Adony a Duna jobb partján, a Dunántúlon helyezkedik el, azonban a táj, ahol 
élünk inkább az Alföld sík vidékére jellemző. Az a szintkülönbség, mely az 
adonyi Szőlő-hegy és a belterületek között mutatkozik, inkább dombocskát 
jelez, mintsem igazi hegyet, hegyvonulatot. A belterület legmagasabb 
pontjának (a templom környéke) a Balti-tengerhez mért tengerszint feletti 
magassága 100 méter, míg a Szőlő-hegyünk 144 méterre emelkedik ki a 
környezetéből. De hát Adonyban a kis hegy is hegy… Illő azonban abba 
belegondolni, hogyha valaki újbor idején végigtúrázza e hegyet, könnyen 
lehet, hogy komolyan belefáradhat.
Az adonyi Szőlő-hegy – Szentmihályi-hegytől János-hegyig – csaknem 
10 kilométer hosszú és hozzávetőlegesen 145 hektár területet foglal el a 
zártkertek felett lévő szórványerdőkkel együtt. A tényleges szőlőültetvény 
ennél jóval szerényebb, hozzávetőlegesen 50 ha. A 1 000-1 100 kert és 
700-800 felépítmény egy része már csak emlékeiben őrzi a korábbi szőlős, 
boros múltat, a hordók kongását. Pedig nem is olyan rég – még a XX. század 
második felében – a „Szőlőhegyben” szinte minden telken tőke díszlett, és a 
rézgálic semmivel össze nem téveszthető kéksége színezte a szőlőleveleket. 
Ez már a múlté, megjelentek a hétvégi házak, velük együtt a hintaágyak, 
kerítések, műholdvevő készülékek. Kora őszi napokon sem hallik már a 
csősz ostordurrogtatása, mellyel a seregélyhadakat űzte az érő fürtökről.
Bújjunk hát hétmérföldes csizmánkba, és iduljunk útra a hegy legmagasabb 
pontjáról, Szentmihályi- hegyről. De nagyon vigyázzunk a csizmánk 
taposásával, hiszen lépten nyomon városunk múltjának különböző 
történelmi időkbe visszamutató emlékeire léphetünk!
A Szentmihályi-hegy tetejéről jól belátható a környék: még a Budai-
hegységet is megfigyelhetjük szép időben, de az alföldi tornyok is remekül 
fehérlenek ide, bár a tikkasztó nyári melegben a Duna párát adó légrétegei 
hullámot vetnek egyenes vonalaikon. A hegy egyik oldalán a szentmihályi 
szőlők, a másik oldalán a dajai szőlők parcellái szolgálják évszázadok óta 
gazdáikat. E pont szerencsésnek tűnik arra, hogy a dajai kereszt illő helyre 
kerüljön, hamár a régi helyét, a temetőt, az enyészetté hagyta zsugorodni 
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jelen korunk: e magaslaról legalább rálátást ad a kereszt a temetőjére, 
melyet hivatott jelölni, vigyázni. 
A szentmihályi terület a bronzkorban a vatyai kultúrának adott otthont 
(egyébként városunk számtalan területén e kultúra nyomai elő-
előbukkannak a földből). A Szőlő-hegyen 3 700 évvel ezelőttről már kézzel 
fogható nyomát találjuk őseinknek.
A nagyrévi kultúra képviselői (i.e. III. évezred és II. évezred között) Adony 
más területén fellelhetők (plébániakert). E kultúrából és más, bronzkori 
népesség kultúrájából keletre terjeszkedésük során a Duna mentén a 
középső bronzkor elején alakult ki a vatyai kultúra, mely az i.e. 1 700-1 400 
között uralta nemcsak a térségünket, de egészen a Tiszáig átalakította a 
mindennapi bronzkori életet. A bronzkori elődeink alapozás nélküli, 
tapasztott földpadlójú lakóépületekben éltek. A fejlett mezőgazdasági 
ismeretekkel rendelkező lakosság földművelést és állattenyésztést 
folytatott. Az előkerült állatcsontokból arra lehet következtetni, hogy 
szarvasmarhát, sertést, juhot, kecskét tartottak, búzát, árpát, rozst, zabot, 
babot, lencsét, borsót, almát, bodzát, szedret, somot, uborkát, mustármagot 
termesztettek. Épp úgy, mint mi ma... Szinte minden településükön öntöttek 
bronzot, bronztárgyaik nemcsak szerszámok, eszközök voltak, hanem a 
viseletükhöz is hozzátartoztak (ékszerek).
E kultúrának sajátja volt az erődrendszer építése, mely védte a 
településeket, és ellenőrzés alatt tartotta a fontosabb dunai átkelőhelyeket. 
(Adony e szempontból igen fontos szerepet töltött be már akkor is, de a 
későbbi korokban is. A dunai átkelés a rómaiak idejében, aztán a török 
időben erődépítésre sarkallta az éppen uralmon lévőket.) A vatyai kultúra 
erődrendszerének része a Bolondvárnak nevezett hely Szentmihály-
pusztán (i.e. 1700-as évek). De mint majd később látjuk: Szőlő-hegyünk 
kedvelt lakóhelye volt e közép bronzkori kultúrának.
Szintén a szentmihályi szőlőknél találtak kelta maradványokat. A kelták 
ókori indoeurópai nép, népcsoport volt. Csoportjaik i.e. 4. század elején 
indultak tovább a Rajna mentéről, és előbb a Kárpát-medencét árasztották 
el, de eljutottak egészen Kis-Ázsiáig, Egyiptomig is. A kelta népek Kárpát-
medencei hatalmának a Dunántúlon a rómaiak vetettek véget valamikor az 
időszámításunk kezdete körül.
A szentmihályi szőlők történelme után – kissé dél, dél-nyugat felé tartva 
– a dajai szőlőtőkék alatt is történelmet áshatunk ki. Kukucska Jani 
bácsi elbeszélése megerősíti e vidék mozgalmas életét: a birtokán került 
feltárásra az adonyi csata (1602. november 13-i), vagy egyéb XVII. századi 
hadi események nyomán elhalálozott török katonák sírjai. A sírok nemcsak 
csontokat, de a katonák és lovaik egyes szerszámait is rejtették.
Innen leereszkedve a déli oldalon a Szőlő-hegy alatti részhez érünk. Jobbra 
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csillog a Cigler- tó víztükre. A Cigler-tó az egyik utolsó maradványa annak a 
lápos, ingoványos résznek, melyet a Szőlőhegy és a Duna közrezárt. Joggal 
nevezhető fontos élőhelynek eleink számára ez a vidék, hiszen a Duna és 
annak lápos vidéke megfelelő környezetet biztosított az ivóvíz és élelmiszer 
ellátás szempontjából. Nem véletlen, hogy mint láttuk és még látni fogjuk, 
ez a térség évezredek óta lakott volt. Az évezredek alatt a Duna és a Szőlő-
hegy közötti terület folyamatosan zsugorodott (a Duna egészen addig, amíg 
sziklás, köves parttal nem védték meg a medrét, folyamatosan vándorolt 
keletről nyugati irányba), másrészt a csatornák megépítésével csökkent a 
talajvíz szintje. Bár a lápból előbb rét, legelő lett (e területek elnevezése is 
erre utal: Páskom, Dunarét, Kerékrét), majd a legelőből szántó, de a talaj 
azért lényegesen nem lett jobb: hamar elfogy a termőréteg, megjelenik 
az agyag, meg a sóder. Apám egy szóval jellemezte e földek minőségét: 
macskaszaros. Tisztességes erőgép kell ahhoz, hogy normális szántást 
lehessen itt végezni…
A Farkaslikat és a Lúdgégét elhagyva elérjük a 2180-as kertet, mely jól 
megőrizte a eleink életének nyomait. A löszdomb oldalában avar sírokat 
találtak, melyek a nyolvanas években kerültek feltárásra. A feltárás során a 
női sírban kék üvegcsüngős bronz fülbevalót ástak ki. Felleltek még további 
3-4 sírt a partfalban. Innen továbbindulva a Kápolna sor felé 150 méterre, 
ugyancsak a meredek domb peremén avar kori lovas sír került feltárásra. De 
nemcsak a Szőlő-hegyen, hanem az M6-s út építését megelőző feltáráskor is 
kerültek elő sírok a Nagy- Páskum részen. Sokszor emlegetjük őket, de kik 
is voltak az avarok? Az avarok az eurázsiai sztyeppe nomád népei voltak, 
akik a 6–8. század között Kárpát-medencei központú, erős birodalmat 
irányítottak. Az ázsiai eredetű nép 567-ben költözött a Kárpát-medencébe. 
A nomád életmódjukat ugyan feladták, de az állattenyésztést tovább űzték 
itt is. Eljutottak egészen Bizáncig, a Fekete-tengerig. A kagán, az avarok 
vezetője, a Kárpát-medencében alakította ki a székhelyét. A birodalom a 
9. század elejéig állt fenn, amikor Nagy Károly Frank Birodalma és a Dunai 
Bolgár Birodalom felszámolta.
Az „Adonyért” Alapítvány kiadásában megjelent Adony évezredei (Antoni-
Fülöp-Szabó, 2002.) című hihetetlenül jó történelemkönyvben a szerzők azt 
becsülik, hogy a Szőlő-hegyünk Cigler-tótól a Rác-hegyig tartó vonulatában 
akár több ezer (!) avarkori sír is lehetséges. Ez azt is mutatja, hogy komoly 
település volt már akkor is Adony térségében.
Hétmérföldes csizmánkban tovább lépkedve a Rác-hegyhez érünk. Itt 
is újabb ősi sírt lelhetünk. A VII. század végén – az avarokkal együtt – itt 
élő onogur-bolgár nép nyomára bukkanunk. Az első bolgár birodalom a 
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hatszázas évek elején alakult az Azori-tenger környékén, melyet a kazárok 
és a magyarok közös erővel vertek szét 670-ben (ekkor értek a honfoglaló 
őseink e térségbe, Etelközbe). A bolgárok több utódállamra szakadtak, 
egyik ága a Balkánon urakokdó Bizánci Birodalmon kereszül Pannóniába 
érkezett, és az itt élő avar kagánság hűbéresei lettek. Néhány évtizedes itt 
tartózkodást követően a mai Macedónia területére űzték őket.
Szőlő-hegyünk értékeinek tisztelete során nem hagyható ki – természetesen 
– a szőlészet, borászat említése. A legrégebbi emlék, mely kőbe vésve 
mutatja az e tájon meghonosodott szőlőművelést, a római korból való. A 
Kápolna sor bejáratánál taláható az a kőtábla, mely szőlőindát ábrázol, és  
Vetus Salina korából származik. Vélhetően az itteni helyőrség szeretettel 
adózott Bacchus isten oltárán, ha éppen nem kellett a határt védeni. Ez 
az isten volt a római mitológiában a bor és mámor istene. Fején általában 
szőlőlevelekből font koszorúval ábrázolták, kezében borospohárral 
és a thürszosszal (szüreti bot, végén egy tobozzal és szőlőlevelekkel 
díszítve). Erre utal az a felbecsülhetetlen adonyi lelet, melyről a korabeli 
archeológusok így írnak:
„Az adonyi Bacchus-jelenetes bronz dombormű: A székesfehérvári múzeum 
ez értékes emlékéről Paulovits István közöl bővebb ismertetést, amely 
szerint e kör alakú domborműves bronzlemez eredetileg tükörtok volt. 
Ábrázolása Bacchus, Herakles és egy pán, kik mámoros összeölelkezésben 
lépkednek jobbra tartó irányban. Középen a karcsú vonalú, teljesen 
meztelen Bacchus, kissé hátravetett fején dús hajzatát elől szalag szorítja 
le. Jobb keze a felső testével hozzádülő pán jobbvállán nyugszik, ki leplet 
tartó, könyökben behajlított jobb karjával fejéhez nyúl. Aránylag legkevésbé 
jól sikerült Herakles alakja. Szakállas feje dacára, ha felső karján nem 
viselné a jellegzetes oroszlánbőrt, testének szerény megformálásából 
nem lehetne ráismerni. Testét lágyék körül takarja csak rövid ruha. A 
három ölelkező alakot a vállaik felett vitt thyrsos-nak nevezett rúdszerű 
dolog kapcsolja egybe. A jelenetben főhős Bacchus. Herakles mellette 
csak jelentéktelen mellékfigura. A bronzlemez legnagyobb átmérője 9,6 
cm.” (Marosi Arnold, Az adonyi Bacchus-jelenetes bronz dombormű, 
Székesfehérvári Szemle 1939, 41—42. 1.) 
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A török hódoltsági idők első évtizedeiben (1527-től) a szőlőtermesztés és 
a borkultúra Adonyban alig volt fellelhető: a falu teljesen elszegényedett. 
Egészen 1590-ig musttizedet nem szolgáltatott a budai szandzsák, budai 
náhije adószedőinek, ekkor az adója 107 pint volt, miközben az Adonyhoz 
sorolt Szentiván és Kucsi terület 3.668 pinttel adózott. (Káldy-Nagy Gyula: 
Budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai, Budapest, 1985.) Ha igaz, 
akkor a musttized (1 magyar pint 1,696 liter) 181 liter volt, amit 18 hekto 
must után kellett leróni. Mégha feltételezzük is, hogy akkor is dívott az 
adóeltagadás, így sem túl sok szőlőt kapáltak akkor Adonyban. Az emltett 
Kulcs és Szentiván – talán a mai Daja, Szentmihály és Radicsa szőlőskertjeit 
mutathatja. (Rácalmás határában is jegyeznek egy Szentivánt, azonban 
annak még több adóterhe volt akkoriban.) Ha visszaszámolunk az 
adóból, akkor 622 hektó termelt must már jelezhet némi támpontot az 
ottani szőlőterületről. Feltételezve a tőkés művelést, maximum 20 hektó 
musthozam várható el hektáronként, így legalább 30 ha szőlőterületről 
van szó Adony szomszédságában!
Később a nagy török utazó, Evlia Cselebi megemlékezik a török 
helyőrségben, Jancurteranban 1666-ban tett látogatása során az itteni 
szőlőkultúráról: „Egy fogadóval és húsz bolttal ellátott gazdag végvár ez. 
Levegője és vize kellemes, szőlője és kertje sok van.” (Evlia Cselebi török 
világutazó magyarországi utazásai 1664-1666., Budapest, MTA, 1908.) Ez 
is azt erősíti, hogy a török helyőrség a Szentmihályi- hegy és a Duna és a 
Dajai-árok között volt fellelhető, így az ide tartozó területek, a mai dajai, 
szentmihályi szőlők szolgálták akkor a borisszákat.
A török hódoltság végével – a rác lakosság elmenekülése után (1688.) – 
a szőlőművelés is alábbhagyott. 1696-ban a még itt élő maradék rácok 
újra kezdték művelni az elhagyott szőlőterületeket. Kállay István Adony 
történetét feldolgozó áttekintése (Fejér Megye Történeti Évkönyv, 
Székesfehérvár, 1979. 50. oldal) szerint ez évben 51 fertály, azaz 51 negyed 
telek szőlő volt művelésbe vonva. Ez vajmi kevés a korábbi – és későbbi – 
korokhoz viszonyítva, alig haladja meg a fél hektárt!
Az első katonai felmérés (1763-1787.) térképén is nyomon követhetjük 
a szőlőkultúra akkori helyzetét. 100 évvel a török hódoltság után Adonyt 
(már a mostani helyén, a térképen „Markt Adony” megnevezéssel) rácok 
és svábok lakták vegyesen, bár a Lexicon Locorum 10. oldalán már, mint 
német nyelvű, katolikus mezővárost említi (Lexicon Locorum, 1773.). A 
térkép tanúsága szerint a mai Szőlő-hegy teljes területét szőlőültetvény 
fedi, sőt a hegy feletti részek (Sánc pusztától egészen a Bánomig) is 
telepítettek voltak. 1775-ben 52 hold, azaz 22,5 ha művelt szőlőt jegyeztek 
fel az összeírások. Valószínűleg ez kizárólag az Adonyhoz tartozó részekre 
vonatkozott, és ebben nem voltak benne sem a dajai, sem a szentmihályi 
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szőlőterületek, melyek újratelepítése vált szükségessé a hódoltság után. A 
Kápolna sorban, ott, ahol a kápolna ma áll, egy keresztet jelez a térkép (a 
mai kápolna 1811-ben épült, tehát  ezen a térképen még nem szerepelhet). 
Számos épület került felrajzolásra a Szőlő-hegyen szétszórva, mintegy 
mutatva, hogy nemcsak szőlő volt ott, de présházak is. A Kápolna sor 
aljában W.h. (Wirtshaus – vendéglő) jelzés mutatja, hogy a Szőlő-hegyen a 
XVIII. századi őseink is igényelték a vendéglátást – valószínűleg elsősorban 
az úton közlekedők. Hiszen itt vezetett Perkáta, Felső-Cikola, irányában az 
úthálózat, mely a szőlők aljában nemcsak Adony felé, de Daja irányába is 
tovább haladt. Nem mellékesen, az 1811-ben készült térképen (Planum 
repraesentans viam postalem ex possessione Ertsi ad oppidum Adony, item 
ex possessione Ertsi ad possesionem Perkáta ) ez az út került megjelölésre, 
mint hivatalos postaút – ez biztosította a vendéglő számára a folyamatos és 
biztos forgalmat. 
Az 1806-1869. között készült második katonai felmérés térképe már 
kisebb területen jegyzi a szőlőültetvényeket, mint száz évvel korábbi: 
gyakorlatilag a mai területet fedi le a XIX. századi szőlészeti gazdálkodás 
a Cigler-tó felé eső hegyrészen, míg a perkáti úttól északra maradt a 
kiterjedtebb gazdálkodás (a szőlőterület egészen a mai szemétlerakóhoz 
vezető útig tartott). Fejér Megye Történeti Évkönyv 56. oldalán található 
1863-as adat szerint 298 hold, 129 ha területen gazdálkodtak akkor 
szőlővel. A mai Kápolna sor alján, a vendéglőként jelzett helyen a rajz 
szerint komoly, nagyforgalmú vendégfogadó működhetett, udvarát nagy 
zöld terület jelzi. 
A harmadik katonai felmérés (1869-1887.) térképén a mai méretűre 
zsugorodik a szőlőskertek határa. Megnevezésre kerül ezen térképen a 
vendéglő: Békás csárda. Jó lenne erről a csárdáról kicsit többet megtudni… 
1909-ben 170 hold, 1931-ben 169 hold, 73 ha állt szőlőművelés alatt. 
Aztán ez zsugorodott tovább a mai először 50 ha-ra, illetve annál azért 
jóval kisebb a ma már a ténylegesen szőlőművelés alatt lévő földterület.
Érdekes, hogy a térképek, ahogy haladunk a korral előre, egyre több 
helyi elnevezést használnak. Az első katonai felmérésen a Szőlő-hegy 
vonulatában csak „Daja” és „Szentmihály puszta” szerepel, a másodikon 
a két puszta mellett a „Dajai hegy” és legészakabbra a „János hegy” 
elnevezésrt találjuk. A következő térkép már az „Öreg hegyet” és a 
„Sáncmajort” is jelöli. Manapság, ha a Szentmihályi hegyről indulunk, a 
követekző elnevezéseket használjuk: Szentmihályi szőlők, Dajai szőlők, 
Cigler-tó, Farkas-hegy, Lúdgége, Farkaslik, Éles-hegy, Ötprésház, Rác-hegy, 
Kápolna sor, Öreg-hegy, Tót-hegy, Zsidósor, Mandula-hegy, Éles-hegy (még 
egy), Bánom, János-hegy. Ezek az elnevezések egy része arra utal, hogy 
a XVIII-XIX. században születhettek, amikor a városunkat már döntően 



50

németajkúak lakták, hisz a nemzetiségek tulajdonában lévő területek 
vannak kiemelve (rác, tót, zsidó). A többi parcella – értelemszerűen – sváb 
használatban lehetett.
Lépjünk tovább észak felé, át a Kápolna soron, el az Öreg-hegy, a Mandula-
hegy felett, egészen az Éles-hegyig. Itt is történelemre bukkanunk. Itt, 
az Éles-hegyen kerültek feltárásra XI. századi, korai árpádkori sírok. 
Szintén e térségben találtak késő árpádkori sírokban a csontvázak mellett 
ékszereket, függőket, karikákat.
Lassan útunk végéhez érünk, elérjük a Szőlő-hegy legészakibb részét, a 
János-hegyet – itt ugyan már nem volt és ma sincs szőlőültetvény, de úgy 
szép egy bemutatás, ha keretbe foglaljuk. Ez a keret most a bronzkori 
lelőhely, hiszen itt, az utunk végén is van mit keresni! Mint említettük 
korábban, Szentmihály-pusztán található egy bronzkori földvár, az 
úgynevezett Bolondvár. Kevésbé ismert, de nemcsak egy földvárunk van, 
hanem a cikolai 1-es tó mellett, a hegytetőn is található egy, a Kígyós-
táblán. Településtörténeti szempontból igen fontos térsége a Cikolai-tavak 
vízgyűjtő területén fellelhető, középső bronzkor időszakában benépesült 
terület – ezen a vízgyűjtő területen (egészen Perkátáig tart) 50 bronzkori 
lelőhelyet tartanak nyilván. Itt is, mint Szentmihály-pusztán, a vatyai 
kultúra maradványait lehet kutatni (halomsíros, urnamezős kultúra).
Történelmünk, történetünk tehát nemcsak vastag könyvekben van megírva, 
de megtalálható minden dombhajlatban, minden tőke alatt. Azt legfeljebb 
csak sajnálhatjuk – helyi kőtár, múzeum híján –, hogy ezek az emlékek 
vagy dunaújvárosi, vagy székekfehérvári, vagy budapesti múzeumok 
raktáraiban porosodnak.
       Hetyei Gábor
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Kis kincses
HORVÁTH - BÁRTFAI ANIKÓ: A VILÁGLÁTOTT FARSANGI FÁNK

I. Amikor a fánkok születnek

Nagymama még mindig a tésztát gyúrta. Akárhányszor szólt neki Eszti, 
majd kukkantott be a konyhába, ugyanazt látta. A mamája folyamatosan 
a fánk dagasztásával volt elfoglalva, aminek sütését farsang közeledte 
miatt ígérte meg a kisunokájának. Mit kell azt a tésztát annyit dögönyözni-
ütögetni, morgolódott magában a kislány. Imádta nagyi sütijét, nade 
még annyi közös játék várna rájuk – a szünet, amit nála tölt, meg olyan 
szörnyen rövid. Hogy érnek mindennek a végére, ha az ő imádott mamája 
csak a tökéletes szalagos fánkkal bajlódik? – aggodalmaskodott Eszti. 
Aztán arra a döntésre jutott, hogy egy kis időt még el tud lenni egyedül, 
de utána menthetetlenül elkezdi a kérlelést, kedveskedést, és ha semmi 
nem használ, akkor bizony beveti a sírást-nyavalygást is. Egy kicsit még 
nézegette a nagyikájától kapott új könyvét, amiben csuda érdekes farsangi 
ruhába bújt gyerekek mosolyogtak és ropták a táncot, ráadásul rengeteg 
lekváros, csokimázas, cukorkás és megannyi színes fánk kergetőzött 
az oldalakon. Eszti végül addig-addig lapozgatta a könyvet a jó meleg 
szobában a cserépkályha mellé kucorodva, míg szemei lassan lecsukódtak, 
és az álommanó simogatása mellett elindult Álomországba…
A kislány álmában nagymamája jól ismer konyhájában ücsörgött, Eszti 
mamája pedig minden idők legfinomabb illatú fánkjait díszítgette. Éppen 
kész lett egy kerek, lyukas közepű, fénylő rózsaszín mázas csodával, és 
a már elkészült világoskék és a hófehér fánkcsodák mellé szerette volna 
tenni a farsangi tálra (ami attól volt farsangi tál, hogy csupa színes maszk 
díszítette, és Eszti minden évben alig várta, hogy megtöltésre kerüljön).
- Mamó, kérlek, hadd legyen ez az enyém! Olyan gyönyörű lett! Biztosan 

fantasztikus az íze is.
- Hogyisne! Azt lesheted, hogy engem megeszel! – előzte meg nagymama 

válaszát a fánk, és iszkiri, egy kiváló ugrással már meg is lépett a kedves 
kézből, ami életre keltette. 

Eszti nem gondolkozott sokáig, ugrott le a székről, és szedte lábait, hogy 
utolérje  a sebesen guruló fánkot. Persze már nem megenni akarta, 
hogyisne, egy beszélő fánkot nem eszi meg egy gyerek, azt mindenki tudja. 
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Csak szerette volna tudni, hova megy, és igazán nem lett volna ellenére az 
sem, ha vele tarthat. Persze a fánk nem biztos, hogy társaságot szeretett 
volna maga mellé, különösen nem egy olyan kislányt, aki elsőre éppen 
bekapni szerette volna, de Eszti nem adta fel, sebesen követte.
- Ne siess annyira! Várj meg kérlek! Nem eszlek meg! – kezdett bele a 

kérlelésbe aztán egy kis idő múlva Eszti, mert már alig bírta szusszal 
az iramot. – Hallod! Nem bántalak! Légy szíves, ne rohanj annyira! – 
folytatta a könyörgést, mivel az életre kelt süti egy cseppet sem lassított 
a guruláson, már az utca végi dombtetőre is felért nagy sebtében, ahova 
a nagy hóban a kislány bizony egyre nehezebben követte.

- Honnan tudjam, hogy betartod az ígéreted? Nem ismerlek téged, csak 
azt tudom rólad, hogy ha nem ugrottam volna egy jó nagyot, amikor a 
nagymamád elkészített, akkor bizony már a pocakodból leshetném a 
napot – állt meg végül a kislánytól tisztes távolságban a fánk, és további 
gurulásra készen várta a kislány válaszát.

- Hú, végre megálltál, köszönöm! – fújt nagyokat Eszti. – Sose hittem 
volna, hogy egy süti ilyen gyors tud lenni – nevetett nagyot. – Ne 
haragudj, hogy meg akartalak enni, de olyan csodásan festettél, most 
persze már eszembe sem jutna! Hova tartasz? – kíváncsiskodott a 
kislány, mert nagyon megtetszett neki az önérzetes kis fánk, és úgy 
gondolta, hogy igazán jó móka lenne vele tartani és egyet csavarogni.

- Eddig igazából előled menekültem – mosolyodott el végre az űzött kis 
süti – Jöhetsz velem, ha megígéred, hogy soha nem fogsz megenni! 
Kettesben biztosan jobban telik az idő. De az ígérethez ragaszkodom, 
nem szeretnék a pocakodba kerülni és onnan kopogtatni – bohóckodott 
most már a rózsaszín szökevény, aki láthatóan megenyhült a kislány 
kitartása és kedvessége láttán.

- Szuper! Persze, hogy megígérem! Gyere, megmutatom, hova szoktunk 
Mamóval járni. Nagyon szép kis tó, halacskákkal, kis híddal. De nagyon 
kell vigyáznunk, bele ne essünk, mert akkor nagy baj lehet, mindig 
ezt mondják a felnőttek is. Majd én vigyázok rád – ragadta meg új 
barátjának a kezét Eszti, és már el is száguldottak. 

Fánki és Eszti nevetgélve körbejárták a tavat. Fánkinak minden új volt, 
hiszen nagymama kezei között nemrég született, és rendkívül tetszett 
neki a konyhán kívüli világ. Minden bokor mögé bekukkantottak, minden 
követ megnéztek. Eszti mesélt Fánkinak a nyáron egymással kergetőző 
szivárványos halakról, a levelibékákról, a hangoskodó vadkacsákról. 
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Amikor már mindent megnéztek és kellőképpen elfáradtak, kifeküdtek 
az erőtlenül, de kitartóan sütő napra, hóangyalt készítettek a puha hóba, 
és jókat beszélgetve, nevetgélve bámulták a folyamatosan változó alakú 
felhőket. Mindketten nagyon jól érezték magukat, és cseppet sem bánták, 
hogy együtt vágtak bele a kalandjukba. A bohóckodást hirtelen Fánki 
szakította félbe.
Hogy mit is látott meg Fánki, azt a következő hónapban tudod elolvasni…

Százéves katonaláda 
1918. január

Olvasóink a 2017-es Kalendáriumban hónapról hónapra követhették a 
Nagy Háborúban harcoló adonyi honvédek és bakák hadiútját. A 100 évvel 
ezelőtti küzdelmek nem csak a fronton zajlottak, hanem a hátországban, 
a családoknál is. A negyedik háborús év végére Adonyban is sok volt már 
a csonka család, apák, testvérek, férjek és gyermekek életét követelték 
a messzi idegenben zajló harcok. Igen nehéz volt már maga a napi 
élet fenntartása is, családok nyomorogtak, a hadi gazdaság mindenkit 
érintett, ezért a túlélés vált a legfontosabbá. Emlékezzünk vissza, milyen 
gondolatokkal zártuk 1917 decemberének utolsó napjait: „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?” Száz évvel a Nagy Háború után a történelmi 
tanulmányainkból tudjuk, hogy a frontkatonákra még nagy áldozatokat 
követelő súlyos harcok vártak. Így voltak ezzel azok az adonyi katonák is, 
akik gyalog, tüzér, műszaki és sok más egyéb alakulat soraiban álltak helyt, 
távol a családtól, szeretteiktől. A „Száz éves katonaládából” ez év minden 
hónapjában ismét kivehető egy rövid „jelentés” arról, hogy mi történt egy-egy 
adott alakulattal, az adott hónapban. Ismét azokról kapunk információkat, 
amelyekben jelentős volt az adonyi katonák száma. Ezért most e hónapban 
a magyar királyi székesfehérvári 17. honvéd gyalogezreddel történtekre 
tekintsünk vissza. 1918. január első felében már olasz földön meneteltek 
az ezred zászlóaljai a számára kijelölt frontszakasz felé, hogy leváltsák 
az állásokat tartó 50. hadosztályt. Egy kisváros volt a cél: Quero (ma: 
Belluno megye, Olaszország). A menet alatt szigorú parancsban tiltották a 
rekvirálást. Előreküldték a szálláscsinálókat, a masírozókat mozgókonyhák 
követték. A tiszteknek olasz repülőgépek rajzait osztották ki, hogy könnyen 
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azonosítsák az ellenséges 
felderítő repülőgépeket. Január 
11-én értek a számukra kijelölt 
körletbe, és elhelyezkedtek. A 
székesfehérvári honvédek a 
következő településre kerültek: 
Colderu, Villa di Villa, Tiagc, Corte 
és Talandino. Elhelyezkedés után 
az ezred századait útjavításra 

vezényelték. Tél volt, hideg, és gyakran havazott. Az első vonalakban 
is megtörtént az 50. hadosztály katonáinak felváltása. Amikor a 17-es 
honvédek először kerültek az állásokba, számunkra is teljesen új védelmi 
berendezkedéssel találkoztak. Már nem egy jól megerősített fővédelmi 
vonal volt kiépítve (mint egykor a Doberdón és az orosz fronton), hanem 
u.n. fővédelmi öv volt létesítve. Az övben támaszpontok és „fészkek” voltak 
megépítve, mindegyik önálló feladattal, de összeköttetésben a többivel. 
Géppuskáik úgy voltak beállítva, hogy ha támadás érte pl. az egyik 
támpontot, akkor 4-5 másik támpontból vagy fészekből azonnal tűz alá 
tudták venni a támadókat., nem volt holttér. A saját tüzérség úgy lőtte be 
a területet, hogy valamennyi magyar támpont előtti terepet azonnal tűz 
alá tudták venni, ha azt támadás érte. A fővédelmi övben tartózkodóknak 
kötelező volt a sisak viselése: „Sisak viselése tisztnél és legénységnél éppen 
úgy a fölszereléshez tartozik, mint a puska és gázálarc.” – olvasható a 
parancsban. „Kik a sisakjukat elhagyják, vagy elvesztik, a legszigorúbban 
fenyítendők.” De hol az ellenség? Ők ott húzták meg magukat a szemközt 
magasló Monte Fenera és Monte Tomba lejtőin jól kiépített állásaikban. 
A magyar állások alacsonyabban voltak, az ellenség minden mozgást 
láthatott. „Az alanoi medence valóságos egérfogóhoz hasonlított: hegyek 
vették körül a katlanban levő kiépítetlen állásainkat, szemben a Mt. Tomba 
tetején végighúzódó ellenséges állásokkal.” – emlékezett vissza az egyik 
zászlóaljparancsnok. Az ellenséges tüzérség is kihasználta ezt a helyzetet, 
mert hol kisebb, hol nagyobb tűzcsapásokkal árasztották el a magyar 
állásokat. Mivel több esetben gázgránátokat lőttek, ezért minden támponton 
és fészekben ú.n. „gázjelzőt” helyeztek üzembe, amely nem volt más, mint 
egy drótra függesztett üres gránáthüvely. Ezt ütötték egy vasdarabbal, ha 
gázszagot éreztek. A felsőbb parancsnokság szigorú parancsba adta, hogy 
az állásban levő csapatok aktívan viselkedjenek, sűrűn küldjenek járőröket 
a Monte Tomba északi lejtőjére.
       Rózsafi János
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Képek a falon
BEVEZETŐ A FALVÉDŐK FEJEZETHEZ

A falvédőkkel gyerekkorom óta különös kapcsolatban vagyok. Mindig is 
egy másik, irigyelt és idealizált, tökéletes világot közvetítettek számomra. 
Nagy izgalommal nézegettem, olvasgattam, ha egy új darabra bukkantam 
a környezetemben. Mai fejjel úgy gondolom, hogy bizonyos fokig ugyanazt 
közvetítették, mint ma a reklámok – egy ideális világot. És ahogy a mai 
gyerekeket nem lehet elvonszolni a tv elől, ha reklám fut, skandálják a 
szövegeket, ismerik a szereplőket, úgy varázsoltak el engem gyerekkoromban 
a falvédők hímzett képei és szövegei, amiket a mai napig is fel tudok sorolni.
Cserfes, érdeklődő kislányként gyakran elkísértem nagymamamámat, ha 
beszélgetni ment az utcabeliekhez. Akkor még erre is ráértek az emberek. 
Nekem ez nagy kalandot jelentett. Minden konyha egy-egy izgalmas világ. 
A fehér vagy zöld kredencek színes üvegei, a csillogó rézedények, mozsarak, 
a sparhertek színes zománca, fekete teteje és szidollal fényesre csiszolt 
karimája, konyhakövek más és más mintázata, a jellegzetes illatok, amikből 
csukott szemmel is meg tudtam volna mondani, hogy kinek a konyhájában 
járok - mind-mind egy új kaland. Olaj Rozi néni konyhájában a falon volt egy 
konyhai bárd, aminek a nyele állatot formázott. Én rókának néztem, és alig 
mertem odapillantani rá, úgy féltem tőle.
A legnagyobb gyönyörűséget mindenekfelett a falvédők jelentették. Olvasni 
szinte azokon tanultam meg. 
Még ma is el tudom sorolni, hogy milyen „gyöngyszemeket” olvashattam a 
Bocskai utca konyháiban.
Morva Dóra és Králl Gabriella most ezt a témát fogja hónapról hónapra 
körbejárni, bemutatni és elemezni nekünk, sok érdekes háttér információt 
kiderítve az adonyi falvédőkről, melyeket felhívásunkra olyan szívesen 
rendelkezésünkre bocsátottak. Köszönet érte!
       Takács Béláné
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A falvédőkről

A falvédő egy falra felfüggesztett lepel, mely a falak védelmére szolgál 
a gyakori dörzsölésnek kitett részeken. Legrégiesebb formája a támla 
nélküli pad mögött alkalmazott falvédő, mely a paddal megegyező 
hosszúságú, és amely már gyakori volt a középkori várakban és 
polgárházakban is. Valószínűleg innen kerülhetett át a parasztházakba. 
A különböző helyiségekben többféle anyagból készült falvédőt használtak: 
lehetett puha, bolyhos, egyszerű vászon, és a színpalettán előforduló 
bármelyik szín, ezek keveréke és különböző mintázatú. Falvédőt 
helyezhettek az ágyak fölé, esetleg a kanapé, asztal fölé, könyvespolc alá, 
vagy csak egyszerűen az üres falra.
A hosszabb falvédők esetében (pl. ágy mögé vagy pad mögé rakott 
falvédőnél) falra való rögzítése általában egyszerű vékony léccel történt, 
amely egyenesen tartotta az anyagot. A kisebb falvédők esetében (pl. 
konyhai falvédő) a hosszabbik oldalára fémkarikákat szereltek, hurkot 
varrtak elősegítve ezzel a falra helyezését.
A konyhai falvédők - amiket bővebben fogok a következőkben tárgyalni - 
többnyire a falhoz tolt asztal mögé kerültek. Csak a konyhák füsttelenítése 
után, a 19. és 20. század fordulója körül jelentek meg. Ezek a falvédők kisebb 
méretűek voltak, mint a korábban említett, pad mögé került falvédők, és 
általában fehér vászon alapon vidám színekkel hímzettek.
A munkások és főleg a parasztok körében a falikép funkcióját is betöltötte. 
Általában a hétköznapi életből vették a példát (szerelem, párválasztás, női 
szerepek), a személyek és tárgyak körvonalait rendszerint száröltéssel, 
ritkábban keresztemes öltéssel hímezték.
Ezeken a darabokon leggyakrabban feliratok is voltak, melyek középen 
vagy a rajzot keretezve kaptak helyet. A falvédők szövegeiben gyakran 
találkozunk helyesírási hibákkal. A szövegek között olvashatunk 
mindennapi jó tanácsokat, bölcsességeket, szólásokat, közmondásokat. 
Csekélyebb számban vallásos jellegű idézetekkel is előfordulnak. 
Számos felirat eredetét pedig népdalokban, nóta- és slágerszövegekben 
kereshetjük. Ezeket a szövegeket is az előbb említett öltésekkel hímezték. 
A szélei lehettek rojtosak, beszegettek, különböző színnel és mintával 
hímzettek.
„Képi világukat tekintve a falvédőkön sokszor jelenik meg a konyha, a 
háztartás világa, a családi élet, a házasság értékei, az asszonyi és férji 
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feladatok. Egyes vélemények szerint a falvédők a polgárosult létforma felé 
törekvés kifejeződésének is tekinthetők. Ezt alátámaszthatja a kispolgári 
értékrendet tükröző témaválasztás gyakorisága, illetve az ábrázolt személyek 
sokszor polgári jellegű öltözéke. Igen gyakran szerelmi, idilli jeleneteket is 
ábrázoltak. A falvédőkre mind figurális, mind szöveges szempontból jellemző 
a variabilitás; egy-egy népszerűbb darabnak 25-30 változata is ismert.”1

Az általam vizsgált adonyi falvédőket csoportokba kategorizáltam a 
könnyebb bemutatás, elemzés, illetve a könnyebb átláthatóság miatt. Az 
így kapott csoportok a következők2:

1. Konyhai – étkező képtémájú falvédők
2. Állami, nemzeti és politikai jelképet ábrázoló falvédő
3. Romantikus falut ábrázoló falvédők
4. Mese témájú falvédők
5. Párválasztást ábrázoló falvédők
6. Világháborús témájú falvédők
7. Funkciót ellátó falvédők / Férfi szerepeket ábrázoló  
  falvédők
8. Gyermekéletet ábrázoló falvédők
9. Istenes falvédők
10. Női szerepeket ábrázoló falvédők
11. Központi képtéma nélküli falvédők

Érdekes volt számomra, hogy vallásos témájú falvédő az általam vizsgált 
anyagban nem volt. Még Házi áldás sem. Pedig szinte biztos voltam benne, 
mielőtt elkezdtem a csoportosítást, hogy ilyen téma lesz, lévén Adonyt egy 
erősen vallásos településnek tartva.

Volt viszont egy nagyon érdekes, szokatlan kisebb csoport a „Vidéki holland 
zsánerképes falvédők”. A zsáner vagy életkép a mindennapi életből vett 
jelenetek ábrázolásának műfaja, amely a 17. századi holland festészetben 
jutott fontos szerephez. 

1 https://magyarmuzeumok.hu/targy/550_falvedok_es_himzesmintak/print
2  A csoportokat, falvédőtípusakt Bihari-Horváth László: A hímzett képes-feliratos 
falvédő c. könyve alapján dolgoztam ki.
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(Trautmann-né Mészáros Melinda; Szeitli Magdi; Szeitli Magdi által 
számunkra átadott falvédők. Itt jegyezzük meg, hogy úgy, mint jelen 
esetben, a későbbiek során is a bemutatott falvédő tulajdonosának, 
gyűjtőjének a neve jelenik meg hivatkozásként. Kétszer szerepel Szeitli 
Magdi neve, melynek oka, hogy a mostani 4 kép közül kettő az ő birtokában 
van. A felhívásunkra, melyben kértük, hogy a sublótban eldugott falvédőket 
tessenek elővenni, csaknem száz darab került hozzánk. Hálás köszönet 
érte. Ezeket mindet – terjedelem hiányában – sajnos nem áll módunkban 
bemutatni, de reméljük, így is teljes képet tudunk készíteni e kincsekről.) 
A (konyhai) falvédők hamar túlléptek eredeti szerepükön (tehát a fal 
„megvédésén”), és kedves témáinak, jópofa, humoros szövegeinek 
köszönhetően a konyha díszévé, dekorációs elemévé váltak. Azonban 
az 1960-as évek után, a csempézett konyhák, majd később a csempe-és 
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falmatricák megjelenésével a konyhai falvédők kezdtek eltűnni. Ennek 
esztétikai, de főként praktikussági okai voltak. A „mai”, modern, beépített 
konyhába már nem igazán illik egy színes, hímzett falvédő. Valamint a 
csempét csak elég letörölni, míg a falvédőt mosni kell, ha koszolódik…
        Morva Dóra

Kedves Olvasó! Most érkezett el annak az ideje, hogy elmeséljem, 
hogyan léptem elő falvédő specialistává. Nem-nem, semmi köze ennek a 
hagyományőrzéshez való töretlen elköteleződésemhez. Még ahhoz se sok, 
hogy a leendő faluházunkból (Kukucska-hagyaték) én is hozzájárultam a 
repertoár bővítéséhez. Sokkal inkább okozója ennek egy nyalka legény, 
név szerint Ágoston. Morva Dórinál - néprajzos végzettségű lévén - ez a 
témakör sokkal értőbb kezekben volt, egészen addig, míg életet nem adott 
kisfiának, Mersics Ágostonnak, akit az Isten éltessen ezúton is! Mit neki 
néprajz, mit neki falvédő: anyját akarta, de egészen. Így hát megörököltem 
ezt a nemes feladatot, remélem, átmegyek a vizsgán.

Králl Gabriella

Adonyi homlokzatok 

Dózsa Gy. u. 37.
Fotó: Rosenberg Róbert

 „  A múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék.”
                 (Közmondás)
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Anekdoták
Sapkák és nagymamák I.

Az ötvenes években az Ecsődi család még Dajapusztán élt. Télen bizony 
alaposan fel kellett öltözni ahhoz is, ha csak az istállóba vagy az udvarra 
ment ki az ember az állatokat megetetni. Történt egyszer, hogy a család 
nagyfia késő délután végezvén az etetéssel a konyhán átsietett, és mint 
afféle kamasz, a csizmáját a sarokba, kabátját a székre, kucsmáját pedig 
a konyhaasztalra hajította, és rohant tovább a szoba irányába. Mikor 
édesanyja – feleségem nagymamája – belépett a kissé már sötét konyhába 
(lámpát csak a teljes sötétség beálltával lehetett gyújtani), meglátta az 
asztalon púposodó szőrcsomót, és rögtön futott oda nagy lármát csapva!
- Te szemtelen macska! Sicc le azonnal az asztalról! – és ahogy jött, azzal 
a lendülettel akkorát csapott szegény kucsmára, hogy az engedelmesen 
hömbölgött le a padlóra. A padlót elérve, nyugvópontra ért, nem mozdult. 
A mama meglátta, hogy a „macska” nem rohan el, hanem csendben fekszik 
a padlón, rögtön sopánkodásba kezdett:
- Jaj, jaj, a macska! Hát nem agyoncsaptam, szegénykét!

Sapkák és nagymamák II.

Másik történetünk jóval későbbről származik. A nyolcvanas évek „VIT-es” 
(Világ Ifjúsági Találkozó), „vendégmunkás”, „kubai barátkozós” időszakából 
származik. Akkoriban a szomszédnak nem igen mondható „baráti 
szocialista” Kubából érkezett Dunaújvárosba néhány száz vendégmunkás 
azzal a céllal, hogy a „korszerű szocialista nehézipar” fellegvárában tanulják 
a Martin-kemencék működését. Bátyám, aki akkor épp olvasztárként 
múlatta a munkaidőt, több afroamerikaival is összebarátkozott. Egyikükkel 
– Efraimmal – annyira jó barátságba került, hogy még a lakodalmára 
is elhívta. Efraim erős, jellegzetesen göndör, talán 40-45 cm átmérőjű, 
gömb formájú hajkoronával büszkélkedett. Mikor először jött hozzánk – 
egy őszi esős délutánon –, nagymamánk, kinek látása főleg a beköszönő 
szürkületben egyre gyengébb volt, a szobába belépő kubait ekképpen 
fogadta:
- Fiatalember! Idebent nincs annyira rossz idő, nyugodtan leveheti a 
sapkáját! – és ágaskodva próbálta megtapogatni a magyarul alig értő, így 
ijedten körbepislogó, langaléta kubai fején lévő, a mama általa még élőben 
sosem látott hajzatot.

Lejegyezte: Hetyei Gábor
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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

Bernadett

Zsuzsanna

Balázs Ráhel,
Csenge

Ágota,
Ingrid

Dóra, 
Dorottya,
Amanda

Kolos,
Georgina,

Gina

Aranka,
Jutocsa

Abigél,
Alex

Bertold,
Marietta

Lídia,
Lívia

Ella,
Linda

Húshagyó kedd

Aladár,
Álmos

Ákos,
Bátor

Eleonóra,
Norina

Gerzson,
Zétény

Alfréd,
Mirtill

Mátyás,
Jázmin

Géza,
Alexander

Bálint,
Valentin

Hamvazószerda

Júlianna,
Lilla

Tódor,
Rómeó
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Programok
február 3.    Cserkészbál 

február 10.    Óvodabál 

február 17.    Gazdanap 

Jegyzet
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Gourmand - a hónap gombája
TÉLI FÜLŐKE

A téli fülőke, vagy alföldiesen akácgomba a kemény hidegek alatt az 
egyetlen szedhető gombafaj. Leginkább elhalt keményfaanyagon él, ez a 
faj az élő fákat csak ritkán támadja meg. Az akác kivágott tuskóin előbb- 
utóbb szinte biztosan megjelenik. A téli fülőkén kívül csak kevés más 
faj él meg ezen a szívós anyagon. Az első fagyoktól terem egész télen át 
a tavasz beköszöntéig, a leghidegebb mínuszokat is elviseli. Ilyenkor bár 
a termőtestek megfagynak, de amikor később felengednek, folytatják a 
növekedést. A termőtestek mindig csoportosan állnak, egy-egy tuskóról 
gyakran lehet szedni egyszerre nagyobb mennyiséget is.

A téli fülőke könnyen fölismerhető faj, már csak a termőhelye és ideje 
miatt is, ráadásul élénk színe és illata van, amelyek más gombával 
összetéveszthetetlenné teszik. A gomba kalapjai 2-8 cm átmérőjűek, 
élénksárga, vagy okkeres színűek. Közepük sötétebb, megfagyva bordós 
árnyalatúak, ragadósan nyálkásak. A lemezek fehéresek, a tönk vékony, 
a töve felé sötétebb. A gomba nyersen olajos hering szagú, de az főzés 
hatására eltűnik. Íze kellemes. A téli fülőke felhasználható minden gombás 
ételhez, ez a faj kifejezetten alkalmas nyers gombasalátának, jellegzetes 
aromája miatt. 

Ez a gomba, mivel hogy az akáchoz kötődik, a Szigeten csak ritkán fordul elő, 
néha azonban ott is rá lehet akadni. A szilfákról köztudott, hogy országosan 
egy betegség tizedeli állományaikat, amelytől lábon állva elszáradnak. 
Ilyen száraz szil több is van a Szigeten, ezek a téli fülőke jó termőhelyei. A 
városban is sok helyen eljöhet télen ez a gomba. Megfigyelhető és szedhető 
kertekben, az utcákon, árkokban, a temetőben, vagy a kastélyparkban.

Kovács Dániel gombaszakértő
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Hagyomány születik 
BOSZIBÁLTÓL AZ ANGYALPARIIG

Varjú tolla, béka nyála, 
Gyere el a Boszi bálba! 

Seprűnyélre felpattanva, 
Vágtass velem a vadonba!

Ropjunk táncot 100 banyával, 
Marakodjunk békanyállal, 

Felfrissülünk nyomban tőle, 
Szépek leszünk egykettőre.

E hívó szavakra sosem látott mennyiségben lepték el a rútabbnál rútabb 
boszik 2010-ben Adonyban a művelődési házat. Reklám gyanánt a 
plakátokon kívül szájhagyomány útján is terjedt a hír, postaládákba 
bedobták a meghívókat, illetve a művelődési ház előtt egy nagy boszorkány 
állt, aminek csodájára járt gyermek és felnőtt egyaránt. Így aztán nem csoda, 
hogy az első bálon 260 fő, a másodikon 330 fő és a harmadikon is közel 
kétszáz fő volt jelen. Belépés csak boszorkányoknak, vagyis hölgyeknek 
volt engedélyezett!
Kremmer Imréné, Margitka, az Adony Város Női Egyesületének elnöke 
elmondása szerint mind a három alkalommal nagy sikerrel került 
megrendezésre a Boszi-bál. (Külön köszönet Kremmer Imrének, aki 
minden ötletének megvalósításában támogatta feleségét.) A 2006-ban 
alakult Adony Város Női Egyesülete már ezt megelőzően is aktívan részt 
vett a város kulturális életében. Saját programjaik a következők voltak: 
családi vasárnap, gyermekek karácsonya, ahol a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek apró ajándékokkal kedveskedtünk, idősek világnapja, ahol 
általában operett énekesek voltak a meghívott vendégek.
Margitka volt a bál kitalálója, főszervezője, motorja. Az ötlet onnan eredt, 
hogy egy bajai üzletkötő ismerőse mesélt a náluk évek óta nagy sikerrel 
megrendezett hasonló  bálról. A Vállalkozók bálja, amit szintén a Kremmer 
Imréné rendezett, megszűnt, így adódott az ötlet, hogy rendezzék meg itt 
is a boszorkányok bálját, hátha sikerül a hölgyeket otthonról egy estére 
egyedül elcsábítani. Sikerült, több százat is. Mert, mint kiderült, igény 
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az volt rá. Ahogy mondták jó néhányan, évente nekik is jár ennyi. Voltak 
itt egyedülállók, özvegyek, ritkán bálozók, de természetesen olyanok is, 
akik ugyan egyik kategóriába sem tartoztak, de kíváncsiak voltak erre a 
rendezvényre.
Az este tűzgyújtással kezdődött, ahova, stílszerűen, néhányan seprűnyélen 
érkeztek.

Boszorkány a mesterségem, 
Kotyvasztom a mérgeket, 

Csúf, varangyos béka leszel, 
Hogyha főzök majd neked.

Seprűnyélen szálltam eddig, 
Nem füstölgő vonaton, 

Béka nyájam harmadával 
Megtelne a Balaton.

A boszik körbetáncolták a tüzet, de nem égettek meg senkit! Boszi indulót 
énekeltek, ittak a tüzes borból, majd bevonultak a művelődési házba, ahová 
a férfiak már nem követhették őket. 
Minden évben igyekeztek valamilyen különleges programmal meglepni a 
megjelenteket. Ilyen volt a hastáncosok produkciója, az általános iskolások 
nyitótánca, illetve a kortárstáncos gyermekek előadása.
Azonban az est fénypontja mégiscsak a jelmezes felvonulás volt, amit első 
alkalommal egy kéttagú férfi zsűri véleményezett, akik „inkognitóban” 
voltak ott. A boszik komolyan vették szerepüket, mert napokon át 
készítették erre az estére jelmezeiket. A döntés nehéz volt a sok ragyogó 
ötlet miatt. A győztes egy esztendeig viselhette a főboszorkány címet és 
a hozzá tartozó, e címről tájékoztató, gravírozott táblával ellátott seprűt. 
Első évben Szörnyella de Frász vitte el a pálmát, később „sajnos” Iváncsára 
került a trófea, mintegy jelezve azt is, hogy a városunk határain túl is 
érdeklődtek a boszibuli iránt.
A bál batyus jellegű volt, így mindenki a maga kénye-kedve szerint kínálta 
a finomságait. Belépő díj helyett tombolatárgyakat hoztak a résztvevők, így 
erről a bálról sem maradt el a tombolasorsolás.
A hajnalig-reggelig tartó bálon Hegedűs József és Árvai István húzta a 
talpalávalót. Hihetetlen, hogy milyen felszabadultak lettek a hölgyek ezen 
az estén. Önfeledten táncoltak, élveztek minden pillanatot. A reggelig tartó 
bál azért jelent valamit. Ha mást nem, azt, hogy a lányok, asszonyok egy 
évre feltöltődtek ezen az estén.
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Legutóbb éppen a művelődési házban hallgattam Soma előadását a férfi-nő 
kapcsolatról. Egy példát mondott, hogy képzeljük el azt a helyzetet, amikor 
nagyanyánk odaáll nagyapánk elé és azt mondja: „Te Béla, hétvégén néhány 
barátnőmmel leugrunk a Balatonra! Ennivaló a hűtőben, majd jövök.” Hát… 
akkora pofont kapott volna, hogy a másikat a fal adja, de a „Mész te a tudod 
ám hová…” biztos elhangzott volna. Mondhatnánk ezt a boszi bál példájával 
is. Ám változik a világ. A férfiak nagy része elfogadta, hogy az asszony 
elment bálozni egyedül, és ezért köszönet nekik.
De a hölgyek által, a hölgyeknek szervezett boszik bálja három év után 
elcsendesedett: két év úgy telt el, hogy az adonyi boszorkányok nem 
bálozhattak – legalábbis nem boszi bálban. 2015-től aztán egy másik 
adonyi nőcsapat, a Femina Női Klub vette át a szervezést, irányítást, hiszen 
oly sokan érdeklődtek ezen ízig-vérig női szórakozás iránt – kezdik el 
történetüket mesélni Kozma Miklósné és Murányi Jánosné, az „új” boszi 
bál szervezői.
A bál alapgondolata – mely szerint csak nők vehetnek részt a bálon – nagy 
tetszést aratott a kezdetektől fogva, ezért ezt a gondolatot szükségesnek 
ítéltük fenntartani, hiszen így azok a lányok, asszonyok is jól szórakozhatnak, 
akiknek a párja nem kedveli a táncos mulatságokat.
Az általunk elsőként rendezett bálon az öltözködésben a boszis vonal és 
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a fekete szín dominált, ezért a terem díszítésénél színes papírvirágokkal 
próbáltunk egy kicsit vidámabb összhatást elérni. Március elején – 
majdnem nőnapon tartottuk – ezért a belépő mellé egy kis ajándék csokival 
kedveskedtünk minden vendégünknek.
A második évben a „Valami rózsaszín” jegyében hirdettük meg a bált. 
Az asztalokra rózsaszín futó került, a vázákban pedig saját gyártású 
nagyméretű papír hóvirágok. A belépés kötelezően „valami rózsaszín” 
viseletet írt elő. Lehetett ez ruha, blúz, sál, cipő, valami rózsaszín…
Mindkét alkalommal az adonyi híres-neves Beatang duó szolgáltatatta 
a zenét. Kedves színfoltja volt a báloknak az adonyi hastánc csoport 
bemutatója. 
A harmadik bál elnevezése már kicsit más volt, mint az előző kettőé. Egy 
kicsit a tematika is változott, de a lényeg maradt: a 2017-es bálunkra, az 
Angyal partira is csak hölgyeket vártunk. Az elnevezéssel jeleztük azt, hogy 
nemcsak boszorkányok, de olykor-olykor angyalok is vannak közöttünk. A 
díszítés továbbra is tematikus volt. Most a fekete-fehér dominált: a termet 
díszítő papírangyalkák és a héliumos lufik is feketék és fehérek voltak. Most 
a dunaújvárosi Cappuccino zenekar biztosította a zenét. Fellépett a B-Cool 
Dance Team Sportegyesület, aki fergeteges akrobatikus rock and roll, hip-
hop, és show táncbemutatóval kápráztatta el a nagyérdemű partizókat. Az 
egyesületben több adonyi óvodás és iskolás is ropja a táncot.
A tombolahúzások természetesen minden alkalommal nagy sikert arattak, 
hiszen a kisorsolt tárgyjutalmak között nem igen volt after shave, vagy 
krova kulcskészlet, sokkal inkább igazi csajos ajándékok kerületek a 
nyertesekhez.
A bál, a parti jól sikerült, a résztvevők ebben minket minden alkalommal 
megerősítettek. Ha jövőre bírjuk, folytatjuk: szóval hölgyeim, lányok, 
asszonyok, boszorkányok és angyalok! Jövőre újra találkozunk az egyetlen, 
igazi, hamisítatlan női buliban!

Kremmer Imréné, Kozma Miklósné, Murányi Jánosné, Fazekas Ildikó
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Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
A KIVI

Eredetileg Ázsiából származik, csak a 20. század 
kezdetén jutott el néhány magja „kínai egres” néven 
Kínából Új-Zélandra, amit most sokan őshazájának 
tekintenek. Nevét Új-Zéland nemzeti madara után 
kapta. A tipikus kiviként ismert gyümölcs ovális, 
sötétzöld húsú és szőrös héjú. Létezik azonban 
arany színben is – persze jóval borsosabb áron.
Magas tápanyag-koncentrációja által fontos 

vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel látja el szervezetünket. 
Igazi C-vitamin bomba. Serkenti a vérkeringést, javítja az emésztést, és 
energiát ad. A kivi lehetséges egészségügyi előnyei közé tartozik a bőrtónus 
és -textúra javítása, a vérnyomás csökkentése, valamint a szívbetegség és 
az agyérgörcs megelőzése is. A kisméretű gyümölcsben a létfontosságú 
tápanyagok, az E-vitamin, a réz, a K-vitamin, a kolin, a magnézium és a 
foszfor nagy mennyisége is fellelhető.
A bőr támasztórendszere, a kollagén, melynek egyik legfontosabb 
tápanyaga a C- vitamin amely antioxidánsként működik a szervezetünkben, 
és megakadályozza a napfény, a légszennyezés és a füst okozta károsodások 
kialakulását, kisimítja a ráncokat, és javítja a bőr általános textúráját. 
Fogyókúrázók figyelem! A kivi nagy mennyiségű tápanyagot, ugyanakkor 
kevés kalóriát tartalmaz.
A kivit sokféleképpen fogyaszthatjuk:
Rakhatjuk gyümölcssalátába, süteménybe.
Gyümölcskoktélok, turmixok összetevője lehet.
Kezdjük a reggelt egy kivivel, energiával, frissességgel jutalmaz bennünket 
egész napra!
*Talán kevesen tudják, hogy nálunk is 
lehet kivit termeszteni a napos, szélvédett, 
csapadékos, és enyhe telű helyeken. Az 
ültetés legjobb időpontja a tavasz, vagy 
a késő ősz. A kivi szedésének időpontját 
az első komolyabb fagyok szokták 
meghatározni. Szedéskor még nem érett, 
mivel utóérő gyümölcs. Hideg helyen 
tárolva akár hónapokig eláll.

*Forrás: http://kertesz.blog.hu/2013/11
       Takács Béláné
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Házunk tája 
Lomblevelű örökzöldek II.

Előző hónapban már szóltunk a lomblevelű örökzöldekről. Manapság 
nagyon elterjedtek Adonyban a tuják. Ez nem csak adonyi jelenség: szerte az 
országban a tuja vette át a díszkertekben az „uralmat”, holott rendelkezünk 
számos olyan más fás szárú növénnyel, mely ugyanúgy folyton takaró, mint 
a tuja. Ezek között van nem egy, mely  tündöklő virágaival, élénk terméseivel 
még inkább rászolgál a gondozásunkra.
Javaslom, ha legközelebb örökzöldet, sövényt, talajtakarók szeretnének 
telepíteni, ne csak a tujára gondoljanak. 
Nagy kedvencek közé tartozik az örökzöld havasszépe (Rhododendron 
catawbiense): aki egyszer is ellátogatott május végén a Jeli arborétumba, 
biztosan szeretne egyet a kertjébe. Sajnos a mi településünk talaja nem felel 
meg számára, csak ha talajcserét alkalmazunk, vagy nagy cserépben tartjuk. 
Az Egyesült Államok keleti részéről származik, kertészetekben inkább 
a hibridjeit árulják. Bokrot alkot, 1-3 méter közötti magasságra nő meg. 
leveli 10-15 cm hosszúak, bőrszerűek, fényes zöldek. Virágai rózsaszínűek, 

lilák, fehérek, pirosak. Májusban, 
júniusban virágzik. Közepes 
vízigényű, kizárólag savanyú, 
mészmentes talajt igényel, 
félárnyékos, árnyékos helyen 
díszlik. Adonyban található 
egy-két szerencsés kertművelő, 
akinél egy-egy rododendron 
bokor szépen átvészelte az évek 
(és a talajunk) viszontagságát, 
azonban ez nem jellemző. 
Egyes árudákban akár 100-
200 különböző hibridet is lehet 
találni.

Kép: https://plants.ces.ncsu.edu/plants/all/rhododendron-catawbiense/
A kertemben szintén megtalálható a japán szentfa (Nandina domestica), 
így bátran ajánlom, bár ritkán ültetett növény, kevésbé ismerik. Kissé 
bambuszos megjelenésű cserje, azonban a kecskerágók családjába tartozik. 
Fűzlevélszerű, keskeny, vékony levelei kihajtáskor és télen is vöröses 
színűek. Nyáron a lomb zöld, enyhe lilás árnyalattal. Fehér, kissé krémszínű 
virágai nyáron nyílnak, őszre piros, apró bogyós termése van. Pompás, 
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élénk színt visz az őszi kertbe, de ágai 
akár hónapokat is kibírnak a vázában. 
1-1,5 magasra nő, ágai ritkán ágaznak el. 
A bambuszos külleme miatt a kerti tavak 
mellett nagyon jól mutat. A savanyúbb 
talajt igényli a leírások szerint, azonban 
a kertemben talajcsere nélkül is már 4 
éves nagyon szép! Közepes vízigényű, a 
félárnyékot szereti. Akár dugványozással, 
akár gyökérről könnyen szaporítható.
Ké p : h t t p : / / w w w. e g z o t i k u s d i s z n ove nye k . h u /
jap%C3%A1n+szentfa
Rendkívül feltűnő, vonzó örökzöld 
a tarkalevelű boroszlán (Daphne 
burkwoodii ’Carol Machie’). 60-80 cm 
magas párna alakú bokor, szép, szabályos 
ágai sudarasan fejlődnek. Hosszúkás 
leveleinek pereme sárgásfehér, virágai 

rózsaszínűek. Nagyon illatos virágzatú. Kiváló kiskerti, sziklakerti örökzöld. 
Közepes vízigényű, a meszes talajt nem szereti, nem fagyérzékeny, napos, 
félárnyékos helyen érzi jól magát. Meglehetősen szívós növény

Morva Ildikó
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1. ADONYI MŰVÉSZETI EGYÜTTES.
2. AZ EGYÜTTES EGYKORI KOREOGRÁFUSA.
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S.K. 
De mi is az a pumpedli?

A gyerekkori búcsúkról a körhintán és a halas pecázáson kívül az 
édességek ízes emlékei maradtak meg bennem leginkább. Szerettem a 
nyakba akasztós, rózsaszín és sárga színű, rózsafüzér formájú, sokszor igen 
kemény piskótát, aminek a végén még egy kereszt is lógott. Néha sokáig 
tartogattuk, míg végül ehetetlenre száradt. Manapság már igen műízűnek 
tartanám, de akkor az volt álmaim netovábbja, hogy ilyet ehessek, és ami 
nélkül nem volt búcsú a búcsú, a … pillecukor!
Aztán mintha eltűnt volna a vásárokból, búcsúkból, de még a boltok 
polcairól is. Legalábbis én nem találtam, vagy felnőttkoromban kisebb 
elánnal kutattam a tekintetemmel. Aztán újra felbukkant, csak éppen más 
néven: pumpedli. Sőt, fokozhatnám azzal, hogy marshmallow. Itt nyilván 
sokan felkapják a fejüket, hogy mi fán terem ez a szó. 
Nos, a marshmallow egy angol kifejezés, ami fehérmályvát (Althea 
officinalis)- ez egy növény -, illetve mályvacukrot jelent. Az utóbbi az, amit 
szeretünk megenni. Itt meg kell jegyezni, hogy a mályvacukor és a pillecukor 
nem ugyanaz, de a marshmallow biztos pillecukor. Ez az a nyalánkság, amit 
az amerikai filmekben a tábortűznél rászúrnak egy hegyes hosszú botra, 
és addig sütik, míg megbarnul, illetve szét nem nyílik, mint egy virág, vagy 
amíg fel nem robban. Az utolsó az én személyes élményem volt, s nekem 
sütve annyira nem ízlett. Már ami megmaradt belőle.
A mályvacukor még az egyiptomiaktól eredeztethető, akik rájöttek, hogy 
a fehérmályva gyökerét pépesítve, cukorral összefőzve, majd az így kapott 
szirupot kihűtve, azt feldarabolva, a torokgyulladás legjobb ellenszere. 
(forrás: Mindmegette)
Akit még jobban érdekel a fehérmályva gyógyító ereje, az a gyógynövényes 
könyvekben, lexikonokban, internetes anyagokban merüljön el, s majd 
megdöbben, mint ahogy én is, hogy a gyökere, levele, virága mennyi 
mindenre jó ennek a növénynek. A kivonatával sebeket, gyulladásokat lehet 
kezelni, virágát és levelét pedig salátákba is lehet tenni. A kismamáknak 
jó hír, hogy növeli a tejelválasztást, az állandóan köhögőknek meg, hogy 
nyugtatja a hörgőket. (forrás: Egészségtükör.hu)
A szótár az orvosi zilizt is említi, a fehérmályva „hivatalos” neveként, 
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de gasztronómiai szempontból 
számunkra ez nem fontos. Hacsak 
azt nem vesszük figyelembe, hogy 
gyerekként ennek a termését 
eszegettük az árokparton, amit 
még a gyógynövény lexikon is 
papsajtként emleget. Le merem 
fogadni, hogy most többen is a 
fejükhöz kaptak „Hát persze!” 
felkiáltással, mert biztos vagyok 
benne, hogy nemcsak az Árpád 

utcai gyerekek ették játék közben ennek a lila, fehér vagy rózsaszínű virágú 
növénynek a korong alakú termését, amit úgy kellett „meghámozni”, mint 
a naspolyát. Néha még versenyt is rendeztünk belőle, hogy ki tud többet 
a markába gyűjteni megpucolva, hogy aztán egybe beletömje a szájába. 
Amilyen sokáig tartott összegyűjteni, oly hamar lehetett megenni. Hát nem 
ezzel laktunk jól, az biztos. 
       Fehérmályva
   Fotó, rajz: Internet
Nem tudom, hogy manapság hány gyerek 
ismeri, sőt eszi a papsajtot a társaival együtt 
az árokparton játszva és beszélgetve. Túl 
sok kezet biztosan nem látnék a magasban, 
ha ezt a kérdést az iskolában feltenném. 
Sem a papsajtra, sem az árokparti játékra.
De a lényeg, hogy nem kell most már lesnem 
a boltokban, a vásárokban a pillecukrot, 
vagy ha úgy jobban tetszik, habcukrot, 
mert otthon is elkészíthető. Ez sokkal 
krémesebb, egészen biztos, hogy nincs 
tele „E”-vel, és az is biztos, hogy hamar 
elfogy, bármekkora adag is készüljön 
belőle. A számomra első pillecukros 
receptet a kedvenc műsoromban, a 
Gasztroangyalban láttam, s így Borbás Marcsi által begyűjtött receptet 
készítettem el. Azóta már többet is megnéztem az interneten, de nekem ez 
vált be a legjobban. 
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Többféle ízben és színben készíthető mindenféle alkalomra. Ajándékba 
is vihető egy szép üvegben. Papírdobozba nem ajánlom, mert abban 
kiszárad, hacsak nem eszi meg az ajándékozott még aznap. A színeket az 
ételfestékekkel érhetjük el, az ízeket az aromákkal, illetve én még szoktam 
ízesítésre használni egy kevés lekvárt vagy szörpöt, de ezek mennyiségével 
óvatosan bánjunk, nehogy nagyon megváltoztassuk a hozzávalók arányát, 
és esetleg ne álljon össze a finomságunk.
  
 Üvegbe zárt ízek, színek, textúrák 
 Fotó: Tischnerné Tóth Szilvia

Hozzávalók
•	 2 –szer 10 dkg víz
•	 16 gramm zselatin
•	 2-3 evőkanál méz
•	 30 dkg kristálycukor
•	 2 ek. étkezési keményítő
•	 2 ek. porcukor
•	 ízlés szerint ételfesték, 
gyümölcskivonat vagy aroma
Aki nem akar ételfestéket használni, 
az gyümölcskivonatot használjon, vagy 
pépesítsen egy kis gyümölcsöt, majd 
passzírozza át az esetleges magok miatt 
(lásd: málna, eper, szeder…). A gyümölcspép 
nemcsak ízt, hanem színt is ad neki.
Elkészítés menete
•	 Tegyük bele a zselatint a 10 dkg-nyi vízbe abba a keverőtálba (ha 
lehet, állványos legyen a gépünk), amiben összeállítjuk az egészet, majd 
hagyjuk megduzzadni.
•	 Közben egy nyeles lábaskában a mézet és a cukrot kb. 10 dkg vízzel 
felfőzzük. Akkor jó az állaga, sűrűsége, ha a buborékok egyre nagyobbak 
és átlátszóak lesznek. Ilyenkor már nem szabad otthagyni az edényt, 
állandóan kevergessük és figyeljük, különben kifuthat.
•	 Bekapcsoljuk a tálas mixert, vagy kézbe vesszük a kézi mixert, 
bekapcsoljuk közepes/erős fordulatszámra, majd a nyeles lábast a tűzről 
levéve, a benne lévő szirupot lassan hozzácsurgatjuk a megduzzadt 
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zselatinhoz. Addig keverjük, amíg megnövekszik a térfogata, fehér, s jó 
habos, sűrű lesz. Akkor jó, ha kiemeljük a keverőfejet, s arról nem jön le a 
massza, hanem csíkot húz maga után. 
•	 Visszatesszük a masszába a keverőfejeket, s ekkor tehetjük hozzá 
a festéket, aromát, kivonatot, pici szörpöt vagy a gyümölcspépet. Szörp 
alkalmazása esetében nem kell festék és aroma.
•	 Sütőpapírral kibélelünk egy kb. 25×35 cm-es tepsit. Ennél picivel 
lehet nagyobb, de túl nagy ne legyen, különben lapos lesz a pillecukor. 
•	 Készítünk kb.1-1 arányban (ez általában nálam 2-2 evőkanálnyi 
adagnak megfelelő mennyiség; ha nem elég, még keverhetünk hozzá) 
étkezési keményítő és porcukor keverékét egy akkora tálban, amiben majd 
meg tudjuk forgatni a feldarabolt habcukrokat. Utána meghintjük egy kis 
szita segítségével a sütőpapírt, és beleöntjük a masszát. Elegyengetjük a 
tetejét egy kanállal, ügyelve arra, hogy a sarkokat is kitöltsük.
•	 Hűtőbe tesszük minimum 1 órára. Én jóval tovább tartom, az a 
biztos.
•	 Miután kivesszük a hűtőből, szórjuk meg a tetejét a porcukros-
keményítős keverékkel, s fordítsuk ki egy tálcára. Húzzuk le róla a 
sütőpapírt. A széleknél biztosan rá kell segítenünk, főleg, ha oda nem jutott 
a szórásból. Ne ijedjünk meg, ha kicsit csúnya lesz a széle, majd az lesz a mi 
kóstolónk, miután feldaraboltuk.
•	 Egy enyhén olajozott ollóval vagy késsel (ne áztassuk el olajjal) 
daraboljuk fel, s mivel nagyon ragad, minden kis kockát forgassunk meg 
jól a keverékben. 
•	 A darabokat tálcára helyezzük egyesével, utána már bátran 
belerakhatjuk őket jól záródó műanyag dobozba, üvegedénybe. Ha tálcán 
hagyjuk, akkor alufóliázzuk le alaposan, különben kiszárad a széle. Nagy 
meleg esetén azért hűtőben tároljuk, de az a legjobb, ha minél hamarabb 
megesszük.
Tipp
Ha van kedvünk és főleg sok türelmünk, felvághatjuk egészen apró kis 
kockákra is, amit belekeverhetünk a muffinok tésztájába, dekorálhatunk 
vele tortákat, s ami a lányom kedvence, amikor forró csoki tetejére rakja az 
apróságokat, s azok lassan elsüllyedve beleolvadnak abba.

Tischnerné Tóth Szilvia
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Anekdoták
Jani bácsi, ezt így kell csinálni!

A labdarúgó csapat 1987-es NSZK-ban tett túrájának (hálás köszönet most 
is a Nógrádi- családnak, aki a túrát szervezte, rendezte) köszönhetően - 
melyen volt szerencsém részt venni, mint balhátvéd – én is annak a 25 
millió földlakónak a sorába kerülhettem, akik boldogan birtokolták a kor 
kultikus számítógépét, a Commodore 64-est. (A 64 jelzés a RAM méretére 
utal: 64 KB!) A C64-es akkoriban ugyan már lekerült a COCOM-listáról, de 
a magyar szabályok igen keményen „büntették”, ha valaki ilyet vásárolt: 
annak módja szerint több ezer forintos vámot fizettem a gépért, a külső 
lemezegységért, a kazettás lejátszó driverért és a két joystickért. (Monitor 
nem kellett hozzá, mert koaxkábel segítségével bármely TV monitorrá 
változott, és bekapcsolás után a képernyőn már is villogott a kurzor: „xxxx 
COMMODORE 64 BASIC V2 xxxx 64K RAM SYSTERM 38911 BASIC BYTES 
FREE READY.”
A számítógépek a kilencvenes évek végén azért még nem voltak fellelhetők 
minden háztartásban, így ha jó játékprogramot sikerült szerezni hozzá, 
kisebb csapat is összegyűlt nálunk, hogy édesapám meggyborával kísérve 
akár a „Pit Stop II”, a „Wizzard of World”, vagy a „Decathlon” játékokat 
játsszuk. Egy alkalommal ez utóbbi játékot forszíroztuk. A játék lényege: 
2 játékos egymással versenyezve játszhatta a tízpróba klasszikus számait 
(pl. távolugrás, magasugrás, 1500 méteres futás, 100 méteres futás 
satöbbi, satöbbi). A digitális versenyzőnket akként bíztattuk, hogy a 
joystick talpát a bal kezünkbe tartva az ölünkben, a jobb kezünkkel pedig 
a kart jobbra-balra ingattuk. Minél gyorsabban mozgattuk a joystick kart, 
annál gyorsabban futott az emberünk. A hosszabb távokon (1500 m) 
azonban takarékoskodnunk kellett az erőnkkel, hiszen néhány percig a 
kart rángatva a valóságban is görcsöt kaphattunk: na nem a lábunk, hanem 
a kezünk. De a 100 méteres futásnál nem volt kímélet: az ölünkben tartott 
joystickre görnyedve rövid, de annál kíméletlenebb tempójú mozdulatokkal 
rángattuk a kart 10-12 másodpercen keresztül, hogy egymással versengve 
fussunk be a célba.
Egy alkalommal lehettünk négyen, öten a szobában, hárman az Uránusz 
tévére szegezve tekintetüket szurkoltak a két versenyzőnek, akik ölükbe 
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görnyedve, balkézben a joysticket tartva, jobbal a kart veszett tempóban 
mozgatták jobbra-balra. Éppen Imi barátom és köztem folyt a csata.  A 
heves, izzadásig menő küzdelem és szurkolás nem kevés zajjal járt, mire 
édesapám derűs kíváncsisággal kukkantott be a legényszoba ajtaján. A 
belépő elé a következő látvány tárult: neki háttal két nagydarab későn érő 
kamasz -Imi 190 centiméter magas, 17 évesen is közel járt a száz kilóhoz, 
én is hasonló kondícióban lehettem – az ágy szélén, a belépőnek háttal ül, 
körülöttük állva néhány srác erősen szurkol. A két ülő görcsösen, rövid 
mozdulattal az ölében rángat valamit…
Apám arcán kissé megfagyott a derűs mosoly, elképedve kérdezte:

- Hát ti mit csináltok?
Mire Imi a válla fölött hátranézve, a joystick rángatását természetesen abba 
nem hagyva, kissé akadozva a zihálástól nyugtatta meg apámat:

- Tudja, Jani bácsi, ezt így kell csinálni…

Lejegyezte: Hetyei Gábor

Önbevallás

Az 1970-es években (is) szigorú szabályok vonatkoztak a borok 
nyilvántartására, adóztatására. A Pénzügyőrség (vagy ahogy akkoriban 
hívták őket a hátuk mögött: fináncok) mérte fel a borkészleteket, készítette 
el a negyedéves borelszámolást és vetette ki a borforgalmi adót. Ők 
készítették bortermelőnként a szigorú számadású borszemleíveket. A 
termelőknek a szüretet követő 6 napon belül be kellett jelenteni a termett 
must mennyiséget. A bejelentőket a boros írnok iktatásszerűen behelyezte a 
termelők szemleívébe. A boradó mértéke a hetvenes évek elején 1,50 Ft és 4 
Ft között volt literenként (minél többet termelt valaki, annál magasabb volt 
az adómérték, azaz progresszív adóként működött). Ha ehhez viszonyítjuk 
a 3,60-as benzinárat, vagy kenyér árat, akkor gondolhatjuk, hogy a 
szőlősgazdák nem mindig ragaszkodtak a teljes mennyiség bevallásához, 
és igyekeztek valami fondorlatos módon eltitkolni a tényleges készletet az 
ellenőrző fináncok elől, amikor azok jöttek készlet felvételezéseket végezni. 
A készletfelvételig elfogyasztott nedű kiesett az adózás alól. A gyors 
készletfelvétel népgazdasági érdek volt, a felvételezésig minél több újbort 
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elfogyasztani pedig magánérdek. (Itt is látszik, hogy a szocializmusban is a 
népgazdasági érdek és a magánérdek nem esett mindig egybe...)
Történt egyik évben, hogy a szőlők alatti táblákban a téesznek napraforgója 
volt, és a termesztéstechnológia megkívánta, hogy a betakarítás előtt a 
növénykultúra deszikkálása megtörténjen. Ez általában olyan vegyszerrel 
történt, mely gyakorlatilag leperzselte az élő növényeket. Abban az évben 
a reglonozást repülőgéppel végezték, és vagy a pilóta volt ügyetlen, vagy 
a széljárás volt kedvezőtlen, de a repülőről kiszórt gyilkos vegyszer 
beterítette az Öreg-hegy, Tót-hegy, Mandula-hegy és környéke szőlőit 
is. Volt nagy riadalom, mikor meglátták a gazdák, hogy az egész évben 
dédelgetett szőlőjük venyigéje levél nélkül, leégetve meredezik az ég felé 
a szüret előtt pár héttel esélytelenül arra, hogy a szépen növekedő fürtök 
beérjenek. Mit volt mit tenni, a községi tanács felvállalta, hogy begyűjti a 
kárt szenvedők igényeit: minden érintett szőlősgazda ment a tanácsházra, 
és ott bejelentette, hogy neki mennyi kára keletkezett. A kárigényét minden 
károsult gazda nyilatkozatával támasztotta alá: be kellett mutatnia, hogy 
a korábbi években mennyi bora termett, hiszen ez képezte a kártérítés 
alapját.

Az évben a tanács bevételei szépen gyarapodtak, pedig nem is kellett 
a szúróbottal a fináncoknak végigdöfködni a szénaboglyákat eldugott 
hordókat keresve ahhoz, hogy a csalafinta termelőket rajtacsípjék 
a borforgalmi adó csalásán! Ki-ki saját kezűleg, nyilatkozatban írta 
alá adócsalásának a bizonyítékát. Mondanom sem kell talán, hogy a 
kárigénykor tett nyilatkozatok köszönő viszonyban sem voltak a korábban 
vallott és borszemleíveken rögzített mennyiségekkel…

Lejegyezte: Hetyei Gábor
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„Adonyi emberek – adonyi értékek: 
érdekes emberek közöttünk” 

TORMA ÁKOS

Torma Ákos (1970.) Dunaújvárosban 
született adonyi. Óvoda, általános 
iskola: Adonyban. Bár nyolcadikos 
korában a család már Dunaújvárosban 
él, ezért onnét ingázik. Ekkor dönt, és 
a pap – tanár – tengerész lehetséges 
eljövendő munkakörök közül a középsőt 
választja: az élete így akár tudatos 
karrierépítésnek is tűnhet. A Münnich 
Ferenc Gimnáziumban a tanulás 
helyett dalszövegeket fabrikál és edz. 
Ennek ellenére – talán az esélytelenek 

nyugalmának is köszönhetően – a szegedi József Attila Tudományegyetem 
földrajz-történelem szakára elsőre felveszik. A kornak megfelelően az egyetem 
előtt egy év katonai szolgálatot teljesít – szintén Szegeden. 5 év egyetem után 
– Putyi nővére segítségével – talál munkahelyet Pápán földrajz-történelem 
szakos gimnáziumi tanárként. 23 éve a Pápai Református Kollégiumban 
tanít. (A református kollégium: a tudományos gyűjtemények, az internátus 
és a gimnázium együttese, annak közössége.) Édesapja az adonyi általános 
iskola tanára, igazgatója, édesanyja településünk gyógyszerész asszisztense 
volt. Édesapja első házasságából származó testvérei: Mari, Márti, Putyi és 
Pisti. „Édesanyámtól örököltem a korrektséget, apámtól az isteni szikrát.” – 
vallja magáról Ákos. Adonyban igen gyakran látni Mari és Putyi nővéreit, 
amint édesanyjával, Borikával együtt sétálgatnak. Családi állapota nőtlen, 
komolyan nem is fordult meg a fejében a családalapítás – legalábbis eddig. 
Torma Ákost (TÁ) Hetyei Gábor (HG) kérdezi:
HG: Kedves Ákos! Mostanában gyakran futunk össze Adonyban, sokszor 
itt töltöd a hétvégédet testvéreiddel, édesanyáddal. Ilyenkor hol szoktatok 
ebédelni?
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TÁ: Óhhhh-hohó! Ha én az adonyi lakhelyeimet számolom, három 
helyen laktam. Első a Rákóczi utca 44. számú épület. Szolgálati lakás, 
tanárlakás. Én oda születtem. Amikor apám nyugdíjba ment, ki kellett 
költöznünk, és a Petőfi utca 2-be mentünk. Mi ott is maradtunk volna 
holtunk napjáig, de édesapám kitalálta, hogy költözzünk át a Vörösmarty 
utcába, a Cserpesék házába – teljesen értelmetlenül, mert a kertben senki 
nem akart dolgozni, és az meg nem terem magától. Ezek után költözött 
aztán a családunk Dunaújvárosba. Anyukám azóta – 1983 májusa óta – 
lakik ott. De térjünk vissza a Rákóczi utcai lakásra! Pár éve – mióta újra 
többet járok Adonyba – figyelgetem, hogy mi történik azokkal a házakkal, 
amelyhez kötődtem korábban. Láttam, hogy kik laktak itt, aztán azt is, hogy 
néhány éve leégett, aztán a felújítást is figyeltem. Mostanában a Húsevők 
háza nyílt meg ott. Legnagyobb megrökönyödésemre az éttermi rész a mi 
valamikori nappalinknak meg a kis szobának a helyén található. Az évek 
során az anyukámmal való pizzázás rutinná, szertartássá vált, és nekem 
végtelenül kéjes örömöt okoz, hogy beülök az egykori nappalink helyére 
pizzázni, és pontosan tudom, hogy a hátam mögött volt a TV, jobb kézre, 
két méterre a zongora. Eljátszottam a gondolattal, hogy veszek ott egy 
lakást: elég vicces lenne.
HG: Édesapád nagyon sok ma élő adonyinak jelent emléket: évtizedeken 
keresztül volt tanár, igazgató helyettes, később igazgató. Mit jelent ez 
számodra?
TÁ: Amikor felsős lettem, már nem volt az iskolában, addigra nyugdíjas 
lett. Ebből következik az, hogy csökkent a rajtam lévő nyomás, amit számos 
esetben el kellett viselnem a kastélykertben. Sokszor megkaptam: „Azt 
hiszed, mert az apád tanár, neked mindent lehet?” Akkor sem értettem 
már, hogy az én hülye viselkedésemnek mi köze ahhoz, hogy az apám tanár. 
Engem például mindig érdekelt a történelem. Rajzoltam én mindent a 
naplómba, a könyveimbe, a füzetbe, ami ehhez volt köthető: vörös csillagot 
vagy indián fejdíszt épp úgy, mint horogkeresztet. Annak persze próbáltak 
utánajárni a káderek, hogy ez utóbbit az otthoni légkör sugallta-e, mint 
a „klerikális reakció” egyik odva. Nekem persze akkortájt még fogalmam 
sem volt arról, hogy a „poszt-sztálinista” igazgató miért üvöltözik velem 
kulcscsomóját az asztalhoz csapdosva… jó, volt otthon „szabadeurópa”, 
meg vatikáni rádió nagy sustorgással, mert ezeket állandóan zavarták a 
bajtársak, de hitleristák tudtommal nem voltunk. Apámra visszatérve: volt 
benne valamiféle isteni szikra, amit örököltem tőle. Ez egyrészt egy sajátos 
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munkamániában mutatkozik meg: az hogy én Pápán a nyári szünetben is 
bejárok az iskolába, és 45 évesen kellett megtudnom, hogy ő is ezt csinálta 
– nos, végül is lehet véletlen. De a genetika izgalmas dolog.
HG: Otthon mást kaptál, mint egy átlagos diák?
TÁ: Édesanyámtól a józanságot, a korrektséget. Édesapám ötven éves 
volt, amikor születtem. Valószínű, hogyha fiatalabb, amikor születek, 
akkor a gyermeknevelésbe is több (vagy kevesebb) kraftot fektetett volna. 
De kaptam spirituszt! És ez égett bennem folyamatosan. Apám a saját 
spirituszát arra használta, hogy cselédszármazásból, mint első generációs 
értelmiségi, feltolja magát az értelmiségi létre: a kisebbségtudatból fakadó 
bizonyítási vágy működött benne. Az én helyzeti energiám magasabban 
volt, nekem ezeket a kapaszkodókat nem kellett megmásznom. Nem 
hordoztam magamban kisebbségi komplexusokat, a spiritusz nekem 
tehát inkább egyfajta tőkévé vált. Mi otthon Beethovent, Haydnt, Mozartot 
hallgattunk, ezek meg kikeltek bennem idővel. Akkoriban nem volt 
szokványos, hogy a gyereket operába meg kiállításokra, hangversenyre 
vigyék. Gyerekkoromban eltűrték, hogy ne dolgozzak, hanem olvassak. Ám 
én lázongó gyermek voltam, így el kellett telni jó pár évnek ahhoz, hogy 
ráébredjek, mit is kaptam korábban.
HG: Voltál azért gyerek is?
TÁ: Ó, hogyne. Annak ellenére, hogy én tanárgyerek voltam, egészen 
kiskoromtól kezdve – anyukám megfogalmazása szerint – ott laktam a 
parkban. Nagyon hálás vagyok a sorsnak (és édesanyámnak), hogy engem 
kiengedtek a többi gyerekkel a parkba „zülleni”, és olyan példaképeim 
lehettek, mint Szőke Dodó és társai, akik ugyan nem tartoztak az iskola 
legjobb tanulói közé, viszont a pedagógusi pályámhoz-emberi értelemben 
– a katonaság mellett ez a fajta közeg tette a legtöbbet. Volt szerencsém pl. 
a parkban, a presszóban (sör, cigifüst, svájci sapka, melós arcok) fagyizás 
közben olyan figurákkal találkozni, akikkel nem tudtam volna máshol. Ezek 
között a pofák között nőttem fel, és ennél jobb szocio-beágyazottság egy 
leendő pedagógusnak nem kell. Látom most is, hogy nem egy kollégám 
nem tud mit kezdeni a legegyszerűbb hétköznapi megnyilvánulásokkal, 
míg én kivirulok ezekben a szituációkban. Ez azonban csak az egyik 
felem, mert van a másik – apám révén – a szofisztikált értelmiségi, aki 
„kezitcsókolomot” köszön a folyosón a hetedikes diáklányoknak: tudok 
kultúrközegben is viselkedni (kacag). 
HG: Melyik éned az igazi: a melós, vagy a kifinomult értelmiségi? Mikor 
játszod meg magad?
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TÁ: Tulajdonképpen mindig megjátszom magam. Én gyakorlatilag, 
mint a színészek, mindig „figurában” vagyok, mindig játszom valamiféle 
szerepet. Nem tudom már valójában, hogy mikor vagyok eredeti, vagy 
mikor vagyok pózban, de – és ez a legfontosabb – ezzel együtt is mindig 
őszinte próbálok lenni. Az intelligens ember – bár nem tudom, hogy én az 
vagyok-e – attól az, hogy tud alkalmazkodni a helyzetekhez.
HG: Az elmúlt két évtized alatt Pápán „bedolgoztad magad”: a Refi 
megbecsült tanára, városi koncertek résztvevője lettél. Mi a fontosabb 
számodra: a városban otthon lenni, a gimnáziumban otthon lenni vagy a 
saját közegedben otthon lenni?
TÁ: Én alapvetően a Refi miatt mentem Pápára: ott is éltem bent sokáig. 
A tanítási rendszer miatt – korábban úgynevezett ciklusrendszerben 
tanítottunk – sem igényem, sem lehetőségem nem volt az első 15 évben, 
hogy pápaivá váljak. Azóta valamit változott ez a helyzet – lett saját lakásom, 
fellépek városi rendezvényeken -, de még ezzel együtt sem mondanám, 
hogy pápai vagyok. Bár úgy érezem, hogy sosem leszek teljesen pápai, 
mintha már jobban lennék az, mint dunaújvárosi, vagy adonyi – sajnos 
ezt ki kell mondani. A harmadik komponens is szépen alakul: a saját lakás 
hozzásegít ahhoz, hogy otthon ülő legyek: fel tudom magam egyedül is 
találni, nem kell feltétlenül valaki ahhoz, hogy engem szórakoztasson. 
Bár egyre inkább nyomaszt mostanában a magány. Sok minden változik 
körülöttünk, és ebben a huszonegyedik században nem nagyon találom a 
helyem. Sok mindent nem tudok megélni kifelé, így hát befelé élek meg 
bizonyos dolgokat, és ez hozzájárul a magányhoz, az elidegenedéshez. 
Tehát gimnáziumról egyre inkább a magánéletre tevődik át a hangsúly a 
mindennapi életemben, miközben a városi szerepvállalásom is erősödött.
HG: A nagy kedvenceid: Haydn, Mozart, Mahler, ha a klasszikus zenét, 
Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Scorpions, ha a rockot nézzük: melyik 
a fontosabb?
TÁ: Sokszor találkozunk emberekkel, akikről az a benyomásunk támad, 
hogy ellentmondásos személyiségek, vagy zavarosak esetleg. Az utóbbi 
időben azonban az jut erről eszembe, hogy ez csupán a sémákban való 
gondolkodás részünkről. Én is olyan személyiség vagyok, akiben megférhet 
szinte bármi bármivel. Ez az emberi természet izgalmasságának titka. Az 
annál sokkal több rétegű, mintsem egyszerűen meg lehetne ismerni. A 
jellem kútja olyan mély, hogy amikor azt hiszem, hogy sikerült a mélyére 
hatolni, és megismerni akár csak saját magamat is, de egy kicsit még 
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merülök tovább, akkor akár épp az ellenkezőjét találhatom– „dialektikus”, 
feleselő viszonyban. A legjobb megoldás, hogy az ember ne alakoskodjon, 
legalább maga előtt ne. Egyébként is, azt hiszem az a legtragikusabb, amikor 
az ember maga előtt kényszerül alakoskodni. Bennem megfér a klasszikus 
zene és a metál is egyszerre. Amit otthonról hozok – a klasszikus kultúra 
tisztelete - az nagyon jó alap, de az életnek életszagúnak kell lennie: és azt 
megkaptam gyerekkoromban a parkban, meg a metál zenétől. 
HG: Néhány fogalmat, kérlek, kommentálj! Miért fontosak számodra – 
ha fontosak? Természet.
TÁ: Mindennek az alapja.
HG: Korrektség, igazmondás.
TÁ: Minden emberi kapcsolat alapja.
HG: Róma, Berlin.
TÁ: A történelem iránti megfertőzöttségem innen származik. Vannak 
olyan városok, ahol annyira tömörül az én privát élményeimnek, a 
történelemről olvasottaknak az esszenciája, hogy a fantáziám elindul, ha 
ott vagyok. Mindig vonzott a grandiozitás, a színpadiasság. A történelem 
nagyon sokszor drámai és lehengerlő, még ha egyben szörnyű is. Lehet, 
hogy titokban önállótlanok vagyunk, és vonzódunk a tekintélyhez, a 
nagysághoz? A végső válaszom: amihez igazán kötődünk, azt nem tudjuk 
racionális érvekkel alátámasztani.
HG: Hit és egyház.
TÁ: Kétféle ember létezik: a tisztességes és a nem tisztességes. Ez nem 
hit kérdése, nem annak a kérdése, hogy kiben vagy miben hisz valaki. 
Az egyház sem hit kérdése, hanem sokkal inkább kulturális, társadalmi 
vonatkozású kérdés. Engem katolikusnak neveltek. Bár nyitott voltam pl. 
a buddhista, a muszlim vallás irányába, be kellett látnom, hogy aki ebbe 
a kultúrkörbe születik bele, és ebben szocializálják, az ide tartozik, még 
ha egyes dolgok – például a katolikusok külsőségei –sok esetben távol is 
állnak tőle. A mostani közegem – református gimnázium – szokásait is 
sokszor nehezemre esik megszokni. Én azt szoktam mondani, hogy nem 
katolikus vagyok, hanem a neveltetésem katolikus. Az én tájképemhez 
hozzátartozik a katolikus és a református templom sziluettje is. De hozzám 
tartozik a reformátusok 90. zsoltára is: „Te benned bíztunk eleitől fogva…”, 
mert a szó tájból sarjadó értelmében: magyar. És ha kapálóznék is ellene, 
ez is én vagyok. A keresztény kultúra komfortérzetet okoz, és ez az érzet 
fogva tart – minél jobban öregszem, annál inkább.
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HG: Jézus.
TÁ: Mivel az Isten, a teremtés, a végtelen az emberi végesség számára 
felfoghatatlan, kell egy olyan konverter, mely mindezeket felfoghatóvá 
teszi számunkra. Jézus teszi az elképzelhetetlent elképzelhetővé, a 
megfoghatatlant megfoghatóvá, és a felfoghatatlant követhetővé: általa 
testesül meg, válik „hihetővé” a hit. Jézus maga a helyes emberi cselekvés. 
HG: Nemcsak a katedráról tanítasz: szöveget írsz, zenét szerzel, és 
együtteseddel elő is adjátok ezeket. Az együttesed – a Pannonium Orchester 
– frontembere, énekese, gitárosa vagy… Úgy tűnik, nagyon sokoldalú vagy.
TÁ: Nem vallom magam zenésznek, nincs zenei végzettségem. 
Mindegyik albumunk számait úgy szereztem, hogy addig gitároztam, amíg 
a harmóniákból ki nem kerekedett a dal. Nem tudom – és nem is érdekel 
–, hogy milyen akkordot fogok a gitáron. Sosem tanultam hangszeren 
játszani. Énekelni tanultam, tanulok magánúton. 
HG: Négy albumotok készült el. Az első az Éjjel, távol. Fizikailag is 
megfogható, kiadott CD, expresszív borítóval, dalszövegekkel. A szöveg 
és a zene külön-külön nehezen emészthető, viszont belemélyedve dallá 
formálódik. 
TÁ: 2000 körül készült el az anyag, az Artisjus segítségével 2005-ben 
jelent meg.
HG: Az egész lemez társadalmi, politikai, környezetvédelmi kritika, 
esetleg tiltakozás. A rendszerváltás és az azt követő konformitás, a jó 
szándék és ennek rossz végeredménye, az elidegenedés, a családtól való 
eltávolodás. A társadalomkritika progresszív zenei hangzással párosul a 
lemezen. Valakiknek írtad ezeket a dalokat, vagy magadból írtad ki?
TÁ: Magamból írtam ki. Amikor az ember kiírja magából, akkor annak 
örül, hogy végre kijött. De bíztam abban, hogy erre azért lesz kereslet. Hogy 
aztán nem lett mégsem fizetőképes igény, különösebben nem érdekelt, 
nem érdekel. Ma már okosabban fognék hozzá, de most sem megalkuvóan. 
HG: Későbbi, eddig még hivatalosan ki nem adott, de az interneten 
fellelhető lemezeitek Quo Vadis, Ressentiment, Geographica – is a fogyasztói 
társadalom szennyét, a fogyasztás környezeti rombolását mutatják be, 
vagy vizionálják. A pénz, a szemét, a tisztesség hiánya, a karriervágy, a 
talmi csillogás: mind-mind fontos sarokpontja a daloknak. Problémákat 
vetsz fel, de megoldást tudsz-e felmutatni?
TÁ: A privát megoldásom ugyan meglenne rá, de ez a megoldás a 
polgári demokráciát csúfolná meg. Fatalista vagyok, és a szekerünket látom 
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gurulni a szakadék felé:sztoikus, szkeptikus visszahúzódással szemlélem 
a természet és a környezet rombolását. Az apostoli szózat helyett privát 
helyzetekben – négyszemközti beszélgetésekkel, tanórákon – kell beszélni 
az emberekkel, hogy ne legyenek frusztráltak, szorongóak. Annak ellenére, 
hogy a jövőképünk nem túl bíztató, próbáljuk meg addig is emberként 
érezni magunkat, amíg lehet. Körülbelül ezt mondom én ma…
HG: A dalaidban megfogalmazol sok problémát. Mi az ezek közül, 
amelyet a legsúlyosabbnak érzel?
TÁ: A képmutatást, hazudozást, azt, ha hülyének néznek engem, 
vagy mást, bárkit. Ezt az egyet nem tudom tolerálni. Szoktam mondani a 
gyerekeknek: próbálják meg elképzelni a világot hazugság nélkül. Mennyi 
problémánk megoldódna!
HG: El tudod-e képzelni magadról, hogy elveidért kiállva lépj elő, mint 
civil aktivista?
TÁ: Én már semmiben nem tudom elképzelni magamat. Mindig a 
saját utamat jártam, ami sokszor és sok mindenben illeszkedett bizonyos 
áramlatokhoz, de hogy én kivonuljak valahova, és agitáljak, erre alkalmatlan 
vagyok.
HG: A történelemoktatás nem kívánja meg a középiskolában, hogy a 
véleményeddel kiállj, és esetleg ágálj, vagy agitálj?
TÁ: Az, hogy az órán én mit mondok, csak egy dolog. A diákok 
gondolkodjanak el rajta, és ne elhiggyék. Én ott sosem jelenek meg úgy 
a magyarázataimmal, hogy az az igaz, a jó, a helyes, a csalhatatlan. És a 
zenei létem sem egy agitáció, nem a tömegeknek szóló valami. Mert ha az 
lenne, akkor nem így kellett volna nekiállni. Máshogy. Úgy, hogy el is érjen 
hozzájuk, és meggyőzze őket az én igazamról. De a zenénk nem erről szólt. 
Én egy morgolódó, különc, „világgyűlölő” vagyok, bár máskülönben, aki 
pedagógus, eleve nem lehet igazi világgyűlölő, pesszimista.
HG: Zenédet hallgatva az jutott eszembe, hogy szívesen lennék diákod. 
Kíváncsi lennék arra, hogy történelmet hogy tanítasz…
TÁ: Hát így, ahogy a zenét hallod: mondasz pár mondatot az anyagról, 
hogy legyen néhány sor a füzetben, és utána elkezdesz agyalni. Gyakorlatilag 
tévhiteloszlatás folyik az óráimon.
HG: Most újabban klasszikus zenét tanulsz és énekelsz! Mahlert 
nemcsak hallgatod, érted, de a szakdolgozatodat is ebből írtad. Mi a célod a 
klasszikus énektudás megszerzésével?
TÁ: Az minden szépnek, jónak az alapja , igényességet, kifinomultságot 
ad.
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HG: Idézlek: „Korábban azt hittem, hogy csak magamat szeretem, 
de ahogy öregszem, rájövök, hogy már annyira magamat sem.” Én meg 
úgy látom, hogy hallatlanul sok szeretet van benned, és talán leginkább 
magaddal nem vagy jóban.
TÁ: Ezt lehet, hogy te látod jól, ezen az ügyön még sokat kell dolgoznom, 
ha ad rá lehetőséget az Isten.
HG: Tele vagy ambivalenciával: gépjárművezetés és szállítási 
ügyintézői végzettséged van, de nem gyakoroltad soha, földrajzból nem 
érettségiztél, de diplomáztál, történelmet tanítasz, de Mahlerből írtad 
a diplomadolgozatodat, nem tanultál sosem zenélni, mégis gitározol, 
mandolinozol, zenét szerzel előképzettség nélkül, verset, dalszöveget írsz, 
holott sosem jártál irodalmi kurzusra, kicsi neked a város, az ország, de 
a négy fal között a pár négyzetméteren képes vagy órákat futni körben-
körben, mindig szerepet játszol, de gyűlölöd az alakoskodást. Ki is vagy 
akkor valójában?

„Adony épített emlékei”
AZ ÓTEMETŐ SZÍV ALAKÚ SÍRKÖVEI

Amikor egykori hozzátartozóink sírját felkeressük az adonyi 
Nagytemetőben, néha időt szánunk arra is, hogy egy kicsit sétáljunk a 
sírkertben. Egy-egy sírkőbe vésett ismerős név olvasása után megjelenik 
előttünk a hozzá köthető személy emlékképe. 
Utcabéli „régi öregek”: Miska bácsi, Jani bácsi, Mári vagy Rozi néni 
elhomályosuló alakja. Magunk előtt látjuk elhunyt rokonainkat, fiatalon 
meghalt iskolai osztálytársunkat, egykori munkatársunkat vagy az életünk 
során megismert helyi lakosokat. 
Ha sétánk során elérjük a használatban levő temetői rész végét, láthatjuk 
a mindent elborító bozótostól megtisztított Ótemetőt. Azt a részt, amelybe 
az 1870-es évektől kezdődően temetkeztek elődeink. Ma már csak néhány 
gondozott sír tűnik fel a lekaszált területen. Még láthatóak a domborodó, 
jeltelen sírhalmok, a még álló, megdőlt, földbesüllyedt, megcsonkított vagy 
széttört sírkövek. 
Próbáljuk elolvasni a neveket, hol sikerrel, mert még olvasható a véset, 
hol már elmosódott minden, csak mélyedések vannak a köveken. Ismerős 
családnevekkel találkozunk, hiszen az oly régen elhaltnak még Adonyban 
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élnek leszármazottjai. A nevek elolvasása után nem jelennek meg az itt 
nyugvók emlékképei, hiszen más évszázadban éltek ők, oly, de oly régen!
Az Ótemetőt végigjárva szív alakú sírköveket is láthatunk. Tömör vörös 
mészkőből, gyönyörűen faragva, csiszolva. Igazi mestermunkák a régi 
sírkövesek alkotásai. A szív alakú sírkövek egyes temetőkben már az 1700-
as években megjelentek. Hiszen a „szív” motívum sok mindent jelent! 
Éppen ezért elgondolkodtató, hogy mi késztette a megrendelőt e sírkő 
kiválasztására a szeretett hozzátartozó sírjához. A síron túli ragaszkodás? 
Az elvesztés fájdalma? Az igen belső, mély érzelmi emlékezés? Sok-sok 
gondolat futhat át agyunkon. 
A szív alakú sírkövek közül most kettőt, két asszony sírkövét tekintjük meg. 
Mindkét sírkő (valamint a többi) felirattábláját csigavonal alakú szalagkeret 
övezi. E kissé kiemelkedő csigavonal magába öleli azokat a gyönyörűen 
vésett gót betűs sorokat, amelyek üzeneteket hordoznak. 
Olvassuk el őket, és gondolkodjunk! Az elmúlt évszázad során az idő vasfoga 
nem kímélte a véseteket, kissé nehezen olvashatóak a néhol elmosódó 
szövegek. A fordításukra Dr. Gáspár Zsófiát kértem meg, aki a gót betűs 
német iratok fordításában sokat segít nekem  és kutatótársaimnak. 

Zsófi fordításával tekintsük meg e két 
egykori asszony sírkövének szövegét. 
Steirer Józsefné 1830. április 3-án hunyt 
el, 52. életévében. Sírköve kissé megdőlve 
dacol az idővel. Egy régen kivágott nagy 
fa tuskója lapul a tövében. Ki tudja 
mikor ültették oda csenevészként, vagy 
tán madár ejtette magból nőtt egykor. 
A sírkő szövege egy feleség, édesanya 
utolsó üzenete gyermekeihez: 

 Míg ebben a békés kertben
nyugszom Istennel egyesülve

várni foglak titeket
Gyermekeim, akik halálomat 

siratjátok.
Vigasztalódjatok egészen

az  Örök Viszontlátásig. Éljetek 
helyesen,

és ne feledjetek (a részemre) 
kegyelemért könyörögni.

(……csillagok?) született Hitves
elhunyt 1830. április 3-án

    52. életévében.
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Utolsó üzenet, amely lehet, hogy nagyon sokszor kiváltotta az odalátogató 
gyermekeiből, hogy megsimítsák e sírkövet. A mondatok soraiban ott a 
vigasz is: „Vigasztalódjatok az Örök Viszontlátásig.” Utalás arra, hogy nem 
végleges az elválás. 
Nem messze látható Tischnerin Anna szív alakú sírköve. Kissé megdőlve 
süpped a földbe. Magányos emlék, körülötte kevés a sírkő. Talán eltűntek 
már, vagy fakeresztek voltak, amelyek elkorhadtak? Tavasszal ibolya virult 
a sírkő körül, a természet ajándéka. 

Asszony
Anna Tischnerin, aki az ő 38-dik
életévében Június (?) elsején 1828-ban
az Úrban megboldogult.
Rövid volt megüdvözült élete,
mégis csupa keserűség.
Lelke, mely most elragadtatott,
nagy nyugalommal tűrt
minden szenvedést,
melyet Isten teherként rótt rá.
Szintén türelemmel viselte az elválást, 
mikor is a halál terhét levette válláról.
Isten nyugosztalja
Örök béke poraira!

E sorok is sokat mondanak el néhai Tischnerin Annáról. Közel két 
évszázaddal ezelőtt élt, és életében nem volt sok boldogság, csak „csupa 
keserűség”. A szenvedést nyugalommal tűrte, amelyet csak a halál vett le 
válláról. Vajon ki, kik vésették e nehéz sorsra utaló szavakat, hogy közöljék 
a sorok olvasójával az elhunyt szenvedésekkel teli életét? Férj, szülők, 
testvérek? Ezekre a kérdésekre ma már nem kapunk választ.
Az Ótemető őrzi halottait. Hosszabb vagy rövidebb életutak, megannyi 
élettörténetek értek itt véget, és maradt utolsó kívánságnak, hogy „Béke 
poraikra!” Nekünk, az utódoknak pedig az a feladatunk, hogy tisztelettel 
óvjuk, gondozzuk e régi temetőt, őseink végső nyughelyét, Adony kegyeleti 
emlékhelyét.

Rózsafi János
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Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
KELT TÉSZTÁK SAVÓVAL

Édesanyámtól, Szeitl Máriától tanultam, hogy a kelt tésztákat tej helyett 
savóval is készíthetjük. Feledésbe merült az egyszerű, de annál hatásosabb 
tejsavó.
A tejsavó évszázadok óta jól ismert, enyhén sárga színű, áttetsző folyadék. 
Nagyon egészséges, akár ivóléként is használható, főleg télen, hiszen jó 
immunerősítő is.
Az én dédim, nagyanyám, édesanyám és én is nagyszerű kelt tésztákat 
készítettünk belőle.
A savó igazából a túrókészítés „mellékterméke” volt, de a régi háziasszonyok 
mindig mindent fel tudtak használni, hogy takarékosan vezessék a 
háztartást. Ami megtermett, visszamaradt, azt nem szabadott kidobni. Pedig 
ők még nem hallottak a fenntartható fogyasztásról és újrahasznosításról, 
sőt még az élesztőgombákról sem, amik a savó jótékony hatását idézik elő.
Nagyapámnak, Szeitl István, Papusnak kocsmája volt a mai Rákóczi 
utca elején.(Később itt volt a mozi is, amit a bálteremből alakítottak 
át.) A napszámosok, a gyerekek, az utcabeliek, a vendégek szeretetben, 
harmóniában töltötték szorgos napjaikat. A Papus kocsmája, portája, szőlője 
kedves, biztonságos hely volt felnőtt, gyermek részére egyaránt. Nagyanyám, 
Pepi néni vezette a vendégfogadót és a nagy háztartást. Édesanyám tőle 
tanulta, hogy a kelt tészták dagasztásához savót használjunk. Papus 
kocsmájában sok bált tartottak. A bálokban, a szüreteken egyaránt kedvenc 
kalács volt a bejgli, aminek a receptjét nagyanyám, Pepi néni hagyta ránk.

Diós-mákos bejgli Pepi néni vendéglőjéből

A tészta hozzávalói:
1 kg liszt /átszitált/
6 dkg cukor
0.5 liter savó
1 db tojás
30 dkg házi zsír
3 dkg élesztő
pici só
pici fahéj
pici reszelt citrom héja, és mokkás kanál citrom leve.
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Dió töltelék:
40 dkg darált dió
30 dkg cukor
8 dkg mazsola (rumba áztatva)
1/2 db citrom reszelt héja és 
egy kis kanál citrom leve
2 dl házi baracklekvár
1,5 dl tej, (vagy befőtt leve, 
vagy kompót leve)

Mák töltelék
40 dkg mák
30 dkg cukor
8 dkg mazsola (rumba áztatva)
1/2 db citrom reszelt héja, és egy kis kanál citrom leve
2 dl házi baracklekvár
1,5 dl tej (vagy befőtt leve, vagy kompót leve)

Elkészítése:
Az élesztőt a langyos cukros savóban feloldom.
A lisztet, sót, 1 tojást, zsírt, fahéjat, citrom héját és egy kis levét 
összedolgozom, bedagasztom. Ha a tészta az edénytől elválik, akkor jó.
Pihenni hagyom kb. 40 percig.
A tésztát 4 felé osztom.
Téglalap alakúra nyújtom. Megkenem baracklekvárral, és megkenem a 
dió-vagy mák töltelékkel. Feltekerem, tepsibe helyezem, és villával végig 
húzom lazán, hogy szép egyenletesen süljön meg. Előmelegített, közepes 
hőmérséklettel sütöm.
A barnára sült tésztát házi zsírral lekenem.
Megjegyzés: a töltelékek készítésénél a tejet vagy a befőtt levet fokozatosan 
dolgozom el, nehogy túl híg legyen.
Én a régi receptet a kakaós verzióval bővítettem, Kristóf fiam egyik 
kedvence lett ez a süti.
Egy kis lábasban a neszkakaót egy kis vízzel felhígítom, teszek bele egy 
kis sót, összeforralom sűrű állagúra. A só kihozza a kakaó vagy bármely 
csokimáz finom ízét. Természetesen, baracklekvárral kenem be a kinyújtott 
tésztát, és úgy kenem fel a kakaós mázat.
Jó étvágyat kívánok!

Ignácz Ildikó
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Adonyban született – Adonyi történetek
DR. BENEDEK ÁRPÁDNÉ: ADONYI GYEREKKOR

1896-ban született apai nagyanyám, Bálint Lajosné, Müller Sarolta. Élete 
java részét Adonyban, szülőfalujában élte le. A 94 évből talán, ha hármat 
nem itthon. Szellemi képességeinek szinte végig teljes birtokában mindenre 
emlékezett, ami hosszú élete során vele történt. Színesen, élményszerűen 
adta elő régi történeteit. Sokat mesélt nekünk, unokáknak a régi Adonyról, 
a kastélybeliekről, a háborús viszontagságokról, régi emberekről, 
életformáról. Bár az én gyatrább memóriám nem őrizte meg ilyen jól a 
nagyika elbeszéléseivel rám hagyományozott kincseket, egy-két dologra – 
ami különösen megragadta fantáziámat – azért mégis jól emlékszem.
Például arra, hogy a nagyanyámék kislányként lesték a nagyúri közönség 
érkezését a kastélybeli bálokra. Ahogy a díszes hintók sorban odahajtottak 
a bejárt lépcsősora elé, és esős, latyakos időben a belső szolgálatra rendelt 
férfi személyzet nagy ruháskosarakat vitt ki a hintókhoz. Ebbe léptek a báli 
ruhás, topánkás főrangú kisasszonyok, asszonyságok, és így szállították be 
őket a báli ragyogásban pompázó épületbe.
A mai futballpálya lovas pályaként funkcionált még a grófi időkben. 
Rózsalugas vezetett odáig a kastély épületéből. Ennek nyomai megvoltak 
még az én gyermekkoromban, az ötvenes években is. A víztorony mögötti 
dzsungel bodza és galagonyabokrai között ott ringatták halvány, pilleszirmú 
virágaikat a tüskés vadrózsabokrok.
Az elvadult kastélyparkról csodálatos gyermekkori emlékeket őrzök. 
Mesebeli játszótér volt az nekünk akkor, iskola után mindig teli-teli rengeteg 
gyerekkel. A fiúk „rúgták a bőrt” – fociztak, többnyire rongylabdával, csak 
ritkaságszámba ment, ha bőr futball labdája volt valakinek. Lombkunyhókat 
építettünk a víztorony háta mögött, cserebogarakat vadásztunk, ősszel 
gesztenyét szedtünk, nagy avarkupacokban hancúroztunk, télen 
szánkóztunk a filán, a fiúk hokiztak a tó havas jegén az erre a célra lesöpört 
pályán. Béleletlen, fűzős cipőinkre szerelt kurblis korcsolyával sötétedésig 
korcsolyáztunk nemcsak a tó jegén, hanem a kis Duna gát fölötti ágában, 
ahol bőven volt hely fakutyázásra is. Hébe-hóba még beszakadni is sikerült 
néhányunknak. Sokan voltuk és talán ez volt a legszebb. Mindennapos volt 
4-5, vagy még több gyerek egy-egy családban. Reggel csapatokba gyűlve 
gyalogolt a sok-sok gyerek az iskola felé, még Lívia pusztáról is.
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Tavasszal ibolyát szedtünk, előtte persze hóvirágot a parkban, a Nagy 
Szigetben. Gyöngyvirágozni sokszor egyenesen az iskolával mentünk ki a 
szigetbe, az akkor még csodaszép, óriástölgyekkel övezet nagy tisztásra. 
Szabadéri tornaóráink voltak a nálunk alig idősebb, ifjú Gáborfi Lajos tanár 
úrral. De szabadban rajzoltuk például a templomtornyot Székely Sándor 
tanító bácsi rajzóráján. Ő még a hajóállomáson is tartott rajzórát, ahol 
természet után örökítettük meg a lórévi part azóta jórészt már elpusztult 
hatalmas fűzeit. Vajon megőrződtek-e ezek a néhai gyerekrajzok az 
iskolában valahol? És ott voltak az őszi – tavaszi (?) – nagy kirándulások 
Szentmihályra, gyalog, az egész iskolával. A kis elemózsiás batyuink, a 
játékaink a nagy réten – marhalegelőn –: Körben áll egy kislányka, röpülve 
jön egy madárka, szárnya hosszút integet… A forrás a villámsújtotta nagy 
fa tövében a Duna-parton. A Vöröspart, ahonnan Hajdú Rózsi legurult… 
Óh, a gyerekkori Adony! Arról bizony vég nélkül lehetne mesélni még. 
A mackóruhás, pacskeros, mezítlábas, lódenkabátos, elfagyott lábujjú, 
gyönyörű, gyönyörű adonyi gyerekkor!
Vajon hányan emlékszünk még Adony régi utcaképére? Az árnyas-lombos 
fasorokra a Koller utcától a Szabolcsi útig? Ezeket a fasorokat később, az 
ötvenes évek közepe táján kivágták. És mennyire hozzátartozott Adony 
egykori utcaképéhez az állatorvos Rozsinszky Béla bácsi egylovas kis fogata 
is. Őhozzá még akkor is ragaszkodtak a gazdák, amikor megöregedvén, 
új ifjú, motorbiciklis állatorvosok jöttek helyére a faluba. Aztán az artézi 
kút, az asszonyok találkozóhelye, ahol olyan jól meg lehetett beszélni a 
dolgokat, míg a csorgó víz megtöltötte a kannáikat.
Nem feledkezhetünk meg legfőképpen arról, sem hogy Adony járási székhely 
volt valamikor. Patinás, hangulatos település. Benne a fazsindellyel fedett 
kastély, a templom, a plébánia régi szép épülete, a zárda, a bíróság – előtte a 
parkszerű, óriási térség –, a Kremmer vendéglő bolthajtásos kocsibejárója, 
kijjebb a szép, fehér oszlopos, tornácos, hosszú parasztházak sora, palánk 
kerítések, kis- és nagykapuk, amelyeken esténként maguktól fordultak be 
a tehenek és a disznók a legelőről megtérve a portákra.
Aztán az egyházi élet, Lendvay atya, Lajos atya, és mind-mind a többiek, akár 
három szentmise is vasárnap, reggel is, eset is, mindig tele templommal. 
Bácsikák hibátlan fényű fekete csizmában, nénikék fekete berlier 
kendőkben, ahogy libasorban taposták az ösvényt a hóban templomba 
menet… A húsvéti, úrnapi, búzaszentelő körmenetek, amelyeken szinte 
a falu egész népessége ott vonult a hímzett templomi zászlók alatt. A 
kislányok húsvétra rózsaszín, vagy piros új – szúrós – szövetruhát kaptak…
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Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna
TOMBOLÓ DUNA - PUSZTÍTÓ ÁRVIZEK (1800-as évek első fele)

A Duna adonyi öblében megtelepedők életében mindig komoly jelentőség-
gel bírt a folyó „viselkedése”. Amikor szelíd volt, életet és munkát adott, de 
ha tombolt és áradott, akkor megkeserítette a lakosok életét. E Duna men-
ti ártéri lapályon élő emberek mindig számíthattak arra, hogy otthonuk víz 
alá kerül. Tisztában voltak azzal, hogy a folyó közelsége miatt nincsenek 
biztonságban. Nem véletlen, hogy a Szőlő-hegyünkön körbe-körbe számos, 
írott történelmünk előtti kultúra lakóinak és temetkezési helyeinek nyo-
mát lelhetjük. A mocsaras, ingoványos Duna-parti területek élelmet adtak 
(vadat, halat), búvóhelyet biztosítottak. Az sem véletlen, hogy az idegen ha-
talmak – rómaiak, avarok, törökök – számára fontos volt elfoglalni e terü-
letet. A dunai átkelés, annak az uralása stratégiai, hadászati jelentőséggel 
bírt. Szintén fontossá tette a Dunát évszázadokon keresztül az a tény, hogy 
a tömegáruk szállítása e vízi úton zajlott. A XVIII. században fejlődésnek in-
duló Adony számára újra lételemmé vált a Duna, és egyben a legnagyobb 
veszélyforrássá.
„Számos esztendőbeli árvizek pusztításai sanyargatták az Adony mezőváros 
népét, és uradalom javait és a Buda Eszéki és többi központba vezető or-
szágutat.” – írta naplójába 1845. január 27-én Uhlarik János, a Zichy- ura-
dalom Adonyban élő kiváló mérnöke. Megalapozottak voltak szavai, mert 
1837-től kezdődően kiemelt (ma úgy mondanánk: munkaköri) felada-
ta volt Adonyt megvédeni a Duna rendszeres áradásától. Nem csak szak-
mai szemmel tekintett a Duna melletti árvízveszélyes településre, hanem 
a mérnöki irattárból tájékozódva tisztában volt annak árvizekkel sújtott 
múltjáról is. Rendelkezésére álltak azok az iratok, amelyek rögzítették a víz 
elleni védekezés érdekében emelt töltések műszaki leírásait. 
Uhlarik még beszélhetett azokkal az idős adonyi lakosokkal, akik jól emlé-
keztek az 1775-ös év pusztító árvizére. Az akkor mért legnagyobb vízma-
gasság sokáig azt a magasságot jelentette, hogy menekülni kell, mert a víz 
mindent elborít. Majdnem hasonló magasságú volt az 1803-as nagy áradás 
is, amely olyan súlyos károkat okozott, hogy a lakók egy évi adómentessé-
get kaptak. 
Öt év múlva, 1809. március 4-én este igen gyorsan áradt a Duna, 10 órakor 
már elkezdődött a kiöntése, a jeges árvíz tombolása. Közel 75 cm-rel meg-
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haladta az 1775-ös árvíz magasságát. Csak a következő (korabeli nevekkel 
jelzett) utcák maradtak szárazon: Rácz, Tótt, Rácz Almási és a Plapper utca. 
Víz alá került a Fejér Vári, Vetsei, Posta, Magyar, Rósa, Újj és Rév Utca. Haj-
nalra már mindent víz borított, 180 ház összeomlott (vertfalú házak voltak 
akkor), a lakosok az ólak és a romba dőlt házak tetején keresetek menedé-
ket. Egy asszony meghalt, és nagyon sok háziállat elpusztult. 
1820-ban, a Virágvasárnap előtti szombaton nem a dunai árvíz pusztított, 
hanem az irtózatos szélvész. A dunai malmokat leszaggatta kikötési he-
lyükről, elsodorta és összetörte őket.  
A következő nagy árvíz 1827 márciusában pusztított. A lakosok a lösz fenn-
síkra menekültek, a Szőlő-hegyre. Adony egy hónapon keresztül volt a víz 
fogságában. „Lakhelyünk a hegyekről, mint sziget a vizek közepén.” – jegyez-
ték fel e napokról. A postaút is víz alatt volt, ezért nagyot kellett kerülni a 
postajáratnak. Dühöngő szélvihar is támadt, ami hozzájárult a házak ösz-
szedőléséhez. Amikor már a lakosság egy része visszaköltözhetett, csak fo-
kozódott a baj. A régi Posta háznál tűz ütött ki, és a nádtetős házak között 
minden erőfeszítés ellenére tovább terjedt a tűz. Két óra alatt 56 kisebb-
nagyobb ház leégett. Mint írták: „A Magyar Korona nevű új Vendégfogadótól 
a Görög Szentegyházig mind a két soron most nem lehet látni egyebet a pusz-
tuláson kívül. Nem hallani egyebet, sírós panaszokat. Könnyes szemmel nézi 
az ember, midőn a szerencsétlenek házról házra járnak eledelért.”  
Az 1830. évi áprilisi áradás is nagy tragédiával járt. Mint Lendvay Zoltán 
atya kiváló helytörténeti könyvében (Adony a történelemben) is olvasha-
tó, április 3-án a Szőlő-hegyről egy emberekkel és áruval megrakott csó-
nak igyekezett vissza Adonyba. Steiner Mihály főmolnár csónakján 29 fő 
indult lakóhelyére, amikor a súlyosan megterhelt csónak a feltámadt viha-
ros széltől felborult, és 18-an vízbe fulladtak. A halotti anyakönyvben ma-
gam is láttam a meghaltakról készült bejegyzést.
1837-től kezdődően már Uhlarik János naplóiból is nyerhetünk informáci-
ókat a Duna áradásáról. Mindig feljegyezte, hogy mennyit áradt vagy apadt 
a folyó. Az egykori Becsei utca végében (ma: Kossuth Lajos utca) két kifo-
lyó volt a Buda – Eszéki országos (írhatnánk úgyis: hadi) út alatt. Egyik a 
Becsei utca vízelvezetésének kifolyója, a másik a Serházé. A Serház még az 
1700-as években épült, lebontása után emelték a helyére a Főbírói hivatal 
emeletes, ma is meglevő épületét. E két kifolyót a Duna áradásakor azonnal 
el kellett zárni, mert (mint arra 1850-ben példa volt) a víz ezeken keresz-
tül betörhetett a település utcáiba. 
Uhlarik Jánostól nincsenek feljegyzések az 1838-as nagy árvízről. Ugyanis 
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ez évi naplója hiányzik, nem kutatható. Ez év március 16-án a Duna rend-
kívüli jeges áradása azt eredményezte, hogy az egész település vízben állt. 
A lakosság a Szőlő-hegyre menekült, az utcákon csak csónakokkal lehetett 
közlekedni. Az erősebb férfiak és a hivatalt viselők maradtak, és őrködtek a 
megmaradt vagyon felett. Több mint 130 ház roskadt a vízbe, köztük a Pos-
talak is. Ember nem vesztette életét, de a pusztítás olyan nagy volt, hogy 
az apadás után éhínség következett. Néhai gróf Zichy János fiai (ekkor még 
osztatlan közös tulajdonban volt az apjuk után örökölt uradalom) segítet-
ték a lakosságot élelemmel, házhellyel és építési anyaggal.  
Az 1838-as árvíz magassága is megjelölésre került. Uhlarik János mérnök 
1840. február 3-án a következőt jegyezte fel naplójába: „Az uraság Duna 
melléki Vadász lakban a Nagyságos megyétől készíttetett víz magasságának 
mutató kövét bé falaztattam. Jelen volt Meszlényi esküdt és Balassa mérnök 
urak.” 
1848. április 15-én a ködös hideg időben jég borította a Dunát, de ennek 
ellenére igen gyorsan emelkedett a vízszint. A Becsei utcai és a serházi ki-
folyókat azonnal elzárták. Folyamatosan ellenőrizték a települést védő töl-
téseket. Késő délutánra már annyira emelkedett a víz, hogy az 1838-as ár-
vízen csak 54 cm-rel maradt alul. A Posta Háznál (ma: magánház a Petőfi 
Sándor utcában, a Dunához közeli kanyarnál) sok adonyi kocsis és gyalog-
munkás munkálkodott azon, hogy az ottani országutat megerősítse. Este 9 
óra felé megkezdődött az apadás, elmúlt a veszély, de a jég nem mozdult. 
A következő évben, 1849. január 23-án is megállt a jégzajlás, és megkezdő-
dött a Duna áradása. 24-re virradóra nagy szél kerekedett, amely egész dél-
előtt tartott. A vihar ereje olyan volt (mint Uhlarik rögzítette naplójában) 
„…hogy a ruhát a Dunán öblögető asszonyt a Dunából kiverte.” 25-én meg-
mozdult a jég, és megkezdődött az apadás. 
1850. február 14-én is jég borította a Dunát, ennek ellenére gyorsan emel-
kedett a vízszínt. Uhlarik  mérnök ekkor hivatalos ügyben napok óta már 
Lángon volt, gróf Zichy György rendelte oda. Február 18-án jött vissza 
Adonyba, és az elmondottak alapján írta meg jelentését gróf Zichy György-
nek. E jelentés adta a következő információkat, és ezek birtokában nézzük 
az eseményeket. Február 15-én a víz annyira áradott, hogy csak 5 cm-rel 
maradt alul az 1838-as jeges áradás alatt. A Serházi kifolyót nem sikerült 
teljesen elzárni, ami rémületet okozott. E napon Horváth Pál albíró és Ko-
vács Elek mérnök irányították a töltések védelmét. Február 16-án a víz már 
az 1838-as magasságig emelkedett. Minden uradalmi erő a töltések védel-
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mére volt kirendelve. Február 17.: „A víz nagy rémületre egyaránt emelke-
dett, a nép barmaival és vagyonával a Szőlőbe takarodott, a jég többszöri in-
dulása, a dühöngő szél ropogtatta a jeget. Feleségem az uradalmi iratokat 
mind postázta fel kocsira, estve 9 és 10 óra között 91/2 hüvellyel hatotta felül 
a víz az 1838. évi jeges árvizet, ekkor a jég többszöri indulása folyamatba 
jön, úgy hogy éjjeli 11 órakor 1 lábnyit apadt és a nép jobbja az Istenhez kü-
lön folyamodván nyugodni ment.” 
Mivel Uhlarik 18-án érkezett vissza Adonyba, azonnal átvette az irányítást, 
bejárta a töltéseket, megvizsgálta a víz rombolását. „A laposba a külső ha-
tár vizekből igen sok víz futott össze.”
Az 1850-es árvíz elleni sikeres védekezést nagyban segítette, hogy Uhlarik 
János mérnök 1837-től kezdődően fő céljának tekintette az adonyi töltések 
emelését. E folyamatos (és nagy költségekkel) járó töltési munkák eredmé-
nyezték, hogy nőtt a település biztonsága. 
A precíz mérnök egyik feljegyzésében a következőket is olvashatjuk: „A 
Haza egyszer olyan szerencsés helyzetben lesz, hogy legnagyobb folyónk a 
magyar hazában szabályozva lesz, és így megtétetik, hogy az a veszedelem-
ben forgó Adonyiak biztonságban bátorkodnak.” 

Rózsafi János
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: A világlátott farsangi fánk

II. Csipogás a nád között

Fánki, a rózsaszín fánk a fagyos tóparton pihegve felfedezett valamit:
- Eszti! Nézd, a nád között valami mozog. Mi lehet az?
- Nézzük meg, mintha csipogást is hallanék. Gyere, óvatosan 

settenkedjünk közelebb! – halkította le a hangját a kislány.
- Nem szeretnék valami félelmetessel találkozni – motyogott Fánki, de 

azért a világ minden kincséért sem maradt volna le a kalandról, így 
szorosan követte kalandtársát.

- Nézd, egy cinege – kiáltott fel Eszti, amikor megpillantotta a szétnyíló 
nád között a kis madarat, aki szárnyával ijedten verdesett, közben 
jajveszékelve csipogott, mert látszólag nem tudott felszállni.

Bár Eszti nagyon szerette az állatokat, eddig mégsem merte azokat 
megsimogatni, kezében pedig soha egyetlen élőlényt sem tartott még. 
Egyszerűen félt tőlük, hogy fájdalmat okoznak neki. Mivel azonban most a 
kismadárnak csak ő és Fánki segíthetett, össze kellett szednie a bátorságát. 
El is tartott egy ideig, míg meggyőzte magát, hogy a pici széncinkénél ő 
sokkal nagyobb, és semmi baja nem eshet, ráadásul valószínűleg még a 
kislánynál is jobban meg van ijedve. Mivel pedig Fánki nem tudott segíteni, 
mert attól tartott, hogy az esetleg éhes kis állat megkóstolja őt, így csak 
annyit tudott tenni, hogy kedvesen és egyre hevesebben biztatta Esztit, 
hogy tegyen végre valamit. Hamarosan aztán a kislány tenyerébe emelte 
a pici jószágot, óvatosan összezárta a kis kezét, hogy nehogy kiessen az 
apróság, és még nagyobb baja legyen. Nagyon hevesen vert közben a 
szíve a szokatlan kalandtól, akárcsak a látszólag rettegő kismadárkának. 
Nagymama háza felé tartottak nagy sietve, hogy mihamarabb igazi 
segítséget kapjon a cinege, de közben újra át kellett kelniük a hófedte, 
csúszós kis hídon. Odafele Eszti segített a kis sütinek, most viszont a 
cinegével volt elfoglalva és nem figyelt. Ekkor nagy baj történt. Fánki nem 
vette észre, hogy a híd közepén ez egyik lécből hiányzik egy darab, mert 
Esztit és a kismadarat leste. A rózsaszín kis fánk így egy pillanat alatt 
eltűnt a résen, és a fagyhideg vízbe zuhant. A hidegtől és ijedségtől hirtelen 
megdermedt és szólni sem tudott, de aztán gyorsan magához tért, és a tőle 
telhető leghangosabban kiabálni kezdett.
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- Segítség! Eszti! Eszti!
Eszti halálra vált, amikor meglátta, mi történt Fánkival, és már rohant 
is, rohant a kis patak mentén, hogy megmentse őt. Közben a cinegére is 
vigyáznia kellett, és még valahogy muszáj volt szabaddá tenni az egyik 
kezét is, hogy Fánkin segíteni tudjon. Maga sem tudja hogyan, de valahogy 
megoldotta. Szerencsére a víznek nem volt sodrása, és nagyobb kövek 
is kiálltak belőle, így Eszti gondolkodás nélkül az egyik kőre ugrott, és 
sikerült is elérnie a már didergő kis fánkot. Felkapta, a kabátja alá rejtette 
kis pajtását és kezében a verdeső kis madárral rohant nagymamája háza 
felé, hogy a segítségét kérje, bár közben érezte, hogy a kabát alatti meleg 
máris jót tett Fánkinak és békésen álomra szenderült a puhaságban. A 
cinege is lassan lecsendesedett, a házba már mindhárman megnyugodva 
értek be. A kislány már majdnem belépett az ajtón, amikor megint hallotta:
- Eszti! Eszti!
Vajon ki szólíthatja, hiszen Fánki bájosan szuszogva aludt rajta. Körbenézett, 
de senkit nem látott.
- Eszti! Eszti! – szólt ismét a hang. 
Végre felismerte. Mamó volt az. 
- Eszti! Ébredj! Elkészültem a fánkokkal, mehetünk játszani, farsangi 

jelmezeket készíteni, énekelni, olvasgatni.
És ekkor Eszti felébredt álmából. Kicsit nehezen tért magához, álmosan 
dörzsölgette a szemeit, miközben nagymamája türelmesen és mosolyogva 
várta elszunnyadt unokája ébredezését. Fogalma sem volt róla, hogy 
milyen kalandokba került kisunokája, de Esztinek hirtelen eszébe jutott az 
álma és Fánki, és mesélni kezdett a mókás kis barátról, aki máris hiányzott 
neki. Amikor befejezte a mesélést, nagymama rámutatott a tálra, ami telis-
teli volt fénylő, rózsaszín mázas fánkkal, amin nagyon jót nevettek. Eszti 
mamája nyakába ugrott, és csak ölelte, ölelte. Persze, a fánkból egy falatot 
sem tudott enni, mert úgy érezte volna, mintha Fánkit ette volna meg, így 
este, mikor Eszti már aludt, a kérésére az ő drága nagyija fáradságot nem 
ismerve készített egy újabb adag – de véletlenül sem rózsaszín – fánkot, 
amit aztán másnap mosolyogva eszegettek. 
És hogy mi lett a sok rózsaszín fánkkal? Abban maradtak, hogy kiteszik 
az ablakba, hátha éjjel – az álommanóval karöltve – Fánki is arra jár, és 
magával viszi újabb kalandokra őket is. Ki tudja? Talán életre kelnek, együtt 
kacarásznak, guringálnak azóta is Álomországban, a felgyógyult cinege 
kíséretében.
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Eszti farsangi jelmeze pedig mi lett? Gondolom kitaláltátok. Rózsaszín fánk, 
habos-babos mázas, mosolygós, amit nagymamánál sok nevetés közepette 
és nagy szeretetben hamar el is készítettek, és még évekig emlegették Eszti 
kalandját a világlátott farsangi fánk(i)val.

Százéves katonaláda 
1918. február

1918. február első napjaiban az állásokat védő 17-es honvédek a következő 
parancsot kapták: „Azért, hogy az ellenség a Monte Tomba északi lejtőjén a 
lábát meg ne vethesse, a tábori őrsök vonala a Mt. Fenera északi lejtőjének 
közepéig előre tolattatott.” Mielőtt ezt végrehajtották, járőrt küldtek ki az 
ellenség felderítésére. A kiküldött járőrök egészen az ellenséges fővédelmi 
vonalig jutottak: „…és bátor fellépésük az ellenségnek nagy nyugtalanságot 
idézett elő. Előrehatolásuk az ellenségnél úgy látszik, azt a hitet keltette, 
hogy támadásról van szó, mert sárga rakétajelek adása után az ellenséges 
tüzérség zárótüzet adott le.” A sikeres felderítés után valamennyi honvéd 
dicséretben részesült. 
A székesfehérvári ezred megmaradt iratait tanulmányozva érdekes 
anyagok is találhatók. 1918. február 7-én a 81. honvéd gyalogdandár 
parancsnoksága a következő parancsot adta ki: „A mellékelten kiadott 
röpcédulák járőrök által lehetőleg olyan helyen szórandók el, hol azokat az 
ellenséges járőrök feltalálhatják.” Az irat mellett 9 darab röplap található, 
amelyek olasz nyelven íródtak. Mindegyiken fotó is látható, amint orosz 
és magyar katonák egymást ajándékozzák, cigarettáznak és a legnagyobb 
egyetértésben barátkoznak. A kiadott utasítás szerint a cél: „A propaganda 
célja az ellenséges csapatok harcfáradságát fokozni, annak elébe tárni a 
háború kilátástalanságát, a további vérontás oktalanságát.”  
A székesfehérvári honvédek 1918. február 4-től az ú. n. „Segusino” védelmi 
szakaszt védték. A velük szembeni állásokban francia csapatok voltak. Sipos 
Gyula ezredes, ezredparancsnok által aláírt napi jelentések részletesen 
beszámolnak arról, hogy mikor, milyen kaliberű tüzérségi tűz zúdult a 
védőkre. Hideg, fagyos idő volt, a fedezékekben tilos volt tüzet gyújtani, 
mert a felszálló füst árulkodó jel lehetett. 
Ellenséges gyalogsági támadásokra nem került sor, viszont egy-
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egy tüzérségi tűzcsapás után igen élénk volt a járőrtevékenységük. 
Megközelítették a magyar tábori őrségeket, tűz alá vették őket, és minden 
áron foglyot akartak szerezni. Ez nem járt sikerrel, mert a megtámadott 
őrsök minden esetben sikerrel vették fel a harcot, verték vissza az ellenséget. 
Védelmük fokozásához a dandárparancsnokság a következő parancsot 
adta ki: „Szükségesnek látszik, hogy a tábori őrsök minél hamarabb buktató 
drótakadállyal legyenek körülvéve, továbbá a kiküldött járőrök a hátba 
támadás ellen mindenkor oldalban is biztosítva legyenek.” 
A kiépített támpontok jól működtek egymással, ha támadás érte őket, 
akkor egymást segítették. Sipos ezredes egyik jelentésében kitért arra, 
hogy a védelemben levő csapatok folyamatosan erősítették, módosították 
a saját körletüket, amelyek azután hatékonyan hozzájárultak sikeres 
megvédésükhöz. A hónap második felében a következőket kérvényezte 
Sipos ezredes: „A legénységnek csaknem másfél hónapja nem nyílott 
alkalma alaposan tisztálkodni, fehérneműjét és ruházatát fertőtleníteni, 
azon kérelem előterjesztésére indít, hogy a felváltás ne a hó végén, hanem 
18-án eszközöltessék.” Elképzelhető, hogy milyen állapotban voltak az első 
vonalban szolgálatot teljesítő honvédek. Esőben, hóban, fagyban, a fűtetlen 
,nedves bunkerekben lapulva, a figyelő helyeken éberen szolgálatot 
teljesíteni – mindezt állandó feszültségben, a harctér nyomasztó 
valóságában. Megtetvesedtek, betegek voltak, lerongyolódtak, a bakancsok 

tönkrementek. Az 
ellenséges tüzérség 
(mivel figyelői jól 
belátták a magyarok 
területét) rendszeresen 
tűz alatt tartotta az 
utánpótlási, szállítási 
utakat, sok esetben az 
élelem előre szállítása 
is komoly nehézséggel 
járt.   

Az ezrednél még voltak olyanok, akik a háború kezdete óta harcoltak. 
Az ő érdekükben született a következő parancs, amelyet minden 
ezredparancsnoknak megküldtek: „Összeírandó azon legénység száma, kik a 
háború elejétől fogva szakadatlanul az arcvonalban teljesítenek szolgálatot 
és kérik a hátra vezénylésüket. Az A. O. K. rendelete folytán ezek az emberek 
kettő turnusban 3-3 hónapig a kiképző csoportnál lesznek beosztva és azután 
ismét a harcvonalba kerülnek.” 
       Rózsafi János
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Képek a falon 
A konyhai – étkező képtémájú falvédők

Az általam vizsgált konyhai falvédők közül ebbe a csoportba került a 
legtöbb, 16 db. Ezek a falvédők többnyire 
asszonyközpontúak, sőt összességében 
azt is elmondhatjuk, hogy a magyarországi 
falvédők nemigen családközpontúak. Az 
általam tanulmányozott falvédők közül 
egyetlen egy olyan volt, amin a család 
szerepel és a szöveg is a családról szól 
(Eichardt Jánosné). A csoporton belül 
további altémákat lehet kialakítani a kép, 
a képi motívumok alapján. Kép alapján 
elkülönült altémák1: 

•	 konyháját takarító asszony (Trautmann-né);

 Bihari-Horváth László: A hímzett-képes feliratos falvédő c. könyve alap-
ján.

1
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•	 főző-szomszédoló asszonyok (Szűcs Noémi);

•	 főző asszony kéményseprővel (Pálinkásné Jutka néni);
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•	 ételt készítő asszony (Szenténé Májer Erzsébet);
•	 konyháját bemutató asszony (Rózsafi János);

•	 főző asszony konyhába toppanó férfivel (Gévai Eszter);
•	 ételek (Szabó Niki).

Ezeknek a falvédőknek a képi világa 
igen egyszerű (ez általában az összes 
falvédőről elmondható). A felületet 
legtöbbször egy vonalrajzos (szár 
vagy keresztöltéses), esetleg kontúros 
(tömött, laposöltéses) képrész uralja, 
amely többnyire középen helyezkedik 
el. A vizsgált falvédők közül csak egy 
volt keresztszemes öltéses (Csepecz 
Vilmosné) a többi egyszerű száröltéssel 

hímzett, néhol jelenik meg a tömött, laposöltéses hímzés. Színekben a 
piros és kék fonal az uralkodó, csupán egyetlen helyen jelenik meg a zöld 
szín, illetve egy helyen a fekete. A kép után a leghangsúlyosabb elem a 
szövegrész.
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Az előbbi keresztszemes példa még azért is érdekes, mert – a többi vizsgált 
konyhai-étkezőjű témájú falvédőkkel ellentétben – ezen a falvédőn a képrész 
hiányzik, helyét a középen elhelyezkedő szövegrész vette át, valamint a 
képrész alárendelt szerepet tölt be a szöveghez viszonyítva. Továbbá itt 
csak a szöveg utal arra, hogy a falvédő helye a konyhában volt: „A tisztaság 
a konyha dísze.” A falvédő további motívumainak, mellékdíszeinek semmi 
köze a konyhához.
A mellékdíszeknek a falvédőkön összekötő szerepük van. A képrészt és a 
szövegrészt kötik össze keretbe foglalva. A falvédők igazi keretét azonban 
a széldíszítmények adják. Ezek többféle technikával készülhetnek, pl. 
vászonszalaggal, szegőszalaggal, pelenkaöltéssel vagy cakkosra vágva. 

A konyhai-étkező témájú falvédők közül 
csupán kettő volt cakkos szegélyű, piros 
fonallal hímzett, a többi gyári szegőszalaggal 
készült. Az előbbi példán kívül még egy 
olyan falvédő volt, amin egyetlen mondat 
szerepel („Jó étvágyat kívánok” Szabó Niki), 
a többin a szöveg a képrész felett, alatt vagy 
mellette fut, általában 2 vagy több sorban, 
részekre tagoltan.

Ahogy már a bevezetőben is említettem a falvédőkre – akárcsak a népdalokra, 
mondókákra, stb. – jellemző a variabilitás. Erre ebben a csoportban is 
akad példa: Szűcs Noémi, Trautmann-né Mészáros Melinda által gyűjtött 
falvédők. Itt a szöveg teljesen megegyezik („Szomszédasszony elmehet, itt 
pletykázni nem lehet.”), és mindkét esetben az első sor a kép felett, a második 
pedig a kép alatt helyezkedik el. Képi világuk viszont egészen más: az első 
képen éppen belép a szomszédasszony és a főzőasszony pedig érdeklődve 
néz rá. Tehát nem egyértelmű, hogy most éppen rászól és elküldi. Míg a 
második képen a szomszédasszony már háttal van, éppen távozóban van a 
háziasszony pedig még a kezével is nyomatékosítja az indulatos kijelentést.

A másik példa: Takácsné Marika, 
Szenténé Májer Erzsébet falvédői. Itt 
a falvédők képi világa is különböző, 
valamint a szöveg második sora is 
variálódik: „Nékem olyan ember kell, ki 
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kocsmába nem jár el, aki sok pénzt keressen és csak engem szeressen!” Ezzel 
szemben a másik kép szövege: „Nékem olyan ember kell, ki kocsmába nem 
jár el, Egye itthon vacsoráját becsülje meg a családját.” Ezek a feliratok a 
férj dolgaira vonatkoznak. Ne járjon a kocsmába, legyen a családjával és 
kétségkívül a legfontosabb dolga a konyhapénz előteremtése.
Még egy nagyon fontos dolog mondható el ezekről a falvédőkről. Ahogy 
fentebb már írtam, csak egy olyan falvédő volt, amin a család szerepel. A 
falvédők női főszereplője szinte sohasem látható családanyaszerepben. 
„Még az is kétséges, hogy tipikusan háziasszonyként jelenik-e meg a falvédők 
női főszereplője. Az igaz, hogy a falvédők többsége a konyhában ábrázolja 
az asszonyt, de a konyha, különösen ez az új típusú polgári-kispolgári 
fehér konyha legalább annyira lehet a női öntudatnak, a nő független 
birodalmának, mint a háziasszonyszerepnek a szimbóluma. És az előbbi 
értelmezés felé billenti a mérleget az, hogy a főzésen kívül a hagyományos 
női szerepnek szinte egyetlen attribútuma sem jelenik meg a falvédőkön.” 
(Kovács Ákos szerk. : Feliratos falvédők).
Így meg lehet kockáztatni azt, hogy a falvédő-kultúra kivirágzása a női 
öntudatosulás egyik első társadalmi megnyilvánulása volt. 

Morva Dóra
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Adonyi homlokzatok 

József Attila u. 12. 
Fotó: Rosenberg Róbert

„Pléhkrisztus - műemlék 
Megvédik, újra feszítik 

Mindennap szögelik 
Glóriát reszelnek 

Koszorút hegyeznek 
Vért adnak, vért vesznek 

Virágot rendelnek 
Ameddig áll”

           
              P. Mobil
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Anekdoták
Sebaj, majd beleszoríjuk!

Maris néni bár szőlője sem nagyon volt, de minden évben – ahogy 
mostanában mondani szokás – saját igényeit meghaladóan állított elő 
bort. Mivel ő maga abból a borból ugyan nem nagyon ivott, amit csinált, 
de mindig talált magának kuncsaftot, borának pedig fogyasztót. Ha nem is 
hordóval, de bögrével mérte a portékáját a verandán. Volt egyszer, amikor 
az egyszeri vendég – hívjuk most  Jani bácsinak – azzal a szándékkal 
látogatott el szerény, de annál forgalmasabb üzlethelyiségébe, hogy egy 
liter bort magához vesz, azonban amíg az üveg telik, addig sem múljon 
feleslegesen az idő, kétszer két decit, meg egy kicsit magába dönt. Hiszen 
tudjuk, kétszer kap, ki gyorsan kap.
A bögrecsárdába érve a literes üveget át is adta Maris néninek, valamint a 
másfél liter bor árát, mondván:
- Maris néni! Kéne másfél liter bor. - Maris néni meglátva a remek alkalmat 
arra, hogy az üzlete nyereségességét megnövelje – kezében a másfél liter 
bor árával és a literes üveggel – sebbel-lobbal indult a pince felé. De érezvén 
a literes üveg és a másfél literre való pénz nehezen feloldható problémáját 
még visszaszólt a szomjas vendégnek:
- Semmi baj, Jánoskám, majd beleszoríjuk!
Ez a szólás azóta is fennmaradt, ha olyan dolgot akarunk csinálni, ami 
kivitelezhetetlen, megvalósíthatatlan – sebaj, majd beleszoríjuk!

Lejegyezte: Hetyei Gábor
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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

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

Adorján Leonóra,
Inez

Tamás,
Tomaj

Henrietta,
Vidor

Benedek,
Napsugár

Emőke

Árpád,
Benő

Gertrúd,
Patrik

Emánuel,
Larissza,
Manuéla

József,
Bánk,
Józsa

Gergely

Franciska,
Fanni

Ildikó,
Melissza

Szilárd,
Boriska

Gábor,
Karina,
Miléna

Hajnalka,
Alpár

Zalán
Nagypéntek
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Programok
március 3.    Angyal bál 

március 13.    Tavaszi tárlat 

március 15.    Városi ünnepség Jegyzet
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Hagyomány születik 
ADONYIAKTÓL ADONYIAKNAK-

AZ ADONYI KARITÁSZ HAGYOMÁNYOS GYŰJTÉSEI

A hagyomány születik rovatunkban olyan adonyi, rendszeresen, évről évre 
megtartott eseményeket mutatunk be, melyek a kultúránk, szórakozásunk 
része, vagy szeretnénk, hogy részévé váljon: bálok, hangversenyek, 
mulatságok. E hónapban cseppet sem mulatságos, de szívnek, léleknek 
annál szebb Adonyban is meghonosodott hagyományról ejtünk szót. 
Ebben segítségünkre van Barna Csabáné Jucika, Horváthné Jucika és 
Mikler Ancika. Hárman a létszámát tekintve egyre jobban megcsappanó 
adonyi karitászból.
A karitász görög eredetű szó, jelentése szolgáló szeretet. Ennek jegyében 
alakult meg az adonyi Karitász 2001-ben a Székesfehérvári Egyházmegyei 
Karitász csoportjaként. A katolikus egyház mellett működő, szegényeket, 
rászorulókat támogató szervezet Fejér megyében az Alba Caritas Hungarica 
Alapítvány segítségével működik.
A rászorulók támogatása már a csoport megalakulása előtt is elő-előfordult 
az adonyi plébánia segítségével, azonban a szervezett, tudatos, évente 
visszatérő akciókra a karitász formális megalakulását követően kerülhetett 
sor. A csoportot 16 adonyi segíteni akaró hozta létre,  élükön az akkori 
plébánossal, Lendvay Zoltán atyával, Dr. Szász Károllyal, az egyházközségi 
önkormányzat vezetőjével, Barnáné Jucikával. 
A Karitász két akcióval és két folyamatosan működő gyűjtéssel tudja az 
adományokat a rászorulók számára biztosítani.
Az egyik folyamatosan működő gyűjtésük a használati eszközök, cikkek, 
ruházatok, bútorok befogadása, majd annak igény szerinti szétosztása 
azok számára, akik szükséget szenvednek. A csoport nagy gondot fordít 
arra, hogy mindazok a használati és használható tárgyak, melyek előző 
tulajdonosuknál feleslegessé váltak, de még jók és tiszták, ne az enyészeté 
legyenek, ne szaporítsák a szeméttelep dombjait, hanem jussanak el 
azokhoz, akik azt még használni tudják. Fontos! A karitász nem tud és 
nincs is rá felkészülve, hogy az adomány tárgyakat tisztítsa, javítsa: csak 
olyan ruhaneműt, bútort, könyvet, játékot vigyünk a gyűjtőhelyre, amit 
mi is szívesen használnánk. A cikk írásakor a Karitásznak épp nem volt 
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gyűjtőhelye: a korábbi helyiséget, melyet 
az önkormányzat ingyenesen juttatott 
számukra, az épület felújítása miatt el kellett 
hagyniuk (a korábbi Polgármesteri Hivatal 
épülete). Reméljük, mire a kalendáriumot 
a kedves Olvasó a kezébe veszi, addigra 
újra saját gyűjtőponttal rendelkezik 
majd a szervezet. Ezen eszközök között 
aztán csütörtökönként a rászorulók 
válogathatnak annak reményében, hogy 
az így kapott adomány könnyebbé, 
komfortosabbá, szebbé teszi majd életüket. 
Szintén folyamatos gyűjtésű a tartós 
élelmiszerek adományozásának lehetősége. 
Az erre szolgáló adománygyűjtő kosarat 
Adony legnagyobb élelmiszerüzletében 
találhatjuk meg.
Hagyományosan a keresztény ünnepeket 
megelőző egy hónapos gyűjtésük az adventi időszakra és a böjti időszakra 
korlátozódik. A karácsonyt megelőző gyűjtési akció is sok-sok támogató 
adománnyal segíti a csoport munkáját, de a legtöbb ajándék a húsvét 
előtti hagyományos gyűjtésük alkalmával érkezik. A tavaszi ünnep 
előtt felpezsdül az élet a plébánián: sokan hoznak e gyűjtésre főleg 
élelmiszereket, kisebb nagyobb használati eszközöket, de érkezik ilyenkor 
még szépészeti szer is. Ez a gyűjtés nem a használt, de még jó eszközökről 
szól! Ez a segítő ajándékozás ideje: főként élelmiszerek, édességek kerülnek 
ilyenkor a csomagokba. A hívek által behozott adományt jól egészítik ki a 
boltok, vállalkozók által felajánlott áruk, a boltban adományként hagyott 
élelmiszerek, az indiai nővérek pénzadományából vásárolt ajándékok. De a 
csoport a pénzadományokból – az Erzsébet-napi templomi gyűjtésből – még 
tud vásárolni olyan élelmiszereket, melyek jó kiegészítik a csomagokat. Az 
így kialakított csomagokat aztán a Karitász maga osztja szét a rászorulók 
között. Ünnepek alkalmával 40-45 családot tud így segíteni a szervezet. A 
rászorulók kiválasztásában a plébánia, az indiai nővérek, a háziorvosok, 
a védőnők, a Polgármesteri Hivatal munkatársai vannak a csoport 
segítségére. Elsősorban a sokgyerekesek, a gyerekeket egyedül nevelők, a 
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rokkantak, a betegesek, és az egyedül élők közül a nehéz sorsúak kerülnek 
ajándékozásra. Figyelnek a csoport tagjai arra is, hogy – amennyiben lehet 
– ne mindig ugyanazok a rászorulók jussanak csomaghoz. Sok a rászoruló, 
de kevés a csomag, mindig választani kell. Külön kiemelendő, hogy a 
háziorvosaink – Dr. Glashütter Csaba és Dr. Kőbányai János – nemcsak a 
szeretetcsomagok szétosztásában vesznek részt, hanem a Karitász minden 
akcióját, tevékenységét nyomon kísérik, lelkesen és önzetlenül segítik a 
szervezet napi problémáinak megoldását is.
Áldozatos munkát végeznek a csoport tagjai, bár ebből számukra anyagi 
haszon nem képződik, sőt sokszor saját eszközeikkel, saját lakásukat 
felhasználva a gyűjtésre állnak helyt. Létszámuk már megfogyatkozott, és 
félő, ha nem lesz, ki a távozók helyére lép, a megmaradók nehezen bírják a 
vállalásukat teljesíteni.
Pedig mint látjuk: szükség van rájuk. Sok még a rászoruló, és – hála istennek 
– vannak, aki adományaikkal segíteni is akarnak.

Hetyei Gábor

Gourmand - a hónap gombája
PUSZTAI KUCSMAGOMBA

A kucsmagombák a kikelet hírnökei a gombavilágban, a jó idő beálltával, 
langyos esők után kezdenek teremni, de a májusi melegre már el is tűnnek. 
Egyesével nőnek a talajon, fűben, bokrok alatt. Sajnos szinte sosem lehet 
belőlük sokat találni, a nagy zsákmányok nagyon ritkák. Jellegzetes 
formájú fajok, nem igazi kalapos gombák. Fehér tönkjükön krémszínű-
barnás süveg ül. Ez a süveg lehet gömbölyű, hosszúkás, vagy éppen 
harang alakú, fajonként más és más. A süveget ráncok, vagy méhsejt szerű 
gödrök tagolják. A kucsmagombák mind ehető fajok, többségük nagyon 
értékes csemegegomba. Ilyen a párszor Adonyban is előkerült pusztai 
kucsmagomba is. A kucsmagombákhoz eléggé hasonlítanak a mérgező 
papsapkagombák, de ezek általában ősszel nőnek, illetőleg a tavasszal 
növők csak magas hegyi fenyvesekben élnek meg.
A pusztai kucsmagomba 5-10 cm magas, süvege gömbölyű vagy tojásdad, 
felületét tekervényes árkok barázdálják. Színe szürkésbarna, idősebben 
okkersárga. A gomba belül üreges, húsa törékeny, viasszerű. Íze és illata 
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kitűnő. Sokoldalúan felhasználható a többi kucsmagombához hasonlóan, 
de nyersen ne fogyasszuk. Levesnek, pörköltnek, de rántva is finom, 
üreges süvegét meg is tölthetjük sütés előtt. Szárítva érdemes tartósítani, 
mert ilyenkor finom aromái bekoncentrálódnak. Szárítmányával okosan 
gazdálkodva, hosszú ideig ízesíthetjük ételeinket, kevés is elég belőle.
A kucsmagombák megtalálhatók az ártéri redőkben a magasabb részeken, 
fehér nyárral, kőrissel elegyes ligetekben. A februári jeges árra pár hétre 
néha tömegesen jelennek meg. Előfordulnak az adonyi szigeten is, bár 
nagyon nehéz rájuk akadni. Nem túl nagy gombák, és szürkés barázdás 
süvegükkel úgy beleolvadnak az avartakaróba, hogy néha szó szerint 
rájuk lépünk. Épp ezért, ha egyel összefutunk, érdemes mellette az avart 
tüzetesen átvizsgálni, mert ahol egy van, ott mindig több is akad. A pusztai 
kucsmagombát többi rokonánál egy fokkal könnyebb észrevenni, az ember 
környezetében is otthon érzi magát.  Többször jön elő kertekben, öntözött 
és nyírt pázsitokon. Különösen kedveli a fenyőkérget, amelyet mulcsként 
a talajra szórnak. Adonyban is többször nőtt már ilyen talajtakarón, csak 
ezen is borzasztó nehéz észrevenni, rejtőzködő képessége miatt. Járjunk 
mindig nyitott szemmel!

Kovács Dániel gombaszakértő

Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
MÁRCIUS- A SALÁTÁK HÓNAPJA

A tavaszi kínálatban a retek és a különféle hagymák után a friss, ropogós, 
üde salátafélékkel is változatosabbá tehetjük étrendünket. 
A saláták vitamin és ásványi anyag tartalma jelentős, de magas víztartalmuk 
és csekély energiatartalmuk miatt kedveltek a fogyókúrázók és a tudatosan 
táplálkozók körében.
Lássuk most a legnépszerűbb és legismertebb saláta alapanyagokat, 
amelyek választéka egyre bővül.

Jöjjön a saláta ABC! 
Articsóka: szíve igazi ínyencség, nagyon érdekes fogásokat kreálhatunk az 
egész fejet megtöltve vagy a megfőtt leveleket olvasztott vajba mártogatva.
Borsmustár/rukkola: sötétzöld levelei hasonlítanak a pitypangéhoz, íze 
kissé csípős.
Cikória: halvány, hosszúkás, elvékonyodó, tömören álló levelei ropogósak, 
íze kesernyés.
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Édeskömény: az egész növény 
kellemes illatú, édes ízű, jellegzetes 
aromájú. Íze és illata az ánizsmaghoz 
hasonlít. Magjait levesekbe és 
halételekbe főzik, a gumóját lereszelve 
káposztasalátához adják.
Fejes saláta: puha, élénkzöld, sima 
levelű, valójában ízetlen zöldség. 
Sokáig ez volt az egyetlen kapható 
salátaféle.
Fodros endívia: levelei fodrosak, a külső levelek kesernyésebbek, a belsők 
jobb ízűek.
Fodros saláta: íze hasonlít a fejes salátáéhoz, de levelei erőteljesebbek, 
ízük kissé csípősebb.
Galambbegysaláta: madársalátának is nevezik. Apró, kissé bársonyos 
levelei különleges dió ízűek.
Jégsaláta: feje gömbölyded, levelei hólyagos felületűek, ropogósak, 
szorosan állnak.
Kínai kel: a saláta feje hengeres, a torzsája széles, fehér, ropogós.
Kötözősaláta: kemény, hosszúkás, sötétzöld levelei vannak.
Lollo Rosso: valójában zöld levelekből áll, melyeknek vége lilásvörös, ettől 
az egész saláta ilyen színűnek tűnik. Enyhe íze miatt közkedvelt, gyakran 
szerepel köretként vagy fogások díszítéseként.
Pitypang: Virágzás előtti fiatal leveleiből főzeléket is készítenek. Kesernyés 
íze miatt kevesen kedvelik, noha nagyon egészséges.
Radicchio: a cikória olasz változata leginkább egy kis fej lila káposztára 
hasonlít, levelei kemények, lilásvörösek. Ropogós, kesernyés ízű saláta.
Snidling: erős aromájú fűszernövény. Főzni nem szabad, közvetlenül 
tálalás előtt adjuk az ételhez. Nemcsak ízesíti az ételt, de díszít is, ráadásul 
nagyon jó étvágygerjesztő és gyomorerősítő.
Tengeri spárga: lehet nyersen kevéske citromlével, olívaolajjal salátának 
elkészíteni. De hirtelen pár csepp olívaolajon is meg lehet párolni. Igazi 
különlegesség, ami most kezd hódítani.
Jellegzetes sós íze miatt az európai konyhákban eddig kevésbé kedvelték.
Vízitorma: a keresztesvirágúak családjába tartozik, apró kis zöld, fanyar 
ízű levelei vannak.

Zöldspárga: lédús, kevés kalóriát tartalmaz, 
de különleges, üde íze miatt fogyasztása igazi 
élmény. Könnyen emészthető, így az egyik 
legjobb éhségcsillapító, ha nem akarjuk 
gyomrunkat megterhelni. Aszparaginsav 
tartalmának köszönhető jellegzetes íze 
csak a főzés nyomán alakul ki. 

Endívia

Vízitorma
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Házunk tája 
ÉVELŐ FŰSZERNÖVÉNYEK

A fűszernövényeket nem bonyolult otthon termeszteni. Akár kis növényként 
beszerezve, de magról vetve is mindig, vagy csaknem mindig friss, általunk 
ellenőrzött termesztésű, akár garantáltan vegyszermentes ételízesítőket 
tudunk az ételeinkhez biztosítani. A fűszerek jellemzően nagyon intenzív 
aromával, ízekkel rendelkeznek, és általában nem használjuk minden nap 
ugyanazt a fűszert, így viszonylag kis mennyiségben is termeszthetők, 
helyigényük minimális. Több, vagy éppen több tucat növény is jól elfér 
egy kis ágyásban, csak arra kell vigyáznunk, hogy később is tudjuk, melyik 
növény micsoda! Akinek nincs kiskertje, az próbálkozhat akár cserépben is. 
Úgy is érhet el sikereket! Kedves megoldás a kettő ötvözése: a füves kertünk 
sarkában (azért a nap érje!) a talajszintről – akár lépcsőzetesen, a növények 
növekedési magasságához igazodva – kiemelt ládákba ültetett növények is 
meghálálják a gondoskodást! A teljesség igénye nélkül mutatok most be 
néhány általam kedvelt és termesztett fűszernövényt. Felhasználhatjuk 
frissen, szárítva vagy éppen fagyasztva őket.
Kezdjük az egyik alapfűszerrel, a snidlinggel (Allium schoenoprasum). 
Rózsaszínes-lilás gömbvirágokkal rendelkező hagymás növény. Napos, 
félárnyékos, meszes talajt kedvel. A friss csőlevelek hagymaaromát 
árasztanak. Túróhoz, salátákhoz, levesekhez ajánlom. Egy sajtkrém levest 
például nem tudok elképzelni a kertben vágott, friss snidling nélkül. Arra 

kell vigyáznunk, hogy ne magozzon 
fel, mert akkor hamar elöregszik, 
ezért a virágokat időnként távolítsuk 
el a levelek végéről.
Tárkony (Artemisia dracunculus). 
Bokros, akár 120 cm-re is megnövő 
közkedvelt fűszernövény. A napos 
helyet kedveli. Ősszel metsszük vissza, 
ágakkal takarjuk. A hajtáscsúcsokat 
frissen használjuk. A szárított 
tárkony nem az igazi, sokat veszít 
ízéből. Ecetbe, olajba, húsok, halak, 

mártások ízesítésére használjuk. Nagyon finom a tárkonyos raguleves. Ez 
utóbbit legjobb, ha vadhúsból készítjük, de csirkeraguba is illik!
Borsmenta (Menthax piperita) a pangó vizes talajok kivételével mindenhol 
megél. Kb. 70 cm magasra nő, erős sarjakat nevel. Könnyen és gyorsan 
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terjed. Hálás kerti növény. Ha korlátozni akarjuk terjedését, legjobb, ha 
cserépbe ültetjük, amit aztán a pereméig leásunk a földbe. Fiatal hajtásait 
folyamatosan szedhetjük. Különböző aromájú fajtái léteznek. Szószokba, 
édességekbe, téli teákba, nyári szörpökbe használható.
A citromfű (Melissa officianalis) kis túlzással: kiirthatatlan, erős növekedésű 
évelő növény. Akár 1 méter magasra is nőhet, a napos helyet kedveli, jól 
tűri a szárazságot. Hosszú ideig maradhat a helyén, a kerti vetésforgóba 
így nem illeszkedik. Illatos leveleit virágzás előtt szedjük. Ha nem frissen 
használjuk fel, inkább fagyasszuk, mint szárítsuk! Salátákba, mártásokba, 
szörpökbe, édességekbe rakjuk. Gyógyteaként is megállja a helyét.
Oregano (Oreganum vulgare), a magyar hivatalos neve a szurokfű, de hívják 
vadmajoránnának is. Napos, száraz talajon szeret, a szegényes talajokban 
is hálásan terem. Virágzás előtt a legintenzívebb a leveleinek az íze. Frissen 
is, de szárítva is kiváló fűszer: szárítva is megtartja jellegzetesen csípős ízét. 
Télen takarjuk gallyakkal. Szárított leveleit sötét helyen tároljuk. Pizzák, 
húsok, tészták ízesítésére használjuk.
A magyar konyha egyik kedves fűszere a rozmaring (Rosmarinus 
officinalis). Adonyban a néptánccsoportnak nevet adó fűszer a sok 
napsütést, meleget, áteresztő, száraz talajt szeret. A túlzott öntözés a halálát 
okozza. Nálunk télen megfagy, ezért legalább 10 °C fokon teleltessük! 
Leveleit, hajtáscsúcsait szedjük, ha lehet, mindig frissen kerüljön a ételhez. 
Húsételekhez (vadhúsok, zsíros ételek), zöldségekhez. A báránysült 
kötelező fűszere, de nemcsak a konyhában, hanem a fürdőszobában is 
hálás: fürdővízbe, szappankészítéshez is remekül használható.
A zsálya (Salvia officinalis) félcserjének számít, szürkészöld bársonyos 
levelei vannak, 60 cm-re nő meg, általában a 2. évben éri el teljes 
magasságát. Júniusban, júliusban virágzik. Napos, meleg helyen, áteresztő, 
száraz talajban érzi jól magát. Télen ágakkal védjük a kifagyástól. Levelei jól 
szárítható, az olasz konyha egyik kedves fűszere. Érdemes a főzés legelején 
hozzáadni az ételhez, hisz akkor érezhető igazán jól az íze. Erős zamatú, 
más fűszerekkel nehezen fér össze.
Könnyen gondozható örökzöld félcserje a kakukkfű (Thymus vulgaris). 
Minden füszerkert kötelező kelléke. Még a sovány, homokos talajon is 
megél. Teljes napsütést igényel. Tavasszal visszavághatjuk, serkenti a 
megújulását. Év közben is akkor lesz mindig friss és finom fűszerünk, ha 
a szára nem fásul el. Ezért a zsenge szárat időről időre le kell csipkedni. 
Déli órákban erős az aromája. Frissen vagy szárítva húsok, levesek, pácok, 
pizzák fűszere.
Kellemes sütést, főzést, teázgatást kívánok!

Morva Ildikó

Képek: http://kertlap.hu/evelo-fuszernovenyek/
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1. ADONYI MŰVÉSZETI EGYÜTTES
2. AZ ELSŐ SORBAN LÉVŐ EGYÜTTES KOREOGRÁFUSA
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S.K. 
SZÖRPHÖRPÖLŐ

Emlékszem, amikor gyerek voltam, és a nagymamám a teraszon ülve 
szűrte a vászonzsákon át a málnapürét, hogy aztán szörpöt készítsen 
belőle. Akkoriban rengeteg málnatövünk volt, minden oldalon körbevette a 

kerítés mentén a kertünket. Annak idején soha nem 
vettünk bolti szörpöt, mindig azt ittuk, amit otthon 
készítettünk. Naná, hogy éltünk, haltunk volna egy 
kis bolti, jó márcos málnaszörpért, s ha másnál 
voltunk, és tehettük, csak azt kértük. Mert persze 
soha nem az a jó, ami otthon van. Szokták mondani, 
hogy máshol még a vajas kenyér is jobban esik.
Hát most, felnőtt koromban, mikor tömve vannak 
a boltok polcai különféle ízű szörpökkel, másra 
sem vágyom, mint a házira. Nem is olyan rég még 
hemzsegtek a mindenféle mesterséges, színezékkel 
és aromákkal dúsított szörpök, de manapság 
már kaphatóak a mindentől mentesek (színezék, 
tartósítószer, aroma), de azok elég drágák. Azt 
javaslom, vágjanak bele újra a házi szörpkészítésbe, 
ami régen sok családnál természetes volt, aztán 

kiment a divatból, vagy csak nagyon nem értek rá 
az emberek ebben a rohanó világban. De higgyék 
el, érdemes újra visszatérni a természetes ízekhez, 
így is elég sok mindennel mérgezzük magunkat. 
Nem nagy ördöngösség, s egyszerre túl sok időt 
sem vesz igénybe. Azonkívül egy-egy üveg házi  
szörp saját készítésű címkével, vagy díszes 
csomagolásba zárt szárított fűszernövény 
remek ajándék lehet bárki számára. Először is 
lássuk, mi minden áll rendelkezésünkre a kertben 
és a „vad” természetben!
Kezdjük a virágokkal! A márciusban nyíló 
illatos lila ibolyával, a májusban virágozni kezdő 
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rózsával, és a május közepén kinyíló akácfa lila és fehér színű pillangós 
virágaival. De megemlíthetném a jázminbokrokat is, amelynek virágai 
az utcán elhaladókat mámoros bódulattal töltik el. Aztán megérkezik a 
június, elhozva magával a levendula csodálatos és sokrétű örvökben álló 
virágzatát. Itt szólnék a jó idő esetén már április végén illatozó orgonáról, 
ami az utóbbi időkben sokszor már elnyílik, mire jön az anyák napja. Ezzel 
a növénnyel is lehet kísérletezni, de nagyon el kell találni az időzítést, 
hogy még legyen benne „íz” és illat. Nekem személy szerint nem sikerült 
elkapnom ezt a fázist.
Az ibolya szedése nem egy hálás feladat. Majd leszakad az ember dereka, 
mire egy adagra valót összegyűjt. De higgyék el, megéri! Az ibolya 
gyógyhatásával a 2. osztályosaimmal együtt ismerkedtünk meg egy 
olvasás órán. Épp az ibolyáról tanultunk. Milyen a külleme, hol található. 
És egyszer csak jött az utolsó mondat: az ibolya gyógynövény. Na, ez még 
nekem is újdonság volt, így rögtön utána is néztünk az interneten, hogy 
vajon mire lehet jó. Akkoriban sok diákom küzdött a köhögéssel, jómagam 
is, és már rengeteg mindent beszedtem, de semmi sem mulasztotta el az 
állandó irritációt. Ráadásul még asztmás is vagyok, de már a spray sem 
segített rajtam. És mit tudtunk meg az ibolyáról? Hát, hogy kiváló köptető, a 
légzőszervi megbetegedések ellen is segítséget nyújt, és enyhíti a köhögést, 
az asztmás tüneteket, a szájüregi gyulladásokat és a hörghurutot. Levele 
pedig nyálkaoldó, vértisztító és izzasztó hatású. (Forrás: Egészségtükör.hu) 
Na, több se kellett nekem, még azon a héten barátnőm kertjébe vetettem 
magam (mert ott nincs kutya és autófüst sem szennyezi a környezetet), és 
lázasan gyűjteni kezdtem ezeket az apró lila csodákat. Bár a végére alig 
tudtam kiegyenesedni, s szinte grammról grammra haladtam, de 2 és fél 
óra alatt megszedtem a kívánt mennyiséget (2 liter virág). Nem bántam 
meg, mert miután elkezdtem rendszeresen fogyasztani a belőle készült 
szörpöt (még a teámat is azzal ízesítettem), azon kaptam magam, hogy 
elmúlt a köhögésem, sőt, még az asztma spray-met sem kellett használnom. 
Meg kell jegyeznem, azóta sem! Másrészt a szörp színe is kárpótolt minden 
fáradságért. Hát ennyi mindenre jó az, ha elolvassuk egy második osztályos 
gyerek olvasókönyvét. A gyerekeknek is ajánlottam az elkészítését, mármint 
azt, hogy anyukájuk főzzön nekik belőle teát. Jómagam, gondolva a télre, és 
arra, hogy nincs ibolya egész évben, anyukám segítségével gyűjtöttem még 
ibolyavirágot és levelet is, amiből majd a hideg, megfázásos napokon teát 
fogok főzni. Az üvegekben ott sorakozik a kamra polcán a többi szárított 
fűszeremmel, gyógynövényemmel együtt.
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 Fotók: TTSZ
A fényes levelű jázminbokor virágával 
Ázsiában édességeket és teát ízesítenek, 
Indiában isteneiknek ajánlják, Thaiföldön 
pedig a buddhista szentélyeket díszítik vele. Az 
illóolaja számos parfüm alapanyaga, azonkívül 
feszültségoldó és kedélyjavító hatása is van. 
Gyógyír a száraz és érzékeny bőrre. (forrás: 
Lesley Bremness: Fűszer- és gyógynövények) Én 
egyszerűen csak a hihetetlenül intenzív ízű és 
aromájú szörpjéért szeretem.
Azt szinte mindenki tudja, hogy a levendulának 
nyugtató hatása van. Szorongásos tüneteket és 

alvászavarokat is lehet vele kúrálni. Gasztronómiai szempontból bőséges 
nektárjának köszönhetően jó minőségű méz is készül belőle, de virágával 
egyéb mézet, lekvárokat, befőtteket, fagyit is lehet ízesíteni. Kandírozva 
is megállja a helyét, vagy csak egyszerűen süteményekbe rakva, illetve 
édességek tetejére szórva. Túlzásba azért ne vigyük, mert elsokallva a 
mennyiséget, élvezhetetlenné válik az étel íze. Terhes és szoptatós nőknek 
nem is ajánlják, sőt, még nagyon serdülőkorú fiúknak sem, mert hatással 
van a hormonokra. (forrás: Wikipédia) Nagyon közkedvelt, mondhatni, 
mára már divatos növénnyé vált, pedig termesztésével régóta foglalkoznak 
Magyarországon
A közkedvelt, sokféle színben pompázó rózsák közül, amelyek a szerelem 
és a nőiesség jelképei, az úgynevezett tearózsák alkalmasak szörpkészítésre 
intenzív illatuk miatt. Ezek közül is kiemelném a damaszkuszi rózsát 
(Rosa Damascena), ami a legfinomabb illatú rózsák egyike. A többi 
rózsafajta szirma inkább annak színezésére alkalmas. A hangulatom és a 
kertben található „készlet” alapján hol rózsaszínű, hol sárgás-narancsos, 
hol pedig bordó színe van az épp 
elkészült nedűmnek. A rózsa 
nemcsak konyhaművészeti, hanem 
gyógyászati és kozmetikai célokra is 
használható. Akár illóolajként (amit 
desztillálással vagy olajjal vonnak ki a 
szirmokból), parfüm vagy öblítőszer 
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alkotóelemeként, vagy aromaterápiaként 
fiatalító hatása miatt is közkedvelt. A rózsavíz 
felfrissíti a fáradt szemet és a bőrt, de 
rózsavízzel édességeket és savanyúságokat 
is ízesítenek, és gyümölcszselékbe is kiváló 
kiegészítő. (forrás: Lesley Bremness: Fűszer- és 
gyógynövények) A kandírozott rózsaszirommal 
(felvert tojásfehérjével megkent, cukorba 
forgatott, majd megszárított szirom) tortákat 
is lehet dekorálni.
 
Fotó:TTSZ
Az akáccal, mivel tövises, meg kell kicsit 

küzdeni, de megéri. Nem 
véletlenül szeretik annyira a 
méhek is. Egy-két karcolást 
túlélve hamar meg lehet szedni 
a szörpre való mennyiséget 
az illatos, fürtökben álló 
virágokból. Sőt, még marad 
szárítani is, ami jól jön majd egy hosszú téli teázós estén.
Fotó: TTSZ
Virága kitűnő köhögéscsillapító, és nemcsak szörp vagy tea készíthető 

belőle, hanem kiváló lekvárízesítő 
is. Én most egy ízesített 
alkoholt is kipróbáltam vele. 
Felvágtam gerezdekre egy 
almát (körtét is lehet), raktam 
egy kis dunsztos üvegbe friss 
akácvirágot, beletettem a héjas 
almacikkelyeket, majd szórtam 

bele barna nádcukrot (akácmézzel is lehet édesíteni, de nekem az pont nem 
volt). Mindezt felöntöttem annyi vodkával, hogy mindent ellepjen. Ha majd 
elviszem ajándékba egy szép üvegben, akkor szűröm le, addig hagyom, 
hogy az ízek összeérjenek. Bár szűretlenül izgalmasabban néz ki. Másik 
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variáció: héjas almacikkelyek (a héj remek 
színt ad), fahéjrúd, 2-3 szem szegfűszeg, 
1 vaníliarúd szétnyitva, barnacukor vagy 
méz, vodka. Ez utóbbit egy angol kertész és 
írónőtől, Alys Fowlertől láttam a televízióban. 
Ebből indult ki az én ötletem.
Fotó:TTSZ

Most folytassuk a fűszernövényekkel! 
Kísérletezzenek bátran, és higgyék el, ezekből 

is nagyon finom és egészséges szörpöket lehet készíteni! Hígítás nélkül 
gyógyszirupnak is alkalmasak.
Az egyik nagy kedvencem a kakukkfű, amit hamar eljövő, melengető 
tavasz esetén már áprilisban is vághatunk, de májustól egész biztosan 
szedhetünk. Többféle fajtája van, ami az illat, levélzet és virágzat közötti 
különbségekben is megnyilvánul. A kellő mennyiséghez több tövet 
ültessünk. Gyorsan terjedő, évelő növény. 
          

Fotók: TTSZ
Hatóanyagai erősítik az 
immunrendszert, segítik a 
zsírok emésztését. Megszárítva 
és lemorzsolva kiváló ízesítője 
sülteknek, salátaönteteknek, 
leveseknek, likőröknek. A kerti 
kakukkfű apró, halványlila színű, 
kétajkú virágaiból és leveléből 
nyert illóolaj élénkítő, fertőtlenítő 

hatású. Szörpként vagy teaként fogyasztva enyhíti a köhögést, meghűlést, 
torokgyulladást. A keskenylevelű kakukkfű ugyanilyen hatással van a 
szervezetre, mivel fertőtlenítő, köptető, mérsékli az emésztési zavarokat, és 
állítólag gyógyítja a másnaposságot is. Külsőleg izomfájdalmak enyhítésére 
is szolgál. (forrás: Lesley Bremness: Fűszer- és gyógynövények) Igen kedvelt 
fajta még a citromillatú kakukkfű, amivel fantasztikus ízűvé varázsolható 
egy sült csirke  vagy a friss gyümölcs.
A rozmaringot karakteres és erős aromája miatt nem mindenki kedveli. 
Levelei gyantásak, ettől olyan érdekes annak tapintása. Mikor szárítás után 
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leszedem a szárról a keskeny, hosszúkás leveleket, alig bírom lemosni az 
ujjaimról a ragacsos anyagot. Utána is nagyon sokáig érzem a kezemen az 
illatát. Ha nem metszegetjük állandóan, előbb-utóbb megjelennek rajta az 
égszínkék, kétajkú virágok is. Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy fagyokat nem 
bírja, mert a kemény tél után bizony újra kellett ültetnem. De hát végül is 
a mediterrán területeket kedveli, úgyhogy nem is lehet ezen csodálkozni. 
Mindegyik fűszernövény, lásd bazsalikom, kakukkfű, levendula, és még 
sorolhatnám, a sok napfényt szereti.
A már az ókorban is ismert növényt leginkább az olasz konyhákban 
alkalmazzák, de egyre kedveltebb nálunk is. Ott elsősorban disznó- és 
marhahúst, kagylót, rákot ízesítenek vele. Én leginkább a nyúlhúshoz 
és a krumplihoz szeretem, de gyakorlatilag minden húshoz és páchoz 
használom. A tepsiben sült burgonya olivaolajjal, fokhagymával, 
citromszeletekkel és természetesen friss rozmaringgal a mennyekbe repíti 
az embert. Levelei segítik az emésztést, számos fogyasztószer alkotórésze. A 
virágos hajtásokból nyert illóolaja baktérium- és gombaölő hatású. Enyhíti 
az izomfájdalmakat, frissíti a vérkeringést és élénkíti az idegrendszeri 
működést. (forrás: Lesley Bremness: Fűszer- és gyógynövények)
Áprilisban, május elején szedhető a halványzöld, zsenge és puha fenyőrügy, 
melynek szirupként (hígítatlan szörp), illetve hígított szörpként való 
fogyasztása elmulasztja a köhögést, majd karbantartja a légúti szerveket.
Mindegyik növényre érvényes jótanácsok!
Arra ügyeljünk, hogy az éppen frissen kinyílt virágokat szedjük, amelyek 
még tele vannak virágporral és édes nektárral. Az eső által szétvert és 
elázott, a szél által megtépett virágok már nem tartalmaznak annyi ízt, ami 
elég lenne a szörp megfelelő aromájához. A leszedett növényt még aznap 
kell feldolgozni!
A virágokat sohasem szabad megmosni, ezért lehetőleg ne út mellett 
szedjük, hanem valami por- és füstmentes helyen. A zöld fűszernövényeket 
megmoshatjuk, de utána jól csepegtessük le, szárítsuk meg konyharuhán.
Én legtöbbször egyszerre 2 adagnyi szörpöt készítek, ami jó pár hétre 
elegendő. Ne ijedjünk meg a tálban felhalmozott virágmennyiségtől, a hő 
hatására jelentősen összeesik. Némelyik kissé meg is barnul, de az ízén ez 
nem változtat. Ha néha úgy érezzük, hogy a szörpünkben lévő virág íze és 
illata nem mindig köszön vissza, a hatóanyag akkor is benne van.
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Alaprecept (1 adag)

•	 1 liter víz
•	 1 kg kristálycukor
•	 1 dkg citromsav
•	 1 db megmosott és felkarikázott citrom
•	 morzsányi tartósítószert (pl. borkősavat) (aki gyorsan megissza, 
annak nem muszáj)
•	 min. 25 dkg növény (ha több, még ízletesebb, intenzívebb)

Elkészítés
Két adaghoz egy kb. 7 literes fazék kell, amire 4 napig biztosan nem lesz 
szükségünk. Nem árt, ha nagy az edény, hogy kényelmesen lehessen benne 
kavargatni a hozzávalókat.
Előkészítjük az 50 dkg-nyi növényt: megmossuk (leszedjük a száráról a 
virágot), letépkedjük a sziromleveleket. Kimérünk egy kis tálban 20 gramm 
citromsavat.
Beleöntjük a fazékba a vizet, a cukrot, majd felforraljuk szirupos állagúra. 
Közben néha megkeverjük. Amikor felforrt, 1-2 perc múlva már el is 
zárhatjuk alatta a lángot.
Beleöntjük a kimért citromsavat. Ekkor felpezseg, és olyan, mintha felfutna.
Utána beletesszük a morzsányi tartósítószert. Tapasztalatom szerint, 
mivel hidegen kerül a szörp az üvegbe, és dunsztolás sincs, még hűtőben 
is megromolhat idővel, ha nincs benne egy kevés. De aki nem szeretne 
belerakni, kísérletezhet kis adagnál, hogy anélkül meddig áll el hűtőben.
Összekeverjük, majd beleöntjük a növényt, amit jól belenyomkodunk 
fakanállal a szirupba. Ilyenkor a hő hatására megváltozhat a növény 
színe.Végül ráfektetjük a citromkarikákat, azokat is megforgatjuk a lében.
Letakarjuk a fazekat fedővel vagy konyharuhával, és hűvös, száraz helyen 
tartjuk 3-4 napig. Minden nap legalább egyszer átkeverjük. Ha letelt a 
pihenő, akkor csírátlanítjuk az üvegeket: tartósítószeres vízben elmossuk 
vagy kiforraljuk… Én 6 darab fél literes üveget szoktam kimosni, és a 
mikróban 3 percig melegíteni. Utána mindenképpen hagyni kell kihűlni 
az üvegeket. Egy tésztaszűrővel kimerem a növényt és a citromkarikákat, 
fakanállal jól kinyomkodom a levet belőlük. Utána egy kis tölcsér tetejére 
kis szűrőt teszek, abba pedig 2-3 rétegben gézlapot, ami felfogja az esetleges 
darabokat, lerakódásokat, majd az üveg szájába helyezve feltöltöm azt.



127

Tipp
Ha nincs ötletünk a címke elkészítéséhez, vagy nincs időnk megírni, 
megrajzolni, akkor remek segítség - már ha van nyomtatónk -  „Az én 
lekvárom”.hu címketervezője. Én főleg a dzsemekhez használom. Nagyon 
sokféle betűtípus, gyümölcsmotívum, keret és háttér közül lehet választani.
De az interneten a „címke” szóra rengeteg találatot kapunk a „Képek”-re 
kattintva, amik közül jó pár egyénileg szövegezhető is.
 

Tischnerné Tóth Szilvia
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Anekdoták
Út a temetőben

Néhány éve nagy kedvvel és jó ötletekkel vágott bele a város polgármestere 
a temető rendbetételébe: a régi temető rendszeres kaszálása, a kerítés 
felújítása, a parkoló pormentesítése és egyéb más fontos teendők mellett a 
temetőn végigfutó út felújítása is sorra került. A világítás kiépítése mellett a 
földút por- és sármentesítés munkáját egy adonyi, népszerű és jól dolgozó 
vállalkozó nyerte el, aki rögvest nekilátott a munkának. A munkafolyamat 
több részből állt: a régi, megunt földutat kissé el kellett egyengetni, majd 
a földet döngölni, hogy aztán arra megfelelően lehessen a lapokat, beton 
elemeket lefektetni. Ahhoz, hogy hosszú távon botlásmentes és jó legyen 
a gyalogút, a döngölés kulcsfontosságú és alapos munkát igénylő művelet. 
Tudta ezt a vállalkozónk is, így egyik régi, megbízható emberét tette a 
döngölő gép mellé, már csak azért is, mert ő maga nem szívesen járta a 
temetőt.
Emberünknek sem fűlött a foga a temetőben végzendő egésznapos 
munkához, de mit volt mit tennie, ezt adták neki aznapra, hát csak csinálta. 
Pláne úgy, hogy a többi kollégáját más munkára vezényelte a főnök, hiszen 
addig a többiek nem tudnak haladni ezzel a munkával, amíg a terület nincs 
alaposan ledöngölve. Ment a robbanómotoros döngölő, pattogott a gép, 
mint egy jól megtermett vasbéka, ütötte, verte a földet. Haladt is szépen a 
munkával.
Telt -múlt a nap, egyszer csak a föld nem bírta tovább a gépszörny ütlegét, 
és megnyílt a gép és a használója alatt, egyszerre zuhantak le és tűntek 
el a sok évtizede eltűnt, elfeledett sírgödörbe. De olyan mélyre zuhant 
emberünk, hogy még csak a feje sem látszott ki. Annyira meglepődött, vagy 
esetleg megijedt, hogy amikor a kollégák jó negyed óra múlva keresésére 
indulva rátaláltak a gödör alján, ott állt dermedten úgy, ahogy leesett, 
kezében a még akkor is működő döngölőgéppel.

Lejegyezte: Hetyei Gábor
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Adonyi emberek, adonyi értékek - érkedes emberek közöttünk
RINGINGS

A Ringings együttes ízig-vérig 
adonyi rock zenekar, amely a 
hatvanas évek elején alakult. 
Ezen időszak új vonulatának, 
a rockzenének a szeretete és 
művelése hozta össze az alapító 
tagokat: Németh György (Gyurgyi) 
szólógitár, Sudár Jánost gitár, Kóta 
Dénes (Dini) gitár, Reiter Zoltán 
orgona, Torma István dob. Az ős-
Ringings aztán folyton alakulóban 
volt. A tagcserék folytán oszlopos 

tag lett Széphalmi Gyula basszusgitáros és testvére Széphalmi Tamás dobos. 
Az utolsó formáció 1971-ben alakult ki. Az együttest akkor Sudár István 
„Potyó” (dob, gitár, ének) vezette, tagok: Bartos József (ritmusgitár), Percsi 
Tibor (szólógitár) és Kakstetter János „Pömi” (basszusgitár) voltak. Az idők 
folyamán a zenekar tagja volt még Steiger Ferenc dob, és Káll József (Kiscsosz, 
Öcsi) gitár. Ez a formáció 1973-ig működött. Néhányszor még újra összeállt 
(1994-ben és 2000-ben), adott is több koncertet, de a tagok már inkább a 
gyerekekben, unokákban látják a jövőt, mintsem a valamikori, legendás 
Ringingsben.
Az utolsó felállás tagjaival készült beszélgetést fogadják sok-sok szeretettel. 
Pletser Nándor (PN) és Hetyei Gábor (HG) pengette meg a a zenekari tagok 
lelki húrjait: Bartos József (Józsi), Kakstetter János (Pömi), Percsi Tibor 
(Tibi), Sudár István (Potyó) készséggel állt újra mikrofon elé, bár most már 
nem énekeltek, csak nyilatkoztak… 
PN: Első riportalanyunk Sudár István, a főnök, a zenei vezető. A 
Ringings már korábban is létező zenekar volt, mely több átalakuláson 
ment keresztül. Kérlek, beszélj arról, hogyan lettél a Ringings tagja? 
Potyó: Még általános iskolában, 6. osztályban (1964-65-ben)  Percsi Tibi 
és én elkezdtünk gitáron játszogatni, Steiger Feri pedig dobolgatni próbált. 
Nekem a fater vett egy gitárt, no és a bátyámtól, aki még a nagy Ringingsben 
gitározott, próbáltam  mindent ellesni. Sokat gyakoroltam, próbálgattam, 
ügyeskedtem. 
Szeberényi Laci bácsi volt a kultúrigazgató, ott próbáltunk, és valamit látott 
bennünk. Ha hamisan játszottunk, ránk szólt: „Itt figyeljetek, gyerekek!” 
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Egy biztos, amit mondott, az 
mindig ült. Annyira jutottunk, 
hogy amikor hetedikesek 
voltunk, úttörőtáborban már 
mi zenéltünk – több, kevesebb 
sikerrel ugyan. A kultúrház 
ekkor vette az első erősítőjét, 
egy Regentet – nagyon nagy szó 
volt akkoriban vidéki szinten 
– csodálatos hangfalakkal. 
A Kasti is betársult: Reitter 
Zolitól vett egy nagyon jó 
basszusgitárt. Voltak bulik, 
amikor már mi is színpadra 
állhattunk! Felnőtt bulikon is 
játszottunk, például Katalin-
bált csináltunk hetedikes, 
nyolcadikos korunkban.
PN: 1969-70-re az 
első Ringings formációtól 
átvettétek a stafétát, és 
igazából ti vittétek sikerre a 
csapatatot. Nem volt ebből 
súrlódás az akkori zenekarok 
között?

Potyó: Steiger Feri dobolt, Tibi szólógitározott, Králl Öcsi, aztán később a 
Kasti volt a basszus, meg én gitáron. Nagyon jól összeálltunk addigra már. 
A fúvósok próbáltak a művházban, jött Laci bácsi és mondta nekik: „Állj! 
Most a fiatalok edzenek, mert a hétvégén nekik buli van.” – aztán hozzánk 
fordult, és elmagyarázta, hogy hogyan kéne játszani, hogy jól szóljon. 
Amikor a Steiger Feri kivált, akkor én ültem be a dobok mögé. A régiek 
közül beszállt a Németh Gyuri gitározni egy rövid ideig, aztán amikor a 
Bartos Józsi ideköltözött Adonyba, ő lett helyette. Ez volt aztán az utolsó 
formáció. 
PN: Tanultál zenélni?
Potyó: Igen, tanultam akkor dobolni.
PN: Ebben az utolsó felállásban csináltátok a rendszeres, és sokunk 
számára nagyon emlékezetes bulikat a pinceklubban. Ahhoz, hogy ott 
megfelelő legyen a hely, sokat kellett tennetek. És most nem a zenélésre 
gondolok…
Potyó: A művház igazgatóját, Laci bácsit maximálisan tisztelem ezért a 



131

mai napig is. Mert a pinceklub – ami a Park presszó alatt van - kis ablakáig 
tele volt földdel. Az ő segítségével takarítottuk ki. De sokat segített az 
akkori klubvezető, Farkas József (Farek) is ebben. Négykézláb hordtuk ki 
talicskával a földet, hogy a pinceklubot meg tudjuk csinálni. Ki kellett vésni 
az utcai ablakot is…
PN: Sok-sok talicska földet hordtunk ki onnan, társadalmi munkában 
építgettük, rendeztük, csinosítottuk, hogy tudjunk magunknak csinálni egy 
ifjúsági klubot. Ez közös összefogással sikerült is. Minden szombaton aztán 
ti zenéltetek ott öt órától. Ez egy igazán jó időszak volt az adonyi fiatalok 
számára. Kik voltak akkor a példaképek? Kiket utánoztatok?
Potyó: Utánozni muszáj volt, mást nem tehettünk. Akkoriban mindenki 
autodidakta módon tanulta a zenélést. A példaképeink például a Cream, 
Eric Clapton, Spencer Davis, Rolling Stones, Deep Purple – pl. a Black Night. 
Ezek nagyon nehéz zenék. Nekünk Adonyban rá kellett arra hangolódni, 
amit a közönség kívánt, a sláger zenét. A közönség inkább a Tremeloes, 
Shadows-féle lágy, dallamos zenét kérte. Aztán volt olyan réteg is, aki 
Rory Gallaghert kívánt hallgatni, de ott a tömeg előtt azt nem lehetett 
játszani. Akkoriban a Beatles, Creedence Clearwater Revival, The Spencer 
Davis, Rolling Stones nóták jöttek. Muszáj volt nekünk is ez irányban 
orientálódnunk, mindenki ezt akarta hallgatni. Az eldugott rádiókban 
annak idején mindenhol ez szólt. Nőttünk is, csiszolódtunk is, összeállt 
a banda, már szabadtéri színpadon is játszottunk, nagyobb zenekarok 
előzenekara is voltunk. Például Adonyban játszott a Zorán által fémjelzett 
legendás Metro együttes. Mi voltunk az előzenekara. Aztán a Szigeti 
Ferencnek (később a Karthagó zenekart vezette) és Soltész Rezsőnek a 
zenekara, a Corvina előtt is játszottunk. A Scampolo együttes – Komár Laci 
volt a frontember – pedig olyan gyakran jött Adonyba, mintha bérlete lett 
volna. Ő előttük is volt szerencsénk zenélni. Nagyon aranyosak voltak ezek 
a csapatok, segítettek: „Gyerekek, itt hibáztatok, legközelebb nem így kéne 
csinálni...” Mi meg igyekeztünk felnőni hozzájuk. Nem voltak lekezelőek. Ez 
lendületet adott az embernek.
PN: Te láttad el a csapatot számokkal. Honnan vetted a zenéket?
Potyó: Eleinte a rádióból, de később már feljártam Pestre a Hajós utcába, ott 
lehetett kapni sláger albumokat. Ott már aztán voltak kották, szövegek is az 
albumok mellett. A kottát még valahogy leolvastuk, de az angoltudásunk… 
Simán eltörött a nyelved, mire megfejtettük a szöveget (nevet), aztán jött a 
„Je, je, je…” Szótagonként tanultuk a szöveget (folyamatosan nevet közben). 
A felszerelés, az még egy külön szám volt. A dobok akkor feszített bőrrel 
készültek, nem üveggel. Készültünk egy augusztus 20-i szabadtéri bulira, 
8 óra,  örömködés. Ütöm a pergőt: ping-ping-ping. „Úristen, mi lesz itt!”, 10 
óra, mikor lehűlt a levegő: platy-platy-platy, ugyanaz a dob. Felszívta a párát. 
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(nevet). Ilyen volt az akkori technika. 
Aztán a másik: a szabadtéri színpad 
foglalt volt, Neichl Misi hozott egy másik 
színpadot, azon léptünk fel. Minden volt 
ott, csak 220 volt nem. Este hét órakor 
kezdték kihúzni a kábeleket. Amit lehetett, 
gyorsan összeraktunk: befele volt fény, 
csak a tömeg felé nem (folyamatosan 
nevet). Paulusz Pisti hazaszaladt három 
reflektorért, hogy meg tudjuk világítani 
a nézőteret is. Pazar volt… A korszerű 
berendezések beszerzésére lehetőségünk 
sem, pénzünk sem volt, de Laci bácsi, ahol 
tudott, segített. Látta, hogy valami van itt, 
valami mozog. Ő is ott volt a bulikban, 
akár hajnal kettőig. Felkarolta ezt az új 
kezdeményezést, nyitott volt az ifjúság 
felé, pedig már eléggé benne volt a korban. 
Megteremtette a fiatalok szórakozásának 
a lehetőségét, a légkört, és mindig ott 
volt velünk, csinálta velünk együtt. Szendvicsek, kutyafüle, minden… 
Odafigyelt a fiatalokra, meghallgatta őket. Nem kellett rendőr, nem kellett 
rendező, sosem volt balhé. Hangulata volt az egésznek... Örömmel, szívből 
zenéltünk. Én még később a Delta Rockban – ez egy dunaújvárosi zenekar – 
doboltam. Azt is nagyon szerettem, jó bulikat csináltunk velük is. Volt, hogy 
később is még összeállt a Ringings: például Siófokon volt egy fellépésünk. 
Elkezdtünk zenélni és pillanatok alatt összeverődött a nézősereg, nagyon 
tetszett nekik a buli. Éjjel kettőkor hagytuk abba. A zenélést nem lehet 
elfelejteni. Ha nyugdíjas leszek, időm is lesz több, még akár újra összeállhat 
örömködni egyszer-egyszer a régi csapat. 
HG: Most Kakstetter Janihoz (Pömi) fordulunk, aki Bükfürdőn él már. 
Mikor voltál az együttes tagja?
Pömi: Én az utolsó két-három évben zenéltem a csapatban. Először még 
nem is zenész voltam, hanem én voltam a zenekar technikusa. Az volt akkor 
a dolgom, hogy a zenekar berendezéseit tartsam karban. A javítgatás volt 
a dolgom: a zsinórokat forrasztgattam, meg ilyenek. De aztán csináltam 
hangfalakat: kaptunk nagy erősítőket, hangfalakat, abból csináltam 
számunkra könnyebben használható, jobban működő berendezéseket. 
HG: De végül mégis a zenészek között kötöttél ki. Hogy kerültél be, 
milyen hangszeren játszottál?
Pömi: Basszusgitáron játszottam. Bár én sem tanultam hivatalosan 
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zenélni, de autodidakta módon jöttem rá, hogy hogyan kell játszani. Sokat 
gyakoroltam, aztán – úgy látszik – jobb lettem, mint az elődöm volt. 
HG: Miért csatlakoztál a zenekarhoz?
Pömi: A zene szeretete…
HG: Hogyan közlekedtetek, ha nem Adonyban játszottatok?
Pömi: Apám adta kölcsön a kocsit, azzal mentünk. Úgy látszik, eléggé 
megbízhatóak voltunk, mert sosem féltette tőlünk a kocsiját. 
HG: Milyen zenéket hallgattál akkoriban?
Pömi: Beatles, Uriah Heep, meg az akkori slágereket. Végül is ehhez 
hasonló zenéket játszottunk az együttessel is. Angol nyelven, „eredetiben” 
énekelt a Sudár Pisti. Mivel nem tudott angolul, próbálta lekoppintani a 
szöveget is. 
HG: Kik jártak a bulitokra? Lehetett akkoriban ezzel csajozni?
Pömi: Hogyne… (nevet) A KISZ klubba, tudod, a pince klubba a falu fiataljai 
jártak. Elég sokan voltak mindig. Meg aztán zenéltünk a vendéglőben is 
hétvégeken. Ezt pénzért csináltuk, de nem nagy pénzt kaptunk érte. Ebből 
nem lehetett meggazdagodni… Ebből tudtunk aztán gitárokat venni, meg a 
fogyóeszközöket, húrokat. Eleinte a művház gitárjával játszottam, de aztán 
végül volt sajátom is. 
HG: Leszerelést követően nem volt kedved újraindítani a zenekart?
Pömi: Akkor szétment a csapat, én is megnősültem, és nem nagyon 
tetszett volna a feleségemnek, ha újra kezdjük. Bár a seregben nem estem 
ki a zenélésből: ott két évet játszottam a tiszti klubban. Még most is játszom 
elég gyakran, bár nincs zenekarom, csak úgy odacsapódok valahova. Sőt 
a régi csapat is néha össze szokott még állni. Legutóbb, amikor 60 éves 
voltam, akkor jött az egész zenekar, hozták a felszerelést Bükfürdőre, és 
egy jót zenéltünk. De Percsi Tibi szülinapján a szőlőben is összeröffentünk 
zenélni. Ezt nem lehet abbahagyni…
PN: A kedves olvasók között nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy 
Bartos József nemcsak mederkotrással foglalkozó vállalkozó, hanem ifjú 
korában zenész is volt. Hogyan kezdődött a zenei pályád?
Józsi: A zeneszeretet? Ott, hogy Cseh Tamás volt a szomszédom. Annyira 
a szomszédom, hogy volt vagy 10 méter közöttünk. Cseh Tamás, mint 
kezdő tanár Perkátán dolgozott, és a gitárját, ha kipengette, mi Ordas 
Isával naponta látogattuk, és sok mindent mutatott nekünk. Nem mondom, 
hogy tanítgatott, de ez volt az első élő találkozásom a gitárral 1967-ben. 
Kaptam én is akkor egy gitárt. Konkrétan sosem tanultam zenélni, például 
zeneiskolában: ezért is mondom azt, hogy én csak egy zeneszerető ember 
vagyok, és nem zenész. Innen számolom az indulást.
PN: Többfajta gitár van. Hozzád melyik áll közelebb?
Józsi: Hát én azt mondom, hogy az akkord ritmus gitárt szeretem, de 
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játszogatok a basszus gitáron  is, a szóló gitáron is egy kicsikét. Mai napig 
is. Mindennap játszogatok egy kicsit. A műzenekar itt van mellettem.
PN: 1967-ben milyen zenéket hallgattál? Mi volt a kedvenc?
Józsi: Én azt hiszem, hogy az első, melyet a mai napig hallgatunk a pici 
gyerekeinkkel együtt a Manfred Mann-nek a „Haha! Mondta a bohóc” 
című száma, mely 1967-ben jelent meg. Egy örökzöld sláger. Ez volt az 
első beatzenei élményem. Én a Beatlest nem nagyon szerettem. Akkor 
már hallhatóak voltak – ha nehezen is – a luxemburgi adón jó zenék. És a 
Kanyicska Béla, meg Ordas Isa, akik gyerekkori barátaim, és vájt fülű fickók 
voltak, a kollégiumban mindig szolgáltatták a legújabb zenéket. Az idő tájt 
többek között a rock zene és a blues zene érdekelt, például Jimi Hendrix. 
Vagy az akusztikus gitárzene. Ezeket tudtuk itt hallgatni.
PN: Shadows, kicsit keményebb a Led Zeppelin, Deep Purple, vagy 
Cream, Eric Claptonnal… Akkoriban ezt az „új” zenét a „Szabad Európa” 
rádióban a Cseke László vezette „Teenager party”-ban vagy a Luxemburg 
rádióban hallhattuk. 
Józsi: Úgy van. Ezt az adót egy kicsit korlátozottan tudtuk hallgatni, tiltva 
volt. Az új zenéket közülünk valaki mindig összegyűjtötte, és mi meg tudtuk 
hallgatni. Az a zene, amin akkor nőttünk fel, jó zene ma is. Naponta forog a 
rádióban.
PN: Megkaptad az első gitárod. Hogyan kezdtél hozzá? 
Józsi: A kottát ma is csak igen szerényen tudom olvasni. Perkátán sok 
zenész cigány volt, és azok nagyon jól használták a gitárt. Ellestem tőlük, 
amit el lehetett lesni. Megmutatták, megtanultam az alapakkordokat 
gyorsan. 
PN: Aztán később lettek társaid?
Józsi: Voltak mindenütt – középiskolában például – társak, de ami mai 
napig meghatározó és a szívem csücske, az a Ringings zenekar. Önmagában 
a próba is nagy élmény volt – minimum hetente egyszer próbáltunk –, de 
a buli, a heti, vagy kétheti alkalommal tartott buli a pince klubban az egy 
szertartás volt. Rendkívül szervezett és korrekt volt mindig – legalábbis így 
emlékszem. 
PN: Mi, akkori fiatalok, minden hétvégén alig vártuk a bulikat a 
pinceklubban. Talán akkor ez az egy szórakozási lehetőség volt Adonyban… 
Józsi: Bár rövid életű volt a zenekar, de azt hiszem, nagyon tartalmas időt 
hagyott maga után. Számomra rendkívül szép emlék. Potyó, amikor jött 
a próbára, minden alkalomra „lefülelte” az aktuális, friss rockzenéket, és 
hozta magával. Kottákat nem lehetett beszerezni. Betanítottuk egymásnak, 
nagyon komolyan készültünk a bulikra azzal az eszközparkkal, ami épp 
rendelkezésünkre állt. 
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PN: Honnan volt a felszerelés?
Józsi: Ma már viccesnek tűnik a zenekari felszerelés. A kultúrháznak 
volt egy 30 wattos, zengetős Regent nevű erősítője. Volt még ezen kívül 
2 darab 10 wattos EAG erősítő, amelyekhez a Kastival mi fabrikáltuk a 
szekrény méretű hangfalakat. Mivel jellemzően tanulók voltunk, pénzzel 
nem igen rendelkeztünk, ehhez a kultúrház biztosított forrást. A gitárok 
sajátok voltak. A dobfelszerelés – ha jól emlékszem – az a kultúrházé 
volt. A nagydobnak a bőr része – szoktuk mondani – kutyabőrből volt, és 
a fellépés előtt órákig kellett szárítani lámpával, hogy szóljon valahogy 
(nevet). Kiváltképpen a nedves pinceklubban! Elég vicces volt. A felszerelés 
ma már a múzeumba való, de mi, tagok is… (nevet) 
PN: Jó, helyi zenekar volt…
Józsi: Azt hiszem, nem is gondoltunk tovább, nekünk az bőven jó volt, 
hogy szorgalmasan készültünk, és jól éreztük magunkat. Egyre emlékszem, 
hogy amikor Százhalombattára meghívtak, ott a városnak brutális 
felszerelése volt. Azon játszottunk öt számot – sosem fogom elfelejteni –, 
és olyan volt nekünk, mintha a világ legjobb színpadán léptünk volna fel. 
Sztárok lettünk öt szám erejéig… (nevet) Voltak azonban helyi sikereink 
is. Jöttek le budapesti egyetemi fiatalok – kulturális szervezésben –, és 
ők általában nagyon díjazták a zenét. Mi nem slágerzenét, hanem rockot 
játszottunk. Csak igényes, jó zenét. Potyó egyébként nem is engedett volna 
mást. Ragaszkodott a minőséghez.
PN: Hogyan lett aztán vége a Ringingsnek?
Józsi: Először én vonultam be katonának, aztán a Kasti. A hadsereg tiszti 
klubjában is zenéltünk egy keveset Kastival, meg Szenczy Jancsival. Közben 
Potyó elkerült Dunaújvárosba, a Delta Rock zenekarhoz, Váczi Laciékhoz. 
Ők ott aztán nagy sikereket értek el. A Ki Mit Tud országos döntőjében 
a Neoton mögött a másodikak lettek. Így aztán csak a legenda maradt 
meg a Ringingsből. Vagy huszonöt éve Potyó, Percsi, meg én próbáltuk 
újraéleszteni a zenekart. Összeálltunk, aztán néhány helyi rendezvényen, 
meg Százhalombattán erőlködtünk. Talán Percsi mondta, hogy ha sokat 
nem is keresünk, legalább izmosak leszünk a hangszercipelés miatt. 
Egyszer volt egy erősebb visszatérés, amikor Bodnár Tamás itt járt (a ’70-
es években, amikor a Ringings futott, ő egy dunaújvárosi menő zenekarban 
játszott és szervezett), volt egy komolyabb koncert Dunaújvárosban. Az 
akkori fellépésünk alkalmával nyolcszázezer forint jött össze a belépőkből, 
melyet teljes egészében a hátrányos helyzetű gyerekek javára ajánlottunk 
fel. Akkor volt egy-két balatoni koncert és Százhalombattán is. Mára elmúlt 
a tömegigény az efféle zene iránt. Nem is legenda, csupán nosztalgia, 
kellemes emlék már a zenekar. Ma is ezeket a zenéket hallgatom, sőt már a 
gyerekek is szeretik. Nagy álmom, hogy a zeneiskola tanulóival egy Hendrix 
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vagy Deep Purple számot eljátsszunk együtt azokon a hangszereken, 
amelyeken tanulnak. Milyen jól csengene a torzítós gitár hangja mellett 
a hegedű, a zongora, a fúvósok hangja például Hendrix által ismertté tett 
népballada, a Hej Joe adonyi előadásában.  Jó lenne valamilyen zenekart 
összerakni fiatalokkal, az élő zene, a közönség jó volt együtt…
HG: Most a másik gitároshoz fordulunk, Percsi Tiborhoz! Te tanultál 
zenélni, mielőtt a csapat tagja lettél?
Tibi: Nekem Holfeld Gyula bácsi volt a mesterem, az első akkordokat ő 
mutatta meg. Meg a Németh Gyurgyi is sokat segített. Először a művház 
gitárján játszottam, aztán vettem egy saját gitárt később: borsót szedtem 
a téeszben, hogy meg tudjam venni, ezerhétszáz kemény forint volt a 
hatvanas évek legvégén. Sosem felejtem el: egy csepp alakú elektromos 
gitár volt két pickup-pel.
HG: Ahogy korábban szó volt róla, a rádióból és egyéb helyekről lefülelt 
zenéket játszottátok. Hogyan történt a betanítása a zenéknek?
Tibi: Potyónak volt a legjobb hallása közülünk, meg tanult zenélni is. 
Otthon ő az új számokat megtanulta, majd a próbán megmutatta nekünk. 
Kottát nem írtunk… De a szomszédunkban volt Jónás Lali, neki volt MK 
magnója, és a bonyolultabb nótákat, pl. a Shadows számait, ő vette fel, 
és ennek segítségével lestem el. De főleg a keményebb, rockos nótákat 
mind-mind Potyó hozta. Amikor végre a próbán összeállt egy dal, az 
volt számunkra az igazi sikerélmény, nem feltétlenül a fellépés hozta a 
megelégedettséget. Voltak olyan háromakkordos nóták, melyeket el sem 
lehetett rontani, de voltak olyanok is, amit vagy húszadszorra sem sikerült 
jól lejátszani. Ott a próbafolyamatban megvolt az öröm, amikor végre 
sikerült a hangzást jól megtalálni.
HG: Milyen bő volt a repertoárotok?
Tibi: Nehéz ezt megmondani, de egy-egy adott pillanatban ötven körüli 
zenét tudtunk játszani. Mindig voltak újak, és mindig voltak olyanok, 
melyeket elhagytunk, mert már bóvli volt. Igen, egy bulira mindig 
legalább ötven számmal voltunk készen. Érdekes, de magyar zenéket 
nem igen játszottunk. Talán a „Hova siet ez az élet”, „Az alvilágnak nincsen 
romantikája”, meg ehhez hasonlókat igen, de nem túl sokat. De hát angolul 
nem tanultunk, és volt is ebből érdekes szituáció! A Duna Vendéglőben 
volt egyszer egy bulinkon egy angol csoport, akik nagyon erősen próbálták 
kitalálni, hogy milyen nyelven is énekelünk…
HG: Hogyan folyt le egy buli?
Tibi: Eleinte havonta egyszer, aztán kétszer, később már hetente, 
szombatonként voltak a bulik. De ha nem jó film ment a moziban, akkor 
bizony vasárnap is volt, hogy nyomtuk. Nem kellett plakátolni hozzá, hamar 
elterjedt a híre, ha a pinceklubból felhallatszott a zene… Volt ugyan egy 
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„táncrend”, ami alapján játszottuk a számokat. Általában instrumentális 
számokkal kezdtünk – ez volt a bemelegítés, de aztán ahogy a közönség, 
meg mi is belemelegedtünk, Potyó eldöntötte, hogy merre megyünk tovább. 
Minden buli más volt… Sokáig csak a pinceklubban játszottunk, de amikor 
a pince annyira megtelt, hogy a lépcsőn álltak végig, és még mosdóba is alig 
tudtuk magunkat felverekedni, akkor Szeberényi Laci bácsi felajánlotta a 
művház nagytermét a következő szilveszteri bulira. De ezeknek a buliknak 
is gyakorlatilag ugyanaz volt a repertoárja, mint a pincebeli buliknak. Bár 
nem tartottuk magunkat báli zenekarnak, volt, hogy bálokat is játszottunk, 
de belefért akkoriban a keményebb hangzás ott is. Potyónak, meg Józsinak 
volt a kedvence a keményebb rock, én inkább a Smokie, Bee Gees felé 
hajlottam. A Creedence volt talán mindannyiunk közös kedvence. Bár nem 
nagyon szerettem hallgatni a kemény zenét, de játszani viszont szívesen 
játszottam, mert láttam, hogy nagyon tetszik a közönségnek.
HG: Hogyan képzeljünk el egy Ringings „színpadképet”?
Tibi: Eleinte még öltönyben kezdtük, még zsabónk is volt! De ezt gyorsan 
kinőttük. A szombati pincebulikban teljesen hétköznapi, utcai viseletben 
voltunk. Még egyenpólót sem csináltattunk. Előttem van, hogy például 
Pömi mindig a kockás zakójában volt… Nem volt koreográfiánk sem, nem 
csináltunk táncot. Persze ráztuk a fejünket, ahogy azt láttuk a nagyoktól. 
Beleéltük magunkat…
HG: Ti akkor sztárok voltatok Adonyban?
Tibi: Meggyőződésem szerint sztárok voltunk. Nagyon jó időben kezdtük, 
a környéken nem volt ilyen hangzású zenét játszó csapat. Kis túlzással: 
a közönségből sokan még gitárt sem láttak közelről mielőttünk. Ismert 
nótákat játszottunk, saját számokat nem igazán akartunk. Nem vehettük 
komolyabban a zenélést a tanulás, később pedig a munkahely miatt. Pont 
egy jó buli volt ez így, nem több, nem kevesebb. Örökre bennem, bennünk 
marad…
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Adony épített emlékei
A szabadságharc emlékhelyei Adonyban

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKPARKJA 

Tóth István magyar-orosz szakos tanárként 35 évig szolgálta az adonyi 
iskolát, a gyerekeket. A szakjai mellett nagy rajongással fordult a 
történelem, azon belül is a magyar történelem felé. Nem hiszem, hogy 
nagyot tévednék, ha azt mondanám, hogy az 1848-49-es forradalomnak 
és szabadságharcnak odaadó tanulmányozója, ismerője és tisztelője. Az 
évről évre általa rendezett március 15-i, október 6-i ünnepi műsorok 
mindenképpen erről tanúskodnak, de ezt támasztja alá az a hallatlan 
mennyiségű történelmi és irodalmi anyag is, mely otthonában a polcain 
sorakozik. A magyar történelem egyik legfontosabb, legfelemelőbb és 
egyben tragikus eseményéről tematikusan rendszerezett gyűjteménye 
díszére válhatna sok könyvtárnak. 
„Az október 6-i ünnepségeket egy-két kivétellel én szoktam rendezni.” 
- emlékezik vissza Tóth István tanár úr a jó harminc évvel ezelőtti 
történésekre. „1988-ban, a forradalom és a szabadságharc kitörésének 
140. évfordulóján az udvaron rendeztük a megemlékezést. Az ERDÉRT-től 
Bodó Pista segítségével kétméteres léceket kaptam, ezekbe egy-egy szöget 
ütöttem, talpat kaptak kellő nagyságú deszkából, és az iskola udvarán 
állítottuk fel. Az ünnepi műsoron, amikor elhangzott egy tábornok neve, a 
portréját a kijelölt szereplő felakasztotta a szögre.
A következő évben, 1989-ben már nem elégedtem meg ezzel: felállítottuk 
a vértanúk emlékoszlopait, rajtuk ovális fémlapon a nevükkel. Nagy munka 
volt, de minden úgy történt, ahogy terveztem, ahogy megálmodtam. 
Minden azzal kezdődött, hogy felástuk az udvart, s két kocsi szemetet vittek 
a gyerekek a szeméttelepre. E munkálatok fő irányítója és végrehajtója 
Gáborfi tanár úr volt, aki szidott, mint a bokrot: „Hogy találhatsz ki 
ilyet?” De rendületlenül ásott a gyerekekkel. Drága, valamikori tanárom 
mindvégig segített. Ha volt egy kis időm, beálltam közéjük. Müller Sanyi 
hozta a fenyőrönköket, s mikor megtudta, hogy mire szánom, visszadobálta 
a már a földön heverőket, s újabb fordulóval kétszer olyan vastagokat 
hozott. A kocsiból szólt ki:„Hova vigyem?” „Gyuri bácsihoz, fűrészelni” - 
válaszoltam. Ha kellett valami, készségesen segített. A harmadik segítségem 
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Horváth Ferencné, Klárika volt. Ő járt Dunaújvárosba a vésnöki munkát 
megrendelni, s az utolsó napon elhozni a fényes névtáblákat. Nekem alig 
volt lélegzetvételnyi időm. A kertben bakokon feküdtek a fenyőillatú, szinte 
világító „akasztófák”, melyek rövidesen feketére festve emlékoszloppá 
minősültek. Gyerekeim lelkes, kitartó munkát végeztek. Az oszlopok alsó 
hányadát, mely a földbe került, impregnáltuk, hogy minél tovább védjük a 
nedvességtől. Az új környezet méltó helye lett gyásznapunk ünnepeinek. 
1989. október 6-án már itt emlékezett az iskola a nemzeti hadsereg 
mártírtábornokaira.
A következő évben gróf Batthyány Lajos, az első felelős minisztérium 
miniszterelnökének állítottunk kopjafát. Miklós Tibort kértem fel 
elkészítésére. Mint erdélyi fafaragó. művészi munkával tette gazdagabbá 
iskolánkat, szülőfalunkat. Horváth Feri koszorútartóval és földbe szúrható 
gyertyatartókkal ajándékozta meg az emlékparkot. Az 1990. október 6-án 
tartott ünnepély megrázó jelente volt, amikor négy diákunk ünnepélyes, 
lassú gyászzenére, pirosra festett rudakra fektetve vitte a már megásott 
gödörig a kopjafát. Tiszteletem jeléül Gáborfi tanár urat kértem fel 
felállítására…
A parkot kétszer újítottuk fel, s évenként átfestettük az emlékoszlopokat és 
a kopjafát. A második felújítás Berta Pál igazgató úr irányításával történt. 
Erdei Péter nagyszerű munkát végzett: esőtől, hótól, erős napsütéstől 
védő tetőt helyezett az oszlopokra, melyeket betonra állított. Több éven 
keresztül Orth Csabával, Kajó Zoltánnal végeztük a festést, nem hagytuk 
ki a hármas kopjafát sem. A jelenlegi védőmunkát Varga István látja el. Dr. 
Soós Györgyné igazgatónő örökzöldek ültetésével tette hangulatosabbá 
a parkot, melyeket később el kellett távolítani sajnos, mert hatalmasra 
nőttek. De sajnáltuk a lelketlen munka következtében a gödörbe dőlt 
rendkívül szép fenyőfákat is.
Az ünnepélyek 30-40 percesek voltak. Minden évben más-más verset, 
prózai szövegeket építettem a műsorba. Viszont állandó panel volt Ady 
Endre Október 6. című verse, a kezdő szereplőket mindig ezzel „avattam 
fel”. Kossuth Lajos üzenete, amelyet 1890-ben fonográfra mondott – először 
1974-ben hallottam a rádióban – minden műsor egyik legfontosabb eleme 
volt. Később az iskolának is megvettem a bakelit lemezt, melyen Kossuth 
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hangja után Ráday Imre mondja el a szöveget. Damjanich imáját évről évre 
más szereplőre osztottam, ahogy Kossuth tuniszi beszédének részletét 
is. Történt, hogy megkértem Lendvay Zoltán plébános urat: adott jelre, 
Damjanich imája előtt szólaltassa meg templomunk harangját. Készséggel 
megtette, miközben ott állt lehajtott fejjel. Katartikus másodpercek, 
percek foglyává vált az ünneplő tömeg. 1988-ban a Margitszigeten 
láttam A költő visszatér című rockoperát, amelyből kölcsönöztem a dalt, 
valamint a tizenkét pont és a vértanúk nevének váltakozó felsorolását. Az 
utolsó rendezésemig hatalmas anyag gyűlt össze, melyet hátrahagytam. 
Könyvtáram polcnyi kötete mesél a hősökről.”

Az 1848-49-es emlékmű
A forradalom és szabadságharc nemcsak országunknak, Erdélynek, a 
Felvidéknek volt fontos eseménye, de Adony és adonyi emberek is jelentős 
szerepet kaptak a harcokban. Tóth István tanár úr nevéhez fűződik a 
templom előtti 1848-as emlékmű is! Néhány évvel az Aradi Vértanúk 
Emlékparkja után eljött az idő, hogy a szabadságharc adonyi résztvevőinek 
tiszteletére szentelt emlékmű is megvalósulhasson. Erről is Pista bácsi 
mesél:
„1993. március 15. előtt Paulusz Józsefné, Ili néni, akkori képviselő, 
megkérdezte tőlem: „Pisti, mi a terved?”. Mondom,: „Lehet?”, „Igen, lehet.” 
Egymás gondolatát értettük. Rögtön mentem Lendvay atyához. „Atya! Itt az 
idő, hogy az adonyi népfelkelőknek, nemzetőröknek, emlékművet állítsunk.” 
És ő mindenben rendelkezésemre állt. Egykori sírkő gyűjteményéből 
bármelyiket odaadta volna, de anyagi erőnk nem volt szobrászművész 
megbízásához. Éjszakákon át tervezgettem, rajzolgattam. Szerencsémre, 
Steiger Imréék felajánlották a náluk lévő kopjafákat, Miklós Tibor 
faragásával, aki nagyszerű munkával elénk állította a három remekművet. 
Králl István és csapata ismét kitett magáért: elkészítette a három pajzsot, 
melyekre rávetítettem a nemzetőrzászló országcímerét, Göde József 
főhadnagy, Pawlowszky János zászlótartó (ő az adonyi temetőben nyugszik) 
és Juraszek Károly káplán figuráját, valamint az emléküket őrző szöveget. 
Havas időben vittem át több alkalommal az írásvetítőmet a pincébe, ahol 
Miklós Tibor dolgozott, akit mindig szülőföldjéről, Erdélyről faggattam. 
A munkálatok reményt adva, szépen haladtak, csak az idő volt mostoha. 
Március idusára a lépcső kivételével megálmodott emlékművünk elkészült. 
Ili néni mindvégig segítőkészen állt mellettem. Lendvay plébános úr rég 
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nem látott tömeg előtt szentelte fel szülőfalunk újabb emlékhelyét. Néhány 
hónap múlva szorgos kutatás során felfedezte a Schwehat melletti vesztes 
csatában elesett adonyi illetőségű Sáringer Pál nevét. Szándékom szerint 
az ő nevét a lépcsőről leomló fába faragott zászlón örökítettük volna 
meg. Sajnos, csak egy kis táblára futotta, s Miklós Tibi téves adatot kapott 
valakitől: hibásan október 6. szerepel a csata dátumaként, holott október 
30-án vívták meg. Hibásan szerepel Schwehat neve, más a betűtípusa, mint 
a pajzsnak. Több alkalommal felhívtam a figyelmet erre, éltet a remény, 
hogy kijavítják.”

Tóth István

Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
CSIRIPISZLI

Ezt az ételt általában a húsvét előtti 
böjti napokon szokták készíteni. Úgy is 
mondták, hogy ez többnyire a szegények 
eledele volt. Nagyanyám (Kukucska 
Andrásné Héger Katalin) a régi háza 
konyhájában lévő nyitott kürtőjű, 
úgynevezett rakott agyagos tűzhelyen, 
illetve az ezzel egybe épített kemencében 
sütötte. A cserépedények tetejére száraz 

kenyér héját tette, ami a felesleges nedvességet is felszívta, és így egy kis 
kéreg keletkezett az edények tetején, mely alatt a világos barna színű finom 
és ízletes krémszerű édességet kanalazhattunk.
Mézédes málé a csiripiszli. Csíráztatott gabona felhasználásával, cukor 
hozzáadása nélkül készül. Ízét és egészségvédő tulajdonságait természetes 
biokémiai folyamatok nyomán nyeri.
Kiemelkedően magas a B-, D- és E-vitamin-tartalma. A csiripiszliben lévő 
vitaminok, enzimek, ásványi anyagok, egyszerű cukrok, antioxidánsok 
emelik a vércukorszintet, javítják a hangulatot, serkentik az agyműködést, 
sőt élénkítő hatásuk is van.
A magyar parasztkonyha egyik legrégebbi édessége. A búzában, vagy másféle 
gabonában lévő keményítő a sütés folyamán dextrózzá (szőlőcukorrá) és 
maltózzá (malátacukorrá) alakul át. Emiatt van édes íze a csíramálénak,
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Sokunknak a gyerekkorát idézi fel ez az étel. Szép emlékem, ahogy 
Kukucska nagymama előveszi a sparheltből, vagy a kemencéből a mázas 
cserépedényeket, benne az édes máléval, nádszállal spékelve, hogy ki 
ne fusson. Az ötvenes években a gyerekek nemigen jutottak annyiféle 
édességhez, mint manapság, ezért aztán az unokák serege gyűlt össze a 
nagymamánál a csiripiszli sütése alkalmából.

Csiripiszli, a gyerekek kedvence

A búzát (egy sütőtálra kb. 
400 gr) átválogatjuk – csak 
az egészséges magokat 
hagyjuk meg. Alaposan 
átmossuk őket, és egy 
éjszakára langyos vízben 
áztatjuk. Majd átöblítjük 
tiszta vízzel, leszűrjük, 
és tepsibe terítjük, aztán 
konyhai papírtörlővel 
letakarjuk. Ezt 
reggelenként és esténként 
bőven megöntözzük vízzel, 

hogy a magok ne száradjanak ki. A magokat naponta egyszer tésztaszűrőn 
átöblítjük – óvatosan, nehogy a csírájuk letörjön. Mindezt addig ismételjük, 
míg a búzának 1 centiméternyi szép fehér gyökérkezdeményei és csírája 
nem nő. A csíra színe ne menjen át zöldbe, mert az értékes enzimeket, 
vitaminokat mi akarjuk elfogyasztani; ha már zöldbe megy a szín, akkor a 
fejlődő kis növény hasznosítja őket.
A gyökerekkel összeszőtt, csírázásnak indult búzát mixerben – csak annyi 
vízzel, hogy le is darálja, de ne csak a kés forgassa – pépesítjük. Majd tálban 
kétszer annyi vizet öntünk hozzá, mint a búza tömege volt. Nem érdemes 
túlhígítani. Egy ideig hűvös helyen állni hagyjuk, időnként átkevergetve 
(fél napon át is hagyhatjuk, így minden értékes beltartalom kiázik belőle). 
Utána átszűrjük, és a szűrőn maradt szárazanyagot jól kinyomkodjuk, 
préseljük. Édes, tejszerű folyadékot kapunk. Annyi lisztet keverünk hozzá 
– legjobb a teljes kiőrlésű búza, tönköly és rozs keveréke –, hogy sűrűbb 
palacsintatészta állagú legyen.
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Sütőtálba vagy egyéb cserépedénybe öntjük (legfeljebb az edény 
háromnegyedéig legyen, mert erősen pöfékelni fog). Nádszálakat is 
szúrhatunk a masszába, ha már besűrűsödött. Egy órán át, de akár több 
órán keresztül is sütjük – előbb kb. 210, majd 180-190 fokon –, míg a teteje 
szép piros nem lesz, a széle pedig úgy nem tűnik, hogy már-már odakap. A 
teteje kemény lesz, de alatta olyan, mint a főzelék. Így fogyasztható kanállal.

Kékesi István

Adonyban született – Adonyi történetek
RÉSZLET BÁLINT ÁGNES EMLÉKIRATAIBÓL AZ ADONYI KASZTOKRÓL

„...Érdekes társadalmi helyzetünk volt - Adonyban szigorú kasztrendszer 
uralkodott. Volt a „felső tízezer”, ide tartoztunk mi is Zichy grófékkal, a 
főbíróékkal, a járásbírósági elnökkel, katonatisztekkel stb. 
Azután következtek az ügyvédek, orvosok, kereskedők, majd az alattuk 
lévők, az adóhivataliak, főjegyző, útbiztos stb., majd az egyéb közrendű 
népek. 
Még az igazgatótanító sem járhatott a főbíróékkal egy társaságba. Mi 
voltunk az egyetlenek, akik apám társadalmi helyzeténél fogva a „felső 
tízezerrel” is összejártunk, meg az alattunk lévőkkel is. 
A fiúiskola igazgatójaként működő Turcsi bácsi csak iskolai körökben volt 
valaki. A „társaság” lenézte a tanítókat. A tanítónőknek legfeljebb egy „pá” 
jutott a „felső tízezer” hölgyeitől.
Zichy Lívia grófnő minden nyáron majálist rendezett a szigeten, a nagy 
réten, ahová kompon szállították át a népséget. Az adonyi úrinők egy-egy 
tortát sütöttek a cukrász-sátor részére, és felöltöztették azokat a pucér, 
papírmasé-fejű rongybabákat, amelyeket Lívia szintén jótékony célra 
kapott valahonnét. A környékbeli földbirtokosok kisborjút, birkát, malacot 
árvereztettek el, ez mind jótékony célra ment. 
Később a majálist már nem a szigeten rendezték – sok volt a szúnyog -, 
hanem a kastélyparkban, ott késő estig lehetett mulatozni, táncolni, pénzt 
költeni jótékony célra...”
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Részlet Bálint Ágnes emlékiratából a Szülőházról

„Nem tudom, mikor költöztek át szüleim a Takarékpénztár épületébe, én 
már ott születtem1. 
Három szobánk volt, közös folyosó a Takarékpénztárral, onnan nyílt az 
előszoba, előszobából az “úriszoba” és a padlásfeljáró. 
Kiskoromban a konyha még a folyosó végén volt a spájzzal együtt. 
A régi háznak nagy szuterénje volt. Aki az utcai ajtón belépett, először 
három lépcsőn le kellett ereszkednie az udvarba, azután vagy 12 lépcsőn 
föl kellett mennie a verandára, onnét a folyosóra, folyosóról az előszobába.
Később anyámnak az az ötlete támadt, hogy a konyhát levigye a szuterénbe, 
és a konyhából meg a spájzból hangulatos szobát varázsolt nagyanyámnak 
és nekem. Két vasrácsos ablaka volt a szobának, egyik előtt diófa nyúlt a 
magasba, a másik a fás fészer palatetejére nézett, ott járkáltak a macskák. 
Egy ilyen régi ház teli van boltíves átjárókkal. Ilyen vezetett a hátsó 
lépcsőhöz, majd a szuterén helyiségeihez. A konyhához sötét folyosó-
részen át jutottunk; a lépcső alatt volt a kutyák, macskák ebédlője. 
A konyha mellett volt a mosókonyha az üstházzal, üsttel, szapulóval, 
mángorlóval, és nagy mosdóteknőkkel. Itt zajlottak le a nagymosások és a 
disznóölések. 
Az üstház mellett fehérre festett kéményajtó is volt, mögötte sötét, kormos 
üreggel. A háború alatt apám ide rejtette az utolsó disznóölés sonkáit, de az 
oroszok - miután végigkopogtatták a falat – megtalálták a kincses üreget. 
Májusban menetrendszerűen megérkeztek a kőrisbogarak. Szép 
aranyoszöld, elég nagy bogarak voltak, ellepték az udvart elválasztó 
orgonasort, és kopaszra rágták a bokrokat. Kora reggel apámék lerázták 
őket, de annyian voltak, hogy ez a veszteség meg sem kottyant nekik. 
Egyik pajtásomnak az az ötlete támadt, hogy a patikában pénzt adnak 
a kőrisbogarakért. Nosza, egy köcsögöt menten teleszedtünk velük, és 
mivel a patika közel volt, közvetlenül az elemi lányiskola mellett, mindjárt 
átszaladtunk a köcsöggel. Vajda Gyula bácsi volt a gyógyszertárban, és 
röviden kiadta az utunkat.
Gyermekkorom nagy öröme volt egyébként, ha beszabadulhattam a 
“Takarékba”.
Két helyiségből állt, az első, ahol az íróasztalok voltak, meg a magas, 
ferdelapú könyvelői asztalok a nagy könyvekhez, a páncélszekrények - egy 
kisebb és egy hatalmas nagy -, és a thonet padok az ügyfelek részére. Ebből 

1  Bálint Ágnes a mai Rákóczi út és Petőfi utca kereszteződésében lévő, több évti-
zedig gyógyszertár (aztán Faloda, jelenleg kínai bolt) épületében született 1922-ben. Ak-
koriban ott működött a “Székesfehérvári és Fejérmegyei Takarékpénztár”, édesapja, nagy-
apám, Bálint Lajos igazgatósága alatt. – Németh Ágnes.
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nyílt a tanácsterem, ott zöld posztós, hosszú asztal körül thonet székek 
álltak, és egy régi, fekete, biedermeier bőrdívány, fehér porcelánszegekkel 
szegve.
Ez a két helyiség teli volt csodákkal. A tanácsteremben vastag aranykeretben 
Ferenc József csupa piros képe, egy másik, ha jól emlékszem, Wekerle 
miniszterelnököt ábrázolta, az már nem volt olyan színes. Az asztalon 
csodálatos üveg hamutartó állt, vaskos piros félgömb vastag fehér 
üvegtalpon. És kellemes porszag.
A külső helyiségben volt egy nagy fekete kokszkályha. Hétfőn begyújtották, 
és csak szombaton aludt ki. Apám íróasztala mellett volt Tóth Anica asztala. 
Ő a Tóth kalapos lánya volt, majdnem velünk szemben laktak. Még egy 
hölgy dolgozott apám mellett, a másik oldalon, a Stéfeli Jozefa. Szótlanul 
végezte munkáját, gépelt egy ősöreg írógépen, (én is azon kezdtem el írni), 
vagy könyvelt a magas, ferdelapú asztalon, amely felett föl- lehúzható, 
zöldernyős lámpa függött. 
Nagyon kicsi koromban még pénztáros is volt, Török János bácsi, anyám 
nagybátyja. 
Volt hivatalszolga is, Mayer bácsi. Egyik lába jóval rövidebbre zsugorodott, 
ezért ezt a lábát bottal helyettesítette. Ő kezelte a kokszkályhát, ő járt el a 
postára.
Apám papírkosara is kincsesbánya volt nekünk. “Ablakos” borítékokat 
gyűjtöttünk ki belőle, celofánszerű anyag volt a boríték elején, átlátszott 
rajta a címzés. És mennyi sorsjegyreklám, színes képekkel, lóherékkel - 
csupa gyönyörűség.
És mennyi papír, amire gépelni lehetett! Délelőttönként én is bejártam 
oda meséket írni, hiszen Jozefa ritkán ült az írógéphez. Érdekes, milyen 
nyugodtan tudtam ott gépelni, miközben egy csomó paraszt köpködött az 
e célra rendszeresített köpőcsészékbe, és apám hangosan tárgyalt velük. 
Első meséimet, amelyek az Úriasszonyok lapja mellékletében jelentek meg, 
mind ott gépeltem, később a Fánni, a modern tündér c. folytatásos művemet 
saját rajzaimmal, sőt első meseregényem, az Elvarázsolt egérkisasszony is 
ott a Takarékban született, büdös dohányfüstben.”
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Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna
ADONY MEZŐVÁROS ÁRVÍZVÉDELME A REFORMKORBAN

(1830-1846.)

A XVIII. század elejétől fejlődésnek indult Adony történetében mindig 
fontos volt a település árvízvédelme. A Duna mentén, annak ártéri területén 
kiépült utcák vertfalu házai igen veszélyeztetett helyzetben kerültek egy-
egy jeges, tavaszi, vagy éppen nyári áradás alkalmával. Mivel Adony mellett, 
ill. a településen keresztül vezetett a Buda – Eszék országos út, az áradások 
nemcsak a lakosokat, hanem az országos forgalmat is érintették. 
Adony mellett ekkor még több „élő” Duna-ág volt. A fő ág a Nagysziget 
és a Csepel-sziget között, valamint a Középső-Duna volt. Említésre 
méltó még a Kis- Dunaként jelzett Molnár-árok  is, az egykor nagyszámú 
vízimalom telelőhelye. Valamennyi folyamág „élővizes” volt, amelyek a téli 
jégzajlásokkor jelentették a legnagyobb veszélyt.    
Ma már nehéz elképzelni, hogy a Duna áradásakor az iváncsai 
Szalmacsárdával szemben (egykor) a Dunát elérő patak (Váli-víz) ú.n. 
„tölcsérként” emlegetett torkolata volt a legkritikusabb partszakasz. E 
részt „Fok”-ként is emlegették. Az országút, amelyet ma 6-os főútként 
említünk, a Szalmacsárda mellett megtört, az ott évszázadok alatt kialakult 
mocsaras tavat megkerülve tért vissza a mai nyomvonalra. Áradáskor 
azonnal víz alá került a tölcséri rész környéke, az említett tó, és északról 
tört a víz Adony felé. Az 1800-as évek elején még nincsen az a töltés, 
amely később az északi övcsatorna (Szárító-kanális) egyik partoldala (a 
„kereszttöltés”) lett. Az 1830-as években uradalmi erővel kezdődött egy 
kisebb kereszttöltés építése. Egyetlen valamire való védelmet az országút 
kezdetleges magasítása, mint töltés adott. 
Délen sem volt jobb a helyzet. Adonytól a szentmihályi emelkedőig húzódó 
országút adott némi védelmet ahhoz, hogy az áradások ne borítsák be vízzel 
az egész déli határrészt. Ez igen csekély volt, mert több esetben annyira 
víz alá került az adonyi ártéri öblözet, hogy „…lakhelyünk a hegyekről, 
mint sziget a vizek közepén.” – jegyezték fel az árvíz elől a Szőlő-hegyre 
menekülők. A déli határrész vízelvezetésére szolgált a Posta ér, amely 
az egykori „Böndi- gödörnél” (ma: a gázfogadó környéke) az országúton 
épített fahíd alatt folyt át a Duna felé.  
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Uhlarik János mérnök (1789 – 1866), a Zichy-grófok lángi (ma már 
Soponya része az egykori község) ágának uradalmi mérnöke volt, és mint 
Adonyban élő alkalmazott, a mezőváros árvízvédelmi feladatai is hozzá 
tartoztak. 1837-től 1855-ig napi rendszerességgel vezetett naplóiban 
(sajnos hiányoznak az 1838, 1839 és 1844-es év naplói) jól követhetők 
annak érdekében tett erőfeszítései, hogy a „tölcsér” körüli töltési munkák 
és az országút magasítása megtörténjen. Tanulmányozta a mérnöki irattár 
iratait, és tudta, hogy az 1830, 1831 és 1832-es években végezték a tölcsér 
körüli (és a déli határt  átszelő) országút magasítását, nagy költséggel és 
több ezer munkaórával. 
Gyakornokaival 1837 márciusában méréseket végzett a tölcsér környékén, 
és összevetette a régi térképekkel. Uhlarik rendszeres levelezésben 
állt Vásárhelyi Pál vízépítő mérnökkel. Amikor Budán vagy Pesten járt, 
személyesen is felkereste, igyekezett támogatót szerezni a védelmi 
munkákhoz.   
Vásárhelyinek 1841 októberében írt levelében a tölcsér körüli országút 
állapotáról írt: „Sajnálattal tapasztalom, hogy a töltésen húzódó országút 
annyira koptatta a töltéseket, hogy megyei erő nélkül nem képes azokat az 
uradalom a pusztulástól megvédeni. Mert ha minden évben a rajta levő út 
csak egy hüvelyknyire (2,54 cm) vagy többet kopik, évek óta már 12 hüvellyel 
vagy egy láb (31,6 cm) magasságig elveszett. A kocsik a földet felvágják, a 
lengedező szelek aztán azonnal lefújják, és így az árvizek alul elkoptatják, 
majd elszaggatják, és a nagy erővel készített töltések megsemmisülnek.”       
Egyben javaslatot is tesz a megoldásra: „Folyamodni kell a Nemes Megyéhez 
és Fenséges uradalomhoz e falu védelmében, hogy szíveskedjék intézkedni, 
hogy azok el ne pusztuljanak, a töltés mellé legyen az út, így nem kopna a 
töltés. Az 1838-as nagy árvíz is ebből adódott.”
1841. augusztus 16-án, Adony északi határában, az Iváncsához közeli 
löszpart melletti ún. „Kerülő ér” rendezése kezdődik 30 taligással. Ha 
megnézzük az I. katonai felmérés térképét (1763-1787), jól látható, 
hogy ennek a mocsaras területnek fő medre volt a „Kerülő ér”. Az 1860-
as években kezdődő lecsapolási munkák során épített vízelvezető kanális 
e „Kerülő érben” lett kiásva. Ma is ugyanott látható, tölti be szerepét, és 
ha műholdas felvételeken nézzük e területet, nyomvonala jól követhető. A 
kezdetleges északi kereszttöltés magasítása, erősítése előtt fontos volt az 
ér iváncsai löszfal alatti részének rendezése.    
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A terület rendezése után a kereszttöltés magasítása 1841. december 13-
án, hétfőn kezdődött el: „Al és fel cikolai 28 taligásokkal kezdem az adonyi 
határ felső széli foknál a töltés magasítását. A Czikolai hegyeknél be a Duna 
felé, és a töltés külső vagy felső felire csinálnák egy 2 láb magasságba, 15 láb 
szélességben és 3 láb tetejében széles töltést a taligásokkal. Napszámosokat 
adok rakodásra.” 
December 14-én már 30 taligás és 40 rakodó dolgozott: „Jó lévén az idő, halad 
a töltés.” Gróf Zichy György ekkor újabb munkásokat rendel a töltéshez. 20-
án iváncsai, adonyi, szabolcsi és cikolai ökrökkel újabb taligások érkeznek. 
29-re elromlott az idő, sok eső esik, az ökrök és taligások nem tudtak 
dolgozni. 31-én már csak 18 taligás dolgozott. Uhlarik e nap elkészítette a 
munkások elszámolását, amit a számtartóság még aznap kifizetett nekik. A 
munkálatokat 1842. januárban is szerették volna folytatni, de a föld fagya 
miatt nem lehetett. A megkezdett töltési munka folytatására csak 1842. 
december 1-én került sor. Ekkor 29 kocsis és 10 robotos kezdte a töltés 
magasítását. A munkákat Kovács Elek és Kleper Ignácz mérnök gyakornokok 
felügyelték. December 14-én gróf Zichy György is megtekintette a töltés 
magasítását. December 20-án befejeződött a munka, Uhlarik elkészítette a 
beszámolót: „Eddig 12.713 kocsi föld hordatott a töltésbe, amely került 635 
Ft 15x, pénzes napszámos került 79 Ft 11/2, robot napszámos 61 Ft 12x .”
Uhlarik nem tett le arról a tervéről, hogy az országutat le kellene venni 
az adonyi töltésről. 1845. február 15-én Rácalmáson felkereste Jankovich 
József királyi tanácsost, Fejér megye alispánját, „töltésről le veendő út 
tárgyában”. Arról, hogy milyen eredménnyel járt, nem készült feljegyzés. A 
következő évek munkálatait tanulmányozva látható, hogy ez az ötlete nem 
került megvalósításra.  
Április elején újabb számításokat végzett, hogy a töltés tervezett magasítása 
mennyibe kerülne. Számításait elfogadták, és megyei anyagi támogatással 
április 23-án újra kezdődött a munka: 43 kocsissal és 76 gyalogmunkással.    
De nem a magasítással, hanem a töltések oldalának javításával, mivel azt 
az áprilisi nagy áradás nagyon megrongálta. 24-én értesítést kapott, hogy 
készítse elő a töltéssel kapcsolatos méréseket, iratokat, mert át kell adnia 
a megyei küldöttségnek. Május 4-én kifizette azokat, akik addig végezték 
a javításokat. Másnap újabb csapat kezdte meg a munkákat: 73 kocsis és 
106 gyalogmunkás, akik május 20-áig dolgoztak. Adonytól a Posta érig 
javították az országút töltésének keleti oldalát. Május 29-én a megyei 
közgyűlésen döntés született az adonyi töltések emelésére. Kandó József 
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alispán vezetésével egy megyei küldöttség hitelesítette Uhlarik méréseit. 
„4 öl felső szélességben rendelik el, kivéve a Duna melléki kereskedő helyen 
átvonuló részen 5 öl felső szélességben fog lenni. Elrendelik, hogy június 9-21-
ig 2 hétig 100 kocsis 100 gyalogmunkás dolgozzék.” – jegyezte fel naplójába 
Uhlarik. Július 9-i bejegyzés: „Megyei 100 kocsis és 100 kézi munkásokkal az 
adonyi töltések magasítása el kezdetett, és az 1838. jeges árvíz jegyein felül 
3 lábbal legyenek a töltések emelve.” Uradalmi erő ebből 49 kocsi és 54 kézi 
munkás volt. A munkákat megtekintette Meszlényi Károly főszolgabíró és 
Kandó József alispán. 
A Budáról indult országút Adonyt elérve a Duna mentét elhagyta, 
bekanyarodott a település központjáig, majd déli irányban vezetett tovább, 
hagyta el a lakott részeket. A Duna menti töltés magasításával egy időben 
emelték a mai Petőfi utca utcaszintjét, és a déli irányban kivezető útszakaszt 
is. Ha ma végigjárjuk ezeket az utcákat, látható, hogy a töltések emelése 
milyen furcsa helyzetet teremtett egyes ingatlanok esetében.       
Az 1845-ös esztendő anyagi lehetőségei tették lehetővé, hogy 
szeptemberben újra rendelkezésre állt a pénzügyi alap, és folytatódhatott 
a töltések emelése. Szeptember 1-jén 40 uradalmi kocsis 80 ökörrel 
kezdte a munkát, Adonytól délre, egészen a szentmihályi emelkedőig. 
Ismét Kandó József alispánnak kellett beszámolni az elvégzett munkáról, 
aki személyesen is eljött Adonyba. A töltési munkák megkövetelték, hogy 
segéd mérnökök legyenek a helyszínen. Ezért Uhlarik Budára utazott, és 
két mérnökkel is tárgyalt, de egyik sem vállalta a munkát, megnézni sem 
jöttek el Adonyba. Ekkor gróf Zichy György intézkedett: „Milkovics Sándor 
írnok, Pavlovics József kislángi tanító, Lechner János al és Harol Károly fel 
czikolai tanítók lettek kirendelve felvigyázóknak”. 
1 Ft váltó cédula volt a napidíjuk. 
Szeptember 23-án Meszlényi Ferenc töltési biztos jött Adonyba, és ezen a 
napon 100 szekeres és 100 gyalogmunkás is munkába állt. 27-én Kandó 
József alispán vezetésével megjelent a megyei küldöttség, amelynek tagjai 
megszemlélték a töltések emelését. Döntés született, hogy a munkákat 
meg kell gyorsítani. A döntést tett követte: október 1-től 22-ig naponta 
400 kocsis és 400 gyalogmunkás dolgozott e nagy munkán. Közülük 12 
kocsi és 152 munkás volt adonyi, akik tovább dolgoztak 24-ig, mert még 
egyengették a töltés tetejét. 
Az északi hátárba épített kereszttöltés magasítása 1846. április 24-én 
kezdődött el. Novák gazdasági katona felügyelete alatt 22 taligás és 30 
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gyalogmunkás szorgoskodott a töltésen. Júniusban újabb erősítés érkezett: 
234 kocsi és 234 ember. Ezek olyan jól dolgoztak, hogy a három napra 
kijelölt feladatot másfél nap alatt teljesítették. 17-én váltás következett, 
mert helyettük újabb 234 kocsis és 234 gyalogmunkás érkezett, akik 
hasonlóan jól dolgoztak. Ezért június 20-án már az elszámolást készítette 
Uhlarik, és jelentést írt Kandó alispánnak. 
Az Uhlarik-naplók tanulmányozásában eddig jutottam el. Az egykori 
kocsisok, rakodók, béresek és napszámosok verejtékes munkája 
eredményezte, hogy a következő évtizedekben a töltések védelmet adtak 
Duna áradásával szemben.
Az általuk emelt töltés ma is ott van az azóta többször magasított 
kereszttöltésben és országútban.   

Rózsafi János

Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Virágvarázslat

I. Az életre kelő ház lakója

Három jó barátról szeretnék mesélni nektek. Azokról, akik mosolyt 
csalnak az emberek arcára, melegséget hoznak a szívükbe, akkor, 
amikor már nagyon-nagyon vágynak színekre, szépségre, varázslatra. 
A tavasz első virágai közül vannak ők, és minden évben alig várják, hogy 
a nap előcsalogassa, életre hívja őket. Hallgassátok csak! Már a nevük is 
gyönyörűen és különlegesen cseng: Árlevelű Lángvirág, Nagy Meténg, 
Fürtös Gyöngyike. És nem csak a nevük szépséges, de a ruháik, varázslatos 
virágszirmaik is pompázatosak. Aki egyszer megismeri őket, biztos, hogy 
attól fogva minden elkövetkező tavaszt velük szeretne köszönteni. 
Árlevelű Lángvirág, Nagy Meténg és Fürtös Gyöngyike ugyan hol is 
ismerkedhettek volna meg máshol, mint az óvodában, mégpedig a Virág 
Óvodában. Akkor persze legtöbbször még nem ezeken a szépen csengő, 
elegáns neveken szólították őket, leginkább a Lángi, Meti és Fürti nevekre 
hallgattak. Mint a legtöbb kis óvodás, először ők is nehezen szakadtak 
el a szüleiktől, de aztán igencsak hamar rákaptak az ovi ízére, és a többi 
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kis virággyerek között, sok énekléssel, meséléssel, nagy futkározásokkal, 
néha apróbb civakodásokkal tarkítva töltötték a napjaikat, míg értük 
nem mentek. Elválaszthatatlanok voltak, sokszor még délutánonként is 
megkérték édesanyjukat, hogy találkozhassanak. Együtt mentek tovább a 
Szivárvány Iskolába is, és ott eszelték ki azt a tervüket, amiről ez a történet 
szól. 
Lángi, Meti és Fürti az iskola vége felé egyre többet gondolkozott azon, hogy 
mit szeretnének csinálni, ha nagyok lesznek. Abban biztosak voltak, hogy 
az embereknek szeretnének örömet szerezni, valamilyen módon segíteni, 
kicsit többet adni, mint virágtársaik, de megegyezni nem tudtak benne, hogy 
merre induljanak és mi lenne a legjobb útja ennek. Már egyedül jártak haza 
az iskolából, együtt hárman mindig biztonságban érezték magukat a rövid 
erdei-mezei úton hazafelé, miközben nagyokat beszélgettek, nevetgéltek. 
Útjuk egy zegzugos kert mellett vezetett el, amit igencsak megszerettek, 
sokszor leültek a mellette álló régi-régi padra, és titkokról beszélgettek, 
amit a képzeletük teremtett a láthatóan elárvult, ám mégis szép házról és 
képzeletbeli lakóiról. A kis tornyos, régi, de nagyon csinos ház udvarán, 
kertjében sok-sok tulipán nőtt vadon a vadrózsák szegélyezte valamikor 
volt ágyásokban.
Egy napsütéses, meleg őszi napon hazafelé bandukoltak. Lehuppantak 
kedvenc padjukra, hogy élvezzék az őszi napsugarakat, de máris érezték, 
hogy a kertben valami történt. Nem jöttek rá rögtön, mi lehet az, mert 
kívülről minden ugyanúgy nézett ki, mint előző nap. A lugas ugyanolyan 
érintetlennek, vadnak tűnt, a ház spalettái, ajtajai is lezárva nyugodtak. 
Mégis, valami furcsa, megmagyarázhatatlan érzésük volt. Vártak, vártak, 
nem hiába. Egyszer csak kivágódott a bejárati ajtó, és – egy picit megijesztve 
Lángit, Metit és Fürtit – kirohant az ajtón egy pörgős szoknyás, öt-hat éves 
formájú, barna hajú kislány. Nevetése máris betöltötte az egész kertet, 
miközben hol futkározva, hol sétálgatva aprólékosan bejárt mindent. Az 
összes virágot, bokrot külön megcsodálta, szinte leállt beszélgetni velük. 
Közben haja összekócolódott, ahogy az itt-ott lelógó gallyakba, levelekbe 
beleakadt. De nem törődött vele, a rakoncátlan fürtöket csak félresöpörte, 
és már suhant is tovább, lényével szinte betöltötte az egész udvart. 
- Milyen kedves kislány. Úgy tűnik, nagyon szereti a virágokat – örült 

meg Fürti.
- Talán ideköltözik, és akkor naponta gyönyörködhetünk a nevetésében, 

bájában – csodálta Meti is.



152

Éppen Lángi is szólni szeretett volna, amikor a kislány a ház felé kiáltott.
- Hanga, gyere, találtam egy csodás virágot a kertben! Éppen a kedvenc 

színed, kékeslila. Csak nem szeretném letépni, nehogy elhervadjon. 
Inkább te gyere ide, nagyon szeretném, ha látnád!

A barna hajú, nevetős szemű kislány várt egy ideig, majd szólongatta még 
a másikat, de mivel nem bukkant elő senki – pedig Meti, Lángi és Fürti 
már nagyon izgatottan várta a feltűnését –, hát gyorsan beszaladt a házba. 
Kis idő múlva a kis virágok nagy meglepetésére rá nagyon hasonlító, csak 
éppen aranybarna hajú és szomorú szemű kislánnyal került elő. De nem 
együtt sétáltak, ahogy a kis virágok várták, hanem a nevetős szemű maga 
előtt tolta a kerekesszékben ülő testvérét.
- Árnika, kérlek lassabban. Tiszta hepehupa, meg zegzug ez a kert. Még 

kiesek a székből!
- Hanga, vigyázok, ne aggódj! Mindjárt ott leszünk! Íme, itt is van! Hogy 

tetszik? – ugrándozott testvére előtt a barna hajú kislány.
- Ez tényleg nagyon szép! Köszönöm, Árni, hogy idesegítettél! Tényleg 

csodás színük van! Milyen kár, hogy az egész kert nem ilyen lilás 
virágokkal van teli. Ráadásul itt az ősz, olyan soká fognak újra virágozni 
a növények – kesergett a kislány –, miközben szemei azért lassan 
felderültek, és őszinte szeretettel csodálta a virágokat.

- Ugye, igazam volt! Hanga, egy kicsit még futkározok, szólj, ha vissza 
szeretnél menni a házba, segítek! – szólt kedvesen a testvéréhez 
fordulva Árnika, majd Hanga bólintása után egy szempillantás alatt 
eltűnt a kert másik végében, ahol csupa sárga ruhában tündököltek a 
virágok.

Sokáig a kékeslila virágok közt üldögélt Hanga. Időnként odaszaladt Árnika, 
megjelent az édesanyja és édesapja is, akik időközben sorra kinyitották a 
zárt spalettákat az ablakokon. Hanga nem akart bemenni, jól érezte magát 
odakint. Lassan Metinek, Fürtinek és Lánginak indulnia kellett haza, 
hiszen már biztosan nagyon várták a szüleik, pedig szívesen üldögéltek és 
nézelődtek volna még, tetszett nekik az életre kelő ház, és a két kislányt is 
érdeklődéssel figyelték.
A virágok története a következő hónapban folytatódik. 
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Illusztráció: Kisnémet Tímea
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Százéves katonaláda 
1918. március

E hónapban a császári és királyi székesfehérvári 69-es „közös” gyalogezred 
hadiútját követjük. A tartalékként Bukovinában állomásozó ezred 1918. 
január 16-án parancsot kapott az olasz frontra vonulásra. Szállításukat 
rövid időre megszakították, mert Bécs környéki osztrák településeken 
karhatalmi feladatokat kellett ellátniuk a zászlóaljaknak. Feladatuk: a 
munkásmozgalmak kitörését megelőző rendszabályokat betartatni. 
Az „aranyéletként” emlegetett napok után február 21-én kezdődött 
elszállításuk a Piave közeli Vittorioba. Nem kerültek azonnal az első 
vonalakba, pihenőben voltak. A tisztek számára viszont megkezdődött 
az ú. n. „tájékoztató tanfolyam”. Ez azt jelentette, hogy Passarianoban 
bemutatásra kerültek a korszerű támadó és védelmi eljárások. A hadosztály 
parancsnokság a tanultak alapján Vittorio közelében műszakilag kiépített 
gyakorlótereket rendezett be. Itt a merev árokvédelmi harceljárás helyett 
a területvédelemre alapozott rugalmas védelmi és támadási harceljárások 
mozzanatait gyakorolták a csapatok. A németek által kidolgozott 
harceljárások egyik célja az volt, hogy a mélységben tagozott harcállásokat 
a harceszközökkel eredményesen védjék.
A 69-es bakák számára két hónapos kiképzés kezdődött. Mindenki tisztában 
volt azzal, hogy a kiképzés után a Piave folyó partjánál folyamvédelmi 
feladatokat kapnak. Pontosabban: a Falzé di Piave település közelében, 
ahol szemben a déli parton a Montello magasodott. 
A németek által kidolgozott harceljárás oktatása során hamar kiderült, 
hogy a csapatok számára hatalmasak a hiányosságok. Nem érkeztek 
meg a megfelelő harceszközök, kevés a megfelelő élőerő. A csapatok 
élelmezésében súlyos hiányosságok voltak. Kukoricakenyér, aprított 
marharépa leves, lóhús, nagyon ritkán grammra kiszámított szalonna. 
Annak ellenére, hogy még tartott a caporettói áttörés utáni hadizsákmány, 
a csapatok ellátásában ez nem mutatkozott meg. Szigorú parancsban 
tiltották a polgári lakosság tulajdonának elvételét, de a fegyelem lazulásával 
megszaporodtak a lopások, rablások. 
A székesfehérvári ezrednél is komoly problémát jelentett a fegyelem lazulása. 
A felsőbb parancsnokságok az ezredparancsnokot vonták felelősségre, 
és arra kötelezték, hogy léptesse életbe a szükséges rendszabályokat. A 
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háború ötödik évében az éhező és lerongyolódott katonát nem volt könnyű 
fegyelmezni. A felfüggesztett megkötözést és gúzsbakötést hiába léptették 
életbe,  egyes bakákat ez nem riasztotta vissza a függelemsértés. 
A front mögötti kiképzőtáborokban elhelyezett 69-es bakák élete egészen 
más volt, mint a védelmi szakaszokban harcolóknak. Volt egy bizonyos fokú 
reménység bennük, hogy amíg távol vannak a harctól, talán történik valami, 
ami véget vet a háborúnak. Ezt az érzést erősítették az orosz hadifogságból 
hazaérkezett és újra a frontra került katonáktól hallott hírek, történetek. 
Érdemes elolvasni egy kiadott „Utasítás” egy részét, amely kitért a 
fegyelmezésre: „A fegyelemnek és erkölcsi nevelésnek fejlesztését nem 
lehet eléggé hangsúlyozni. Fegyelem alatt nem a kényszerrel kisajtolt 
engedelmességet kell érteni. Az embert fegyelemre nevelni kell. El kell érnünk, 
hogy  azon meggyőződésből fogadjon szót, hogy így kell lennie, mert nem 
lehet másképpen. Ezt elérni a célja az egész erkölcsi nevelésnek.” 
1918 márciusának történetéhez hozzátartozik, hogy a 69-es gyalogezred 
katonái között is felütötte fejét a spanyolnátha. Különösen a fiatal, 18-29 
éves korosztályok között szedte áldozatát. Ez a vírusos megbetegedés 
magas lázzal, fej- és végtagfájdalmakkal járt, leggyakrabban vérzéses 
tüdőgyulladással. A csapatok zárt világában gyorsan terjedt ez a vírusos 
fertőzés.   
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Képek a falon 
Állami, nemzeti és politikai jelképes falvédők

A konyhai-étkező képtémájú falvédőknek szöges ellentéte ez a csoport, 
már ami a darabszámot illeti. Ugyanis ide egyetlen falvédő került: Gévai 
Eszter által hozzánk juttatott emlék.

A falvédő gyári szegőszalagja 
piros színű, képrésze, felirata 
és mellékdíszei pedig színes 
fonallal (kék, piros, zöld, sárga) 
szár-és laposöltéssel vannak 
hímezve. Ezen az egy falvédőn 
több szín jelenik meg, mint az 
összes konyhain együttvéve. 
A falvédő ábrázolásmódjában 
felfedezhetjük a kép a képben 
megoldást. Ezt gyakran 
alkalmazták a képszerű részletek 

integritásának, sértetlenségének megőrzésére. A mellékdísz egy teljesen 
zárt keretbe helyezi a képrészt. Viszont mivel a szövegrész ezen kívül esik, 
így mégis a széldíszítmény adja meg a falvédő igazi keretét.
A már többször említett Bihari-Horváth László-féle könyvben találkoztam 
egy majdnem ugyanilyen falvédővel. A szövegrész egyetlen helyen tér 
el, először fel sem tűnt. Az adonyi falvédőn lévő szöveg: „Turul-madár 
szállj Sehol meg ne állj, Vidd el a mi üzenetünk Lesz még magyar nyár.” A 
könyvben lévő falvédő szövege: „Turul madár szállj. Sehol meg ne állj. Vidd 
el a mi üzenetünk. Lesz még újra nyár.” Lehet, hogy egy nagyon minimális 
variálódásról van szó, de előfordulhat, hogy a falvédő előrajzolója vagy a 
hímzője a címer és a szövegrészben már szereplő „turulmadár” mellett 
még egy szóval („magyar”) akarta nyomatékosítani az érzéseit: azt, hogy 
ő nem szimplán „csak” egy „újra” nyarat akar, hanem „magyar” nyarat. 
Jómagam az utóbbit tartom valószínűbbnek, hiszen nem ritka, hogy a 
favédők szövegei gyakran a kivarró éppen aktuális lelki állapotát tükrözik, 
ahhoz igazodik, aszerint változik.
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Első ránézésre a képi világuk is ugyanaz. Viszont az adonyi falvédő 
tükörképe a könyvben lévőnek. Itt baloldalon van a lány, jobb oldalon a fiú 
vagy férfi. A könyvben ez pont fordítva van. A turulmadár is ellentétesen 
fordul, valamint a címer is tükörképe a másiknak. A sávozott rész (Árpád-
sávok) helye a címer bal oldalán van eredetileg (a könyvben lévő falvédőn 
ott is van), az adonyi címeren mégis a jobb oldalra került. Vajon ez csak egy 
hiba az előrajzoló vagy a hímző részéről vagy szándékos? És ha szándékos, 
akkor miért? Érdekes kérdések ezek…
A könyvben található falvédőt egyébként Miskolcon gyűjtötték és 
valószínűleg 1920-1945 között készült, tehát vagy a két világháború között 
vagy a II. világháború idején.
Nézzük a falvédőn található jelképeket: a madár a népművészetben 
Európa-szerte elterjedt motívum. Magyarországon is szinte minden 
díszítő műfajban megtalálható. A turulmadár – a címerrel együtt – viszont 
ennél konkrétabb. Eredetét az ősi magyar hitvilágban kell keresni. „A 
címermondák legrégibb rétege totemisztikus emlékeket őriz, a család egykori 
állatősére utal, akitől az állítólag eredetét vette. Így Árpád nemzetsége az 
Emese álmáról szóló monda tanúsága szerint a turult, azaz héját tekintette 
ősének, Géza fejedelem koráig koronás héját ábrázolt pajzsán.”1 Tehát a 
turulmadár a címerrel a magyarok állati ősére utal.
Ez a falvédő nagyon jó példa arra, hogy eszmék és politikai üzenetek 
hordozófelülete is tudott lenni a népszerű lakásdekoráció, így pl. az 
irredentizmusé. „Az irredentizmus az elcsatolt, idegen uralom alá került 
területek anyaországhoz való visszacsatolására irányuló politikai törekvés.”2 
És így meg is kaptuk a falvédő fő témáját és azt, hogy kinek szól a képen 
szereplők üzenete.
A politikai (pl. háborús) feliratokról elsősorban elmondható az, hogy 
nagyon kis számban fordulnak elő (lévén a falvédő inkább konyhai 
műfaj). További jellemzőjük, hogy nemigen variálódnak, inkább – néhány 
változattól eltekintve – szó szerint ismétlődnek. „...föltehetően azért 
válhatott invariánssá, mert a tömegek nem fogadták el az uralkodó rétegek 
napi célokat szolgáló manipulatív eszközeit. ”Valamint annak oka, hogy 
ezek a feliratok szinte egyáltalán nem tudtak folklorizálódni, az, hogy az 
irredenta korszak turulmadaras rigmusát a tömegek megtagadták.”

Morva Dóra

<?> http://mek.niif.hu/02100/02115/html/1-1138.html
2 http://idegen-szavak.hu/irredentizmus
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Adonyi homlokzatok 

Dózsa György u. 28.
Fotó: Hetyei Gábor

„Az idő sima, sötét és csendes. Mint egy mélyen megbúvó vágyakozás.”
                    

(Cecilie Enger)

Anekdoták
Jézus fönt a fán!

Hajdú Pali bácsi felesége, Marika néni meséli.
Még közvetlen a háború előtt történt Alsó-Cikolán. Gémesi Pistit, aki 
aztán később megjárta Amerikát is a háború után, suhanc korába otthon, 
Cikolán, mindenki csak Jézusnak hívta, tudja isten, hogy mi okból. Lényeg 
az hozzá, hogy ez a Jézus egyszer játék közben felmászott egy nagy lombú 
fára. A többi gyerek meg csak állt a fa alatt, és nagy ricsajjal kiáltozott neki: 
„Jézus, gyere le a fáról!” Közben meg egy csoport adonyi vetődött arra. 
Amikor elmentek a kiáltozó gyerekek mellett, mind elképedtek, hányták a 
keresztet, és még napokon keresztül is azt mesélték mindenfelé: „Jézus itt 
járt Alsó-Cikolán!”, meg hogy „Jézus fönt volt a fán Alsó-Cikolán!”

Lejegyezte: Hetyei Gábor
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Rozi néni nyestjei

Történt egyszer, hogy Rozi néni házának padlására beköltözött egy 
nyestcsalád. Ezek a nyestek a környék baromfi állományát tisztességgel 
ritkították, és nem átallottak egy-egy ilyen gyilkos kirándulást követően 
éjszaka a padláson tort ülni! Fel s alá rohangáltak egész éjjel a padláson Rozi 
néni feje felett, nem engedvén aludni a koros hölgyet. No, a ház tulajdonosa 
elhatározta, hogy megszabadul hívatlan albérlőitől: szól a helyi vadásznak, 
hogy jöjjön már el, és vessen véget az vircsaftnak!
Jött is a vadász kora este nagy sebbel-lobbal, hogy a vadászat előtt 
szedelőzködő nyesteket megtalálja. Felsettenkedett a padlásfeljárón, Rozi 
néni meg utána. A kora esti csendben körbepillantva rögvest meglátott 
egyet a padláslakók közül, célzásra kapta sörétes puskáját és nagy 
durranással tüzelt a betolakodó irányába. A nyest – mondanom sem kell 
– sokkal óvatosabb jószág annál, hogy ilyen módszerrel el lehetne ejteni 
őt, gyorsan eliszkolt. De a sörétes puska, ha már eldörrent, nem akart 
dolgavégezetlenül a tokba visszamenni: a sörétek vagy öt négyzetméteren 
szakították ki a tető cserepét, a lécezést úgy, hogy a kelő Hold éppen be 
tudott kukucskálni a puska ütötte nyiladékon!
- Jajj, Pistukám! Hagyjad csak! – kapott a fejéhez kétségbeesetten Rozi néni 
– Nem is kell annyira elüldözni a nyesteket!

Lejegyezte: Hetyei Gábor

Gyerekszáj: Énekkari kritika

Készülök az énekkari próbára, rendezgetem a kottáimat, és közben 
Mary Lynn Lightfeet: Dona Nobis Pacem című darabját énekelgetem, ami 
zeneileg nem könnyű, de a szövege csak ennyi: Dona nobis pacem (Adj 
nekünk békét).

Grétikém, aki szeret énekelni, szerepelni, ott sertepertél körülöttem kicsit 
megbántva és irigyen, hogy nem jöhet a próbára velem, és ráadásul nekem 
kottáim vannak, aztán megszólal:

- Nahát mami, ti ott az énekkaron nagyon buták lehettek! Csak 
három szót tudtok megtanulni énekelni!

Takács Béláné
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Április
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
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Húsvét,
Áron

Buda,
Richárd
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Programok
április 1.   Húsvéti vásár és  Locsoló bál 

április 7.    Borász bál 
        Költészet napja 

április 29.    Táncgála 

április 30.    Majális 

Jegyzet
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Hagyomány születik 
BÁLINT ÁGNES OLVASÁSI VERSENY

Nagyon szép hagyománnyá 
vált Adonyban az évről évre 
megrendezésre kerülő Bálint 
Ágnes olvasási verseny, melyet 
az adonyi Szent István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
rendez a környező települések 
2-4. osztályos diákjai számára. 
A versenyen a rendező iskola 
tanulóin kívül szabadegyházi, 

perkátai, rácalmási, mezőfalvi és pusztaszabolcsi kisdiákok vesznek részt. 
A verseny megálmodója, szervezője, motorja: Trautmann-né Mészáros 
Melinda. Őt kértük meg, hogy emlékezzen vissza a kezdetekre, és mutassa 
be a kalendárium olvasóinak a rendezvényt.
„Először 1999-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy a gyerekek 
érdeklődését fel kell kelteni az olvasás iránt. Ebben az évben sikerült is 
megnyernünk Lázár Ervint egy író-olvasó találkozóra, aki nagy örömmel 
elfogadta meghívásunkat, és tartott felejthetetlen délutánt a gyerekeknek. 
A következő évtől már tudatosan építkeztünk, és hirdettük meg az olvasási 
versenyt. Ily módon vendégünk volt Csukás István, Nógrádi Gábor, Kálnay 
Adél.
2003-ban felvetődött bennünk, a városunk szülötte, Bálint Ágnes műveinek 
feldolgozása. Ettől kezdve a tavaszi seregszemlét, mint Bálint Ágnes 
olvasási versenyt hirdettük meg. Nagy örömünkre szolgált, hogy mindjárt 
az első évben közel 40 csapat jelentkezett.
A megmérettetés októbertől indul levelezős formában. Általában 
fejezetenként dolgozzuk fel a választott művet, melyhez mindig rajzot is 
kell mellékelniük a tanulóknak. Április végén kerül sor a döntőre, ahova a 
legjobb 16 csapat kerül behívásra. Nagyon szívesen látnánk vendégül több 
csapatot is, de a Művelődési Ház befogadó képessége ennyit tesz lehetővé. 
Ide, a végső versenyre egy tárgyat is kell a döntőbe jutott csapatoknak 
magukkal hozniuk, amelyet aztán kiállítunk. Nagy büszkeségünk, hogy 
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egészen csodálatos alkotásokkal, illusztrációkkal is gazdagodtunk. Egyik 
ilyen sikerünk, hogy egy Tokióban megrendezett kiállításon, 2005. július 
18-30. között az adonyi versenyre készült 3 tökházat, a kerámia Mazsolát 
és Manócskát is megtekinthették a japán látogatók.
Örömünkre szolgál, hogy Bálint Ágnes lányai Anna és Ágnes minden évben 
részt vesznek a zsűri munkájában.
Minden tanévben igyekszünk olyan művét kiválasztani a meseírónak, 
amely még nem került feldolgozásra. A következő, 2017/2018-as tanévben 
az „Egy egér naplója”lesz a téma.
A feldolgozott mesék hozzájárulnak nemcsak ahhoz, hogy a tanulók 
megismerjék az írónő munkásságát, de segítenek a gyerekek adonyi 
kötődésének erősítésében is, hiszen Bálint Ágnes munkáiban mindig 
felbukkan Adony, a szülőfaluja. Ilyen a Cimborák, A szeleburdi család, a 
Hajónapló, és még hosszan sorolhatnám.
A lebonyolításban a kezdetben Stanczelné Nagy Piroska, majd Auer 
Józsefné, mostanában pedig Stanczelné Mincsák Anikó van a segítségemre. 
Számomra Bálint Ágnes nemcsak egy híres, adonyi író, hiszen nekem még 
volt szerencsém találkozni vele. 1978-ban, amikor először találkoztam 
Bálint Ágnessel, az írta a Futrinka utca című könyvembe: „Mészáros 
Melindának sok szeretettel, hogy úgy szeresse szülőfaluját, mint én.”
Ezt a gondolatot igyekszem a mai napig szem előtt tartani.

Trautmann-né Mészáros Melinda
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Gourmand - a hónap gombája
PISZTRICGOMBA

A pisztricgomba nagyméretű, könnyen felismerhető gombafaj, de csak 
fiatalon ehető. Ez a gombafaj sokszor kerül elő kivágott diófák tuskójáról, 
de előfordul juharon és más kemény faanyagon is. Időnként az élő fákat 
is megtámadja friss sebeken át. Áprilistól a kánikula beköszöntéig terem, 
ősszel már ritka, évről évre kitart a helyén. Egész addig terem, amíg a fája 
teljesen szét nem korhad, de csak évente csak egyszer hoz termést.

A pisztricgomba termőteste féloldalas, kagylós, rövid tönkjével a fák 
oldalából nő ki. A kalap felszíne krémszínű, elszórtan barnás pikkelyekkel 
fedett. A termőréteg szintén világos, de nem lemezes, hanem szivacsos 
szerkezetű, közelről apró pórusok ezreit figyelhetjük meg a gomba alján.  
Ez első látásra megkülönbözteti a laskagombától. Húsa rendkívül kemény, 
késsel csak fiatalon vágható, később cserzett bőrszerűen szívóssá válik. 
Szaga a lisztére emlékeztet, íze enyhe. Gyorsan nő, pár nap alatt elérheti 
akár a 60 centis átmérőt! Nagy mérete miatt könnyű észrevenni, viszont 
sajnos ilyenkor már általában nem fogyasztható, annyira kemény, rostos a 
húsa. Ha viszont ismerjük a termőhelyét érdemes a következő évet kivárni, 
és leszedni akkor, amikor még csak tenyérnyi. Ilyenkor általában nem is 
kukacos, később viszont szinte mindig. Fiatalon pörköltbe, levesbe jó, 
később, amikor már keményebb, fasírtot készíthetünk belőle.

A pisztricgomba a kastélyparkban kivágott ostorfa (adonyiasan 
madármeggy) tuskóján terem, a Kápolnasoron diófa tönkjén, de minden 
bizonnyal sok más helyen is előfordul.

Kovács Dániel gombaszakértő
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Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
REBARBARA- ZÖLDSÉG, VAGY GYÜMÖLCS?

A savanykás ízű rebarbara néhány éve reneszánszát éli, újra divatba jött.
Ezt a nagyon igénytelen zöldséget gyakran helytelenül a gyümölcsök 
közé sorolják. Ez az édes ízének, és annak köszönhető, hogy alapvetően 
desszertekhez használják fel. A betakarítási időszaka áprilisban kezdődik .
A nagy levelű zöldség eredetileg Ázsiából származik. 
A fogyasztható rebarbara szárak aktív összetevőket tartalmaznak, mint 
például a kálium, amely dehidratáló hatású. Jótékony hat a szív- és 
érrendszerre, amely a zöldség magnézium, vas, foszfor és jód tartalmának 
köszönhető. Tanninokat, glikozidokat, illóolajokat, alma- és citromsavat, 
valamint a bélrendszernek fontos pektineket is tartalmaz, ezért terjedt el 
róla, hogy pozitív hatással van az egészségre.
A rebarbarának csak a szára fogyasztható. A levelek mérgező oxálsavat 
tartalmaznak, amely veseelégtelenséget vagy anyagcsere-betegségeket 
okoz. Ez az oka annak, hogy a rebarbarát június 24. után nem szabad 
fogyasztani, mert ez után az időpont után a növény oxálsav tartalma 
rendkívül magas.
Nagyon igénytelen zöldség. A télállósága miatt gyökérzetének jól meg kell 
erősödnie.
Ideális helye napos – félárnyékos, nedves talaj. 
Hogy a növény további energiához jusson, 3-4 szálat vágjon le csak 
tövenként a talaj felett.
Készíthetünk belőle mártást, levest, lekvárt, kompótot. Legnépszerűbb 
azonban pite töltelékeként. Rakhatjuk önmagában, vagy más gyümölcsökkel 
párosítva a tészta közé, tehetjük kevert tésztákba, piskótába, pudingba, 
muffinba, palacsintába, rétesbe egyaránt.
Akinek kertje van, ültessen, mert igénytelen, szapora és nagyon finom a 
rebarbara!

    
   
Takács Béláné
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Házunk tája 
TEMETŐKERTEK

Az e világból elköltözötteket a VIII. századtól kezdve az oltár közelében 
helyezték örök nyugalomra: a templomban, vagy annak udvarában, 
kertjében. Ezeket a sírokat általában további temetésre is használták. 
Adonyban is mind a katolikus, mind az ortodox templom környéke temető is 
volt egykoron. A higiéniai megfontolások, valamint a lakosság létszámának 
növekedése miatt a temetőkertek messzebb kerültek a templomtól. 
Létrejöttek a mai temetők. A legtöbbnek már nincs közvetlen kapcsolata 
Isten hajlékával. Ezzel szemben viszont képes biztosítani a végső 
megnyugvást, egyfajta kapu az örök üdvösség felé. Az eredeti feladata 
mellett sok városi temető zöldterületként és pihenőhelyként is szolgál, 
emellett jelentős életteret is nyújt számos állat és növény számára.
A sírkő, mint a maradandóság jelképe, szintén jelentős változáson 
ment keresztül. Korábban a kialakítása utalt az elhunyt foglalkozására, 
származására, rangjára, a közösségen belül elfoglalt szerepére, ma már az 
iparilag előállított sírkő terjedt el.
A korábbi évszázadokban bizonyos növényeknek sajátos jelentőséget 
tulajdonítottak, ezeket előbb az elhunyt mellé temették, később a sírra 
ültették. Napjainkra azonban már csak a növények, virágok díszítő szerepe 
maradt meg.
Az első díszek: a gyász első virágai a koszorúk. A virágok szimbolikája 
már nem annyira fontos, mint régen volt, de jó, ha figyelembe vesszük a 
következőket. A liliom a tisztaság és az ártatlanság, a rózsa a szeretet, a 
szerelem, a tisztelet, a szegfű az állandóság, megbízhatóság és az igazság, 
az írisz a finom elegancia, a frézia a kedvesség, finomság, a gerbera a 
szeretet, a tulipán a fiatalság szimbóluma. Természetesen, a krizantém 
pedig a halotti búcsú virága.
Amikor ezek már elhervadtak, de a sír talaja még nem ülepedett meg, 
ilyenkor általában átmeneti beültetést szoktunk végezni. Hagyunk 
időt a végleges betelepítésre, míg a talaj megfelelővé válik. A növények 
kiválasztásánál néhány szempontot vegyünk figyelembe. A magasabb 
növényeket a sírkő, a fejfa közelébe, az alacsonyabbakat attól távolabbra 
ültessük, azonban legyünk figyelemmel arra, hogy a feliratot a növények 
ne takarják. A színes növények kiválasztásánál kerüljük a harsányakat 
és rikítókat. A jól összeillő, nyugalmas színek a valóságnál nagyobbnak 
mutatják a felületet. A síremlék színével mindenképpen harmonizáljon a 
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sírhalmon lévő növények színe. Mint minden növényültetéskor, itt is vegyük 
figyelembe, hogy milyen a sír fekvése (napos, félárnyékos, árnyékos). 
Ennek megfelelően ültessük a növényeket. Kiválasztásuknál arra is legyünk 
tekintettel, hogy várhatóan milyen gyakran tudjuk gondozni (kapálni, 
locsolni, stb.) a sírt, hiszen például a szárazságot nehezen tűrő virágot nem 
érdemes ültetnünk, ha tudjuk, hogy a nyári rekkenő melegben nem tudunk 
hetente egyszer, kétszer kilátogatni a temetőbe.
Elsősorban az alacsonyabb évelők, sziklakerti virágok, kisebb növésű 
örökzöldek beültetését ajánlom. Közöttük lehet egy-egy sarkot, vagy 
a közepén egy sávot kihagyni, és ide ültethetünk színben harmonizáló 
egynyári virágokat is, így nem marad üresen egy évszakban sem a sírhely. 
Az egynyári növények közül meleg szívvel ajánlhatom a fehér virágú illatos 
ternyét, a hamvas levelű hamvaskát, a hosszú időn keresztül virággal 
kedveskedő bársonyvirágot, begóniát, a mindent kibíró árvácskát. Az 
évelők között felhívom a figyelmet a temetők legelterjedtebb virágára, a 
krizantémra, a csodaszép őszirózsára vagy a pünkösdi rózsára. Árnyékos 
sírokra a látványos hortenziát, a szerény árnyékliliomot, a kedves nefelejcset 
javasolom. Ha ritkán érünk csak ki a temetőbe, akkor a kékszakállt vagy 
a dérbabért javaslom. Távoli sírokhoz – ha csak évente egyszer-kétszer 
tudjuk meglátogatni őket – az éven át takaró borókát, levendulát, a zsályát, 
a kecskerágókat, a borostyánt vagy a kövirózsát ajánlom.

Morva Ildikó
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S.K. 
FOLTBÓL HÚSVÉTI TOJÁS

A foltvarrás nem újdonsült tevékenysége a háztartásoknak, sőt… A régi 
idők téli elfoglaltsága volt a szegényebb földművesek körében, hogy az 
elhasznált, kinőtt ruhákból varrták meg az ifjú párnak pl. a kelengyét. 
Így készülhettek a kelengyébe való ágytakarók, konyhai kiegészítők, 
babaváráshoz pólya, kistakaró.
Ma a foltvarrás újra belopózott a mindennapi életünkbe, gyakran a 
divatos patchwork szóval illetik, de mi maradjunk továbbra is a foltvarrás 
kifejezésnél. Változik az idő, változik a tevékenység célja is: ma már nem 
feltétlenül a kényszer viszi rá a foltvarrót, hogy alkosson, hanem sokkal 
inkább az olyan dísz- és ajándéktárgyak készítése, melyek nemcsak szépek, 
esetleg hasznosak is, de egyediségükkel személyes kötődést is teremtenek 
a készítő és a megajándékozott, az alkotó és a használó között. Változott a 
cél, változtak a módszerek, de ami nem változott: a foltvarrók kreativitása, 
ügyessége.
2012 óta működik Adonyban a Hóvirág Foltvarró Klub, amely több 
kiállításán is bizonyította, hogy az elnyűtt ruha is újrahasznosítható, dísze 
lehet szobánknak, büszkesége lakásunknak. 
A következő három hónapban a klub munkáinak segítségével szeretném 
bevezetni, kedves Olvasó, e szép és egyáltalán nem ördöngös tevékenység 
gyakorlásába!
Ünnepekre ajándékozni bármit lehet, mindent meg lehet vásárolni, de 
ahhoz, hogy személyes, egyedi és megismételhetetlen legyen az ajándékunk, 
nem többlet pénz kell, hanem a képzelet, kreativitás. Szeretnénk segíteni, 
hogy minél többfajta, otthon is elkészíthető ötletet adjunk!
Eljött az április. Nagyon gyakran e hónapban ünnepeljük a húsvétot. Kezdjük 
tehát egy ízig-vérig húsvéti szimbólummal, a hímes tojással. Mindenki 
másféleképen ünnepli meg ezt az ünnepet. Van, aki teljes odaadással, van, 
aki szerényebben, és van, aki inkább kirándulni megy a családjával ezen a 
pár napon. Mi azokhoz szeretnénk fordulni, akik szeretik saját készítésű 
ötletekkel díszíteni lakásukat. 
A saját „foltvarrós” hímes tojás alapanyagigénye: hungarocell tojás, kis 
pengéjű kés, némi maradék anyag és egy kis csipke vagy szatén szalag. 
A hungarocell tojás – főleg húsvétot megelőző időszakban – a legtöbb 
papírboltban megvásárolható néhány tízforintos áron.
Első lépésként a tojásokra rajzoljuk fel a mintát. A mintát úgy rajzoljuk 
fel, mintha egy almát akarnánk negyedelni függőleges irányban, és azt 
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követően mintha félbe akarnánk vágni azt: így a tojásunkon 8 terület 
rajzolódik ki. Ezt követően késsel kb. fél milliméter mélyen vágjuk be a 
mintát követve. A többszínű textíliából vágjunk akkora foltokat, hogy 
az így kapott rajzolatoknál kissé nagyobb darabok legyenek. Ezeket a 
foltokat aztán a hungarocell tojás vágásaiba, réseibe „tuszkoljuk be”! 
Ha a folt nagyobb lett, a fölösleget gondosan vágjuk le. Ha mind a nyolc 
tojásfelülettel készen vagyunk, csipkével vagy szaténszalaggal díszítjük, 
a réseket eltüntetve. Ahhoz, hogy a csipke rajta maradjon, használhatunk 
gombostűt vagy ragasztót is. Szép dísze lehet még a tojásnak egy-egy apró 
gyöngy is! Kellemes készülődést, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Nagy Zsuzsanna és az adonyi Hóvirág Foltvarró Klub
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„Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk” 
TÓTH ISTVÁN TANÁR ÚR

Tóth István 1946 őszén született Adonyban. 
A szülőháza a mai napig áll: a Bajcsy-
Zsilinszky út 15-ben, ahol a Csavajda Terus 
néni kocsmája volt. Édesapja szabóként 
dolgozott a háború előtt a Kremmer József 
műhelyében. A Petőfi utcai házukba 1949 
elején költöztek. A két szülő féltő szeretettel 
nevelte gyermekét, mindent megadva 
neki, a rendszer adta nehéz körülmények 
ellenére. Az általános iskolát Adonyban, a 
középiskolát a székesfehérvári József Attila 
Gimnáziumban (volt ciszterci gimnázium) 
végezte. Mindkét iskola nagyszerű alapokat 
adott, de a főiskolai felvételijét házuk 
összedőlése miatt halasztania kellett. Az 
isteni gondviselésnek köszönhette, hogy a 
dőlő ház nem temette maga alá, de álmait 
igen hosszú négy évre… A felvételit lemondva, 

munkát vállalt a Ruházati KTSZ-ben, ahol az 1966. évi őszi bevonulásáig 
dolgozott. A katonaság alatt élte át a „prágai tavasz” eseményeit. A leszerelést 
követően a főiskoláig az ÁFÉSZ alkalmazottja volt, mint tablórevizor. 1969 
őszétől a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakos hallgatója lett. 
Pályáját 1973 őszén a Csákberényi Általános Iskolában kezdte. A két itt 
töltött év után hazahívták szülőfalujába. 35 szorgos, fáradhatatlan, boldog 
év után búcsúzott el rajongva szeretett diákjaitól, kollégáitól, a számára 
világot jelentő, tusát adó iskolájától. Számos elismerésben részesült: 1981. 
augusztus 20. „Eredményes munkájáért dicséretben részesítem, Pozsgai Imre 
miniszter.” 1989. június 2. „Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt adományozom, 
Czibere Tibor miniszter.” 2004. augusztus 20. Adonyért Oklevél – Adony 
Város Önkormányzata. 2007. március 15. Németh László Díj – Fejér Megye 
Közgyűlése. 2007. június 1. Emléklap – Adony Város Önkormányzata. 2007. 
március 29. Pedagógusi Szolgálati Emlékérem – Hiller István, a Magyar 
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Köztársaság Oktatási Kulturális Minisztere. A legnagyobb sikert, örömöt 
azonban diákjai sikerei, a középiskolai helytállásuk jelentette. Sok-sok 
tanulmányi verseny biztos, fölényes győztesei lettek. 
Amikor a (valamikori) diák, Hetyei Gábor (HG) kérdezi a tanárát, Tóth 
Istvánt (TI):
HG: Tanár Úr! Édesanyád háztartásbeli, édesapád szabó volt. Honnét 
volt az inspiráció a tanári hivatásra?
TI: Gyermekkorom óta hallatlan kíváncsiság volt bennem minden 
iránt, mely később leszűkült a humán oldalra. Édesapám térdén ülve 
gyakran hallgattam lankadatlan figyelemmel katonaéletének epizódjait. 
Sütő András azt mondja: „Gyermekkor az elme álma”. Számtalanszor 
álmodtam e szavakról, s egyre intenzívebben, ahogy koncentrikus körként 
tágult ki előttem jelentéstartományuk. Játékaimat félrerakva kuporodtam 
édesanyám és nagyanyám sugarába, amikor a család történeteibe kezdtek. 
Borzongva hallgattam a zsiványokról szóló elbeszéléseket, s megfogyatkozott 
bátorsággal tekintettem körbe a közeledő este homályába burkolózó 
szobámban. De sajnáltam, mikor édesanyám véget vetett ezen meghitt, 
bizsergetően izgalmas óráknak. Az iskola új, de rögtön elfogadott világot 
jelentett számomra. Az alsó tagozatban olyan csodálatos osztályfőnökeim 
voltak, mint Turcsy Lajos bácsi, másodikban Kurcsa Terézia, harmadikban, 
negyedikben Uhlárik Ágostonné, Irénke néni. Sosem feledem őket. A nagy 
létszámok miatt megoszlott a nevelő figyelme. Ha azt tapasztaltam, hogy 
emiatt irányomban lanyhult, akkor Székely Bertalan Zrínyi kirohanása című 
festményét szemléltem, a fantáziám élénken, állandóan járt. A romantikus 
kép tragikus hőseivel együtt rohantam ki a kapun… A tízpercben boldogan 
futkároztam a zárda iskola udvarán osztálytársaimmal. Ha megálltam 
egy szusszanásnyi pihenésre, tekintetem a kápolna tornyára kúszott fel, 
elöntött a láz: „Itthon vagyok! Ez az én világom! Az iskola! Egy életre! 
Mindhalálig!” Utamat aztán végigkísérték rajongva szeretett tanítóim, 
tanáraim, példaképeim, elődeim. Ahogy alsó tagozatban a Zrínyi-kép, 
felsőben Mányoki Ádám Rákóczi-portréja és Ék Sándor Petőfi és Bem című 
alkotása tett rabjává. Felső tagozatos tanáraim biztos, megingathatatlan 
alapot adtak későbbi tanulmányim számára: Olasz Papp Sándor a magyar, 
Bokor Gyula az orosz nyelv ismeretét adta át – nem általános iskolás 
fokon. Bokor Gyuláné, drága Pannika néni ugyanezt tette történelem és 
földrajz terén. Gáborfi Lajos nemcsak a biológiát, hanem a testnevelést is 
megszerettette velem. Középiskolai bálványaimból is említek néhányat: 
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osztályfőnököm, példaképem Főglein János, magyar szakja mellett nekünk 
oroszt és németet tanított. Sokszor gondolok Halmos Istvánné tanárnőre, 
aki sok-sok év múltán is számon kérte tőlem, hogy miért nem történelem 
szakra mentem. Sajnos, akkor nem volt a tanárképzőn magyar-történelem 
párosítás, pedig ez volt szívem vágya. Halmos István művészettörténeti órái 
máig is emlékezetesek számomra, akárcsak tárlatvezetései a Csók István 
Képtárban. Ekkor ismertem és szerettem meg Csontváryt, Aba-Novákot és 
más művészeket. A Halmos házaspár legenda volt. Olga néni emlékét azzal 
a történelemórával áldom, amikor sorakoztatta az osztályt, és a lépcsőn 
így szólt: „Tóth úr! Maga az idegenvezető!” Úgy éreztem, hogy nagy próba 
elé állított, hisz az osztályom fele fehérvári volt. De örömmel és élvezettel 
mutattam be szeretett diáktársaimnak Székesfehérvár gyönyörű, barokk 
belvárosát. Felejthetetlen emlékű Radeczky Jenő tanár úr, határon túl is 
ismert ornitológus. Ha nem kötelezem el magam a nyelvek mellett, akkor 
valószínűleg a biológiát választom, mellette a földrajzot.
HG: Melyik akkor most a kedvenc tárgyad?
TI: Mindegyik. Amikor a főiskolára kerültem, Gergely János tanár úr 
azt mondta, hogy a diákok többsége az irodalom szeretetéért választják a 
magyar szakot. Nálam mindig egyenrangú volt az irodalom és a nyelvtan. A 
későbbiek folyamán másik meghatározó személyiség volt számomra Bécsy 
Tamás, aki briliáns szellemével az első pillanatokban magával ragadott. 
Számomra nem volt elég a szikrázó, másodpercnyi kihagyást sem tűrő 
szemináriuma, minden kedden a vacsora után a kollégium könyvtárában 
tartotta a drámaelemző szakkört. Ezen foglalkozások késő éjszakákba 
nyúltak. Sosem hagytam ki egy estéjét sem. A társaság több évfolyamról 
toborzódott, tizenöt, húsz fővel. Ezeknek a beszélgetéseknek a témája 
nemcsak az irodalom volt, hanem történelem, filozófia, nyelvészet, vallás, 
művészettörténet, zene, esztétika. Pihenőként gregoriánt hallgattunk az 
NSZK-ból becsempészett szalagokról. Egyik kedden kezembe nyomott egy 
könyvet: „Tóth úr! (Ő is úgy hívott, mint a gimiben Halmosné) Olvassa el 
a következő alkalomra!” A következő órán én voltam az „előimádkozó”, 
én vezettem fel a drámát a többieknek. Órákon át beszélgettünk róla, 
természetesen a tanár úr irányításával elemeztünk a művet. Minden 
szavunkra élesen figyelt, javított vagy értelmeztetett, és kérdésekkel 
árasztotta el a beszélőt. Egy másik alkalommal elmesélte az elemzendő 
drámának az első felvonását, majd azt mondta, hogy folytassam. „De tanár 
úr, én ezt nem is olvastam!” – szabadkoztam. „Nem baj, gondolkodjon, 
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haladjon a drámaszervezés útján!” És általa támogatva elmondtam a 
történetet. A végén olyan élményem volt, mintha én írtam volna a drámát. 
Csodálatos módszere volt.
HG: A nyelv és az irodalom összekapcsolódik a magyarban, de 
összekapcsolódhat a másik szaktárgyadnál, az orosznál is. Oroszul olvasol-e 
irodalmat?
TI: Rendkívül szerettem az orosz irodalmat. Már a középiskolában 
Puskin volt a kedvencem, az akkor tanult életrajzából ma is tudok idézni. 
A véletlen folytán, de nagy örömömre az érettségin Puskint húztam. 
A főiskolán aztán kiélhettem Puskin iráni vonzalmamat, különösen az 
első leningrádi, a Hercen nevét viselő pedagógiai főiskola stúdiumain, 
ahol aztán még egy alkalommal volt szerencsém hallgatóként az orosz 
nyelvet gyakorolnom. Ezen utak mindenekelőtt fokozták a nyelvhez való 
ragaszkodásomat, nyelvi, nyelvtani, irodalmi ismereteimet, bátrabbá 
tettek a célnyelv használatában, és eltökéltebbé, hogy legjobb tudásommal 
adjam át a tanítványaimnak. Puskin mellett szinte mindent olvastam, ami 
elém került. Számomra az irodalom mellett a nyelvtan is fontos volt, amit a 
kemény követelmények is erősítettek.
HG: A magyar irodalomban adott korszakokat, esetleg témákat, vagy 
egyes írókat kedvelsz inkább?
TI: Húú ha, őszinte legyek? Ezen még sosem gondolkodtam. De min 
nevelkedtem? Sok-sok mesén. Harmadik osztályos lehettem, mikor a 
szomszédban édesanyám Terus nénivel szappant főzött az udvaron, s hogy 
ne lábatlankodjak a fortyogó szappan mellett, kaptam egy Petőfi-kötetet. 
Mikor megláttam Barabás Miklós litográfiáját Petőfiről és Júliáról, több órára 
szünetelt a szappanfőzés iránti érdeklődésem. Ekkor már birtokomban volt 
néhány verse a költőnek, de ettől a naptól egy életre elkötelezettje lettem, 
egyik versét a másik után faltam. Természetesen, kezdetben egy-egy író, 
költő ragadott magával, s később alakult ki a rendszerszerű érdeklődés. 
Nagy lökést adott szüleim ajándéka harmadikos gimnazista koromban: 
Olasz tanár úr ajánlatára kaptam meg a Benedek Marcell szerkesztette 
háromkötetes Magyar irodalmi lexikont – végtelen örömöt okozott nekem, 
szüntelenül e kötetet bújtam. Sokáig úgy éreztem, nem tudok semmit az 
irodalomról. A korszak, a téma, az író alig választható el egymástól. De 
hogy kit említenék meg, hogy ki áll legközelebb a szívemhez? Kegyetlen 
kérdés… (nevet) Én szeretem a mezei virágot is, de szeretem a rózsát is.
HG: Van-e különbség abban, hogy mit szeretsz olvasni, vagy mit szeretsz 
tanítani?
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TI: Ennek a kérdésnek külön örülök! A gyerekek egyszer azt kérdezték: 
„Pista bácsi! Hogy van az, hogy maga ugyanúgy szereti az egyik költőt 
is, mint a másikat?” Számomra azonban ez természetes. Az imént erre 
felteltem is. Az olvasás viszont tágabb kört jelent, mint a tanítandó anyag. 
Vegyük példának Gárdonyit: valamikor az Egri csillagokat tanítottam, 
hogy ne csak az adott remekművet ismerjék, és ne csak e művön keresztül 
ismerjék meg a jeles írót, kedvcsináló ismertetést, magyarázatot kaptak 
más művekről, például A láthatatlan ember, Isten rabjai, A lámpás. De 
gyakran más író rokon témája is terítékre került: Szigetvár ostroma Szántó 
György: Az Alapiak kincse című regényben.
HG: Adonyban 1975-ben kezdtél el tanítani. Mikor érezted azt, hogy 
neked szabadságod van újdonságokat, mást, többet tenni, mint amire a 
főiskolán megtanítottak?
TI: A kezdetektől fogva bennem volt. Igényem volt rá. Keresztury 
Dezső következő mondata volt az iránytűm: „Szabadon szolgál a szellem.” 
E gondolat kiteljesedése a Zsuppán házaspár érkeztével 1977-ben 
felerősödött. Pista bácsi – nyugodtan mondhatom – eszmei, gondolati, 
sőt érzelmi partnerem volt ebben a munkában. Még berényi koromban 
mondta egy szaktekintély, tankönyvíró: „Maga olyan gondolatokat vet fel 
az irodalom, a történelem és más művészetek szemléltetésében, melyek 
a jövő tervei.” Sajnos, a későbbiekben sok minden elvetélt az óvatos 
elképzelésekből. Köztudott, hogy a gyerekek döntő többsége vizuális, ezért 
pályám kezdetétől törekedtem ennek érvényre juttatására.
HG: Egyik ilyen újdonság volt a szemléltető eszközök bevezetése az 
irodalomoktatásban...
TI: Igen, de ez korántsem velem kezdődött az iskolánkban, csak 
folyton segíteni akartam diákjaimat, hogy könnyebben jussanak el az adott 
anyag elsajátításához, és mélyebb ismeretekre tegyenek szert. Állandóan 
gyártottam a szemléltetőeszközöket. Mikor 1982-ben Zsuppán tanár úrral 
Erdélyben jártunk, meglátogattuk azt a helyet, ahol Petőfi elesett. Onnan 
hoztam egy fűzfavesszőt, melynek kis ágait lepréseltem, és Petőfi Istvánkút 
melletti szobráról készült kép mellé tettem. A fűzfa abból a földből nőtt ki, 
mely a költőt befogadta. Ma is látom az átszellemült gyermektekinteteket, 
ahogy ez a képet nézték. Természetesen köszönettel és hálával gondolok 
kiváló rajztanárainkra, akik kérésemre mindig segítségemre voltak, és 
művészetükkel örök értéket, értékeket alkottak az iskolának: Zsuppán 
tanár úr és Emőke néni majd Bálinth Tibor. A magyar teremben ki volt 
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állítva a Koller-napló másolata, 
tanításom szerves része volt Adony 
történelme. A szabadságharc 150. 
évfordulóján Adony ’48 című 
újságot szerkesztettünk, a cím előtt 
a plébánián őrzött nemzetőrzászló 
másolata volt látható. A 
főiskolán nagyon szerettem a 
nyelvtörténetet, s amikor része 
lett az általános iskolai magyar 
nyelvtan tanításának, leírhatatlan 
örömmel jártam be diákjaimmal 
nyelvünk múltjának útjait. A címer 
alatti mezőben első nyelvemlékeink 
sorakoznak színesben, bekeretezve: 
Tihanyi alapítólevél, Halotti beszéd 
és könyörgés, Ómagyar Mária-
siralom, Gesta Hungarorum. 
Szinte minden témához csináltam 
szemléltetőeszközt. A gyerekek 
számára óriási szerepet jelentett 
a vizualitás, mindent könnyebben, 
hamarabb sajátítottak el. Történt, 

hogy középiskolás, volt tanítványom lépett a terembe, kezében egy 
kartonlap: „Tanár bácsi, ezt magának csináltam. El tetszik fogadni?” 
„Boldogan!”- bólintottam. Janus Pannoniusról készített otthon egy tablót. 
A munka igényes volt, s betettem a magyar terem gyűjteményébe. Ez 
ékes bizonyítéka annak, hogy a gyerekeket megnyertem. De a szakma is 
elismerte a munkámat, módszeremet. Szakfelügyelőm, Gajdó András tanár 
úr többször kért fel bemutató tanításra. Végtelenül hálás szívvel gondolok 
rá, hálás vagyok neki az elismeréseiért, biztatásaiért.
HG: A termeden kívül az iskola arculatát is döntően befolyásoltad. 
Miben mutatkozott ez meg?
TI: Élre kívánkozik, hogy Zsuppán Pista bácsi bevont a nagyszerű, 
párját ritkító munkájába, az iskola külső falait díszítő sgrafittok készítésébe. 
Merem állítani, hogy az adonyi iskola történetének legszebb fejezete közé 
tartozik ezen lázas alkotó munka, melynek én is tevőleges részese voltam. 

Tóth terem



177

1996-ban a honfoglalás évfordulóján Tóth Laci bácsi segítségével jurtát 
építettünk. Dovákné Hencs Anna, akkori rajztanárunk filccel fedte, és lelkes 
irányításával a gyerekek rendezték be. Több iskola is kérte bizonyos időre, 
akkora sikere volt. 1998-99 a szabadságharc és az azt megelőző forradalom 
évfordulója volt. A 150. év arra késztetett bennünket, hogy méltó módon 
emlékezzünk, ünnepeljünk. Emlékezetes munkát végzett Müller Sándor 
a diákjaival: kérésemre nemzeti színű őrbódét állítottak, felöltöztethető 
bábukat készítettek, melyek közül egyet Bónis Anna nagyon értékes, nemesi 
ruhával öltöztetett fel. A többi bábu katonajelmezt kapott. A 2000. év a 
Szent István évfordulót adta. A leglátványosabb eseményt a most tanáriként 
használt teremben rendezett kiállítás és annak közepén felállított királyi 
sátor jelentette. Sokat tervezgettem, rajzolgattam. Mikor rögzült bennem 
a kép a régóta megálmodott sátorról – élvezve az igazgatónő, Dr. Soós 
Györgyné támogatását –, elkezdtem járni a vállalkozásokat. Mindenütt 
szívesen fogadtak, őszinte érdeklődéssel hallgatták elképzelésemet, és 
készségesen segítettek, látva a tervezetemet: háromméteres sátor, benne a 
királyi trónnal, írnoki paddal, imazsámollyal.
HG: Vannak olyan helyszínek, amiket nem lehet sem az iskola falain 
belül, sem az udvarán szemléltetni. El kell menni oda. Híres voltál arról, 
hogy sok tanulmányi kirándulást szerveztél. 
TI: Évente négy kirándulást szerveztem, az osztály anyagi helyzetének 
függvényében (Mintha egy szelep engedne ki: tanár úrból megállíthatatlanul 
gurulnak ki a múlt élményei). Nálam az osztálykirándulás kivétel nélkül 
tanulmányi kirándulás volt. Ötödikben a Petőfi-utat jártuk. Korán indultunk: 
Dunaföldvár – vár, Solt, Dunavecse, Szalkszentmárton: itt végtelen 
gazdag irodalomóránk volt; gyermekeim élvezték a környezetet, a költő 
korát idéző berendezéssel: a falon fokosok, subák, kulacsok, vastag lapú 
asztalok, padok, a sarokban a kármentő, mely iránt különös érdeklődést 
tanúsítottak. Sziporkázón, gátlás nélkül adták tudásuk legjavát. A múzeum 
munkatársával együtt sajnálták, amikor újabb csoport jelent meg, s véget 
kellett vetni közel másfél óra múltán a hely szelleme ihlette irodalomórának. 
Virágaik egy részét a Petőfi-szobor talapzatára helyezték. Ezután Kiskőrös 
következett. A város féltve őrzött büszkesége a költő szülőháza, előtte 
ízléssel kialakított tér, Petőfi- és Bem-szoborral, távolabb Szendrey Júlia 
szobra. Gyermekeim mindhármat beborították a szeretet virágaival, de 
jutott csokor a szoba asztalára is. Az önfeledten vidám társaság most 
döbbent csendben szemlélődött abban a szobában, ahol a költő született. Az 
evangélikus templomban érdeklődéssel járták körbe a keresztelő kutat, és 
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hosszan-hosszan tanulmányozták 
a „nagykönyvben”, az egyházi 
anyakönyvben a Petrovits Alexander 
nevet. Az út további állomásai: 
Kiskunfélegyháza, Kecskemét. 
Kiskunfélegyházán a múzeumban 
alapos ismeretekre tettek szert a 
betyárvilágról, sokáig álltak egy-
egy betyár portréja előtt. Meglátva a 
folyosó végén felállított akasztófát, 
rögtön azt kérdezték: „Ilyen volt az 

aradiak akasztófája is?” Kecskeméten óriási örömet jelentett számukra a 
játszóház.
A pesti kirándulást az ötödikesek számára Molnár Ferenc regénye, A Pál 
utcai fiúk ihlette. Lankadatlan figyelemmel, kíváncsisággal szemlélték a 
helyszíneket: Üllői út, Mária utca, Pál utca, Múzeum-kert, de legizgalmasabb 
volt számukra a Füvészkert: hova is bújt Nemecsek a vörösingesek elől, hol 
van az a medence, melybe beleereszkedett?
Számtalan pesti kirándulás építette gyermekeink lelkét, szellemét. Talán 
egyik leggazdagabb élményt adó út volt, amikor a Kerepesi úti temetőben 
kezdtük a sétát. Csodálatos síremlékek: Kossuth, Batthyány, Deák 
mauzóleuma, Petőfi-család sírboltja, Arany érckoporsója, Martinovicsék, 
Klapka György, Jókai, Laborfalvi Róza, árkádsor, művészparcella és 
sorolhatnánk végtelenségig. Ezután a Nemzeti Múzeumban a koronázási 
jelvények, Szent István Prágából hazahozott kardja jelentették a 
nagy élményt. E nap harmadik programjaként a várban igen gazdag 
kódexkiállítást tekinthettünk meg. Majd a Planetárium ejtette ámulatba 
a lelkes, fáradságot nem ismerő csapatot. A naphoz méltóan fejeztük 
be a pesti kirándulásunkat: az Arany János Színházban megtekintettük 
Shakespeare: A két veronai nemes című játékát. Így lett teljes a nap. Éjjel 
tizenegykor a Vöröskereszt táján megkérdezték, hogy hova megyünk még. 
Ilyenek voltak a gyerekek. Imádtam őket, rajongtam értük. 
Máskor Sisiről, majd Széchenyiről szóló kiállítást néztünk meg. Többször 
volt úti célunk a Budai Vár, a Citadella, a Hősök tere, a Nemzeti Múzeum, 
valamelyik színház, vagy mozi. Felejthetetlen élményként őrizték a 
normafai szánkózást.
Különösen büszke voltam egy Mátyás királyról szóló kiállításon a 

Tóth terem 2.
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gyermekeimre. Egy sarokba húzódtunk, és Mátyást idéztük, nemcsak az 
álruhás mondahőst, hanem a reneszánsz uralkodót is. Dőlt belőlük a szó, 
mondták a verseket, sorolták az udvar jeles személyiségeit, a török elleni 
harcokat, a hadvezéreket, a híres Corvina könyvtár létrejöttéről külön kis 
előadást tartottak. Egyszer csak azt vettem észre, hogy idegenek karéjában 
vagyunk, élvezettel hallgatták tanítványaimat, akik alaposan felkészültek, 
s látva a „közönséget”, még lelkesebben nyilvánultak meg. A hallgatóságból 
valaki odasúgta: „Tanár úr! Nem zavarunk ám, ugye hallgathatjuk ezeket az 
aranyos gyerekeket?” Boldogan bólintottam: „Jöjjenek közelebb!”
Hatodik osztályban került sor az Egri csillagok feldolgozására. A regény 
feldolgozását segítették az egri utak. A gyerekek bevonásával elkészítettem 
az egri vár méretarányos makettjét, és amikor az Eger veszedelme, valamint 
a Holdfogyatkozás című fejezetekre került sor, a mintegy másfél méteres 
várat körbeállva, egymás szavába vágva, lelkesen idézték fel a várvédők 
önfeláldozó, hősies harcát. Mindezt megalapozta a regény élményszerű 
olvasása és a várban tett túra.
A hetedik osztály olvasmánya Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regénye. 
Ekkor a nagy, romantikus író emlékhelyeit kerestük fel. Ha szülővárosába, 
Komáromba nem is jutottunk el, de Pápára, Balatonfüredre, Pestre, 
Kecskemétre igen. A pápai út állomásai: Veszprém, Zirc, Pannonhalma. 
Utunk utolsó állomásán Zsuppán tanár úr fogadta szeretettel Adony 
„küldötteit”, s lelkes kalauzként mutatta be szülővárosát, Pápát. A kollégium 
előtt, ahol egykor lakott Petőfi, Jókai és Orlay Petrich Soma, gyermekeim 
elszavalták Kozma Andor A karthágói harangok című versét. Láthatóan 
Pista bácsi is meghatódott. Számomra Pápa élő irodalmi képeskönyv.
A székesfehérvári sétánkon a gimnáziumi boldog évek merültek fel, s az 
akkori „idegenvezetésem”. A Bory-vár gyermekeim kedvence lett. Tác-
Gorsiumot többször is úti célunknak választottuk. Pécs leírhatatlan 
gazdagságával, szépségével hódította meg gyermekeinket. Úti célunkként 
említhetjük még Nagyvázsonyt, Tatát, Kápolnásnyéket, Vált, Alcsútdobozt 
és pesti helyeket. Minden tábor, minden kirándulás tanítványimat szolgálta, 
a hazaszeretetre való nevelés legjobb eszközének tartottam.
HG: Mit tekintesz sikernek az oktatás terén?
TI: Én nem sikereket hajszoltam, de megszállottként küzdöttem 
gyermekeimért, ha úgy tetszik, az ő sikerükért. Végtelen örömmel 
tanítottam: olyan voltam, mint akinek nincs munkája, nekem minden 
nap ünnepnap volt, amikor iskolába mehettem. Édesapám kérdését 



180

hallom a messzemúltba vesző diákkorom, vagy tanáréveim júliusainak, 
augusztusainak váltása idején: „Ugye, fiam, már mennél?”. „Igen, édesapám.” 
Ő a gondolataimban is olvasott… „De kisfiam – aggodalmaskodott ekkor 
édesapám –, még csak a nyár közepén járunk, ki sem pihented magad!” 
Én csak nevettem, és vártam, kedves hónapomat… Életem végéig áldom 
emléküket, kik odaadóan segítették iskolai életemet: az általánostól 
kezdve a gimnáziumon át a főiskolai diplomáig, sőt, amíg tehették, tanári 
életem támaszai is voltak. Ma is azt mondom, hogy engem a Jóisten 
nagyon szeretett, hogy erre a pályára vitt, s a végén méltán mondhattam 
Vörösmarty szavaival: „Ez jó mulatság, férfimunka volt!” És úgy érzem, ma is 
ezt tapasztalom, hogy főiskolai tanárom, Misky György jóslata: „Pisti, téged 
nagyon fognak szeretni a gyerekek!” – valóra vált. Én mindenből ünnepet 
akartam csinálni, varázsolni tanítványaim számára attól a perctől, amikor 
a főiskoláról kikerülve a katedrára álltam. Mikor 60. születésnapomon 
Juhászné Bencze Zsuzsanna igazgatónő köszöntött, fájdalmas, lesújtó 
hír csapott rám: meghalt tudós, főiskolai tanárom, Bécsy Tamás – én 
a pályám végére értem, ő az élete katedrájáról lépett le –, keservesen 
megsirattam. Amikor 2007 tavaszán Ronyecz Péter polgármester az 
Adonyban töltött éveim után emléklapot adott át, az ablak alatt felcsendült 
a Gaudeamus – szíven ütött. Az iskola udvarán több osztályom tagjai 
álltak, s önfeledten énekelték a ballagások örök dalát – zokogtam. És mit 
éreztem Székesfehérváron a „Németh László” Díj átvételekor, amikor a 
Ciszterci Szent István Gimnázium (valamikori József Attila Gimnázium) 
diákjai énekeltek, és Müller Zsófia végzős színészhallgató mondta nekem 
Adytól A föl-földobott kő című verset? Elmondhatatlan, leírhatatlan. De 
siettem haza, mert délután le kellett vezényelnem a március 15-i műsort. 
Jókai hálája a pápai kollégium iránt így hangzik: „Áldott legyen a láng, mely 
utamra rávilágított.” Én ezt a gondolatot elsajátítottam tőle.
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Adony épített emlékei
HABITAT FOR HUMANITY

azaz, ahogy Adonyban megismerhettük:  
Házat Hazát Alapítvány vagy „Habitat” házak. 

Ha valaki végigmegy a Vetus Salina úton, a Deák Ferenc utca és a Dózsa 
György utca között lát néhány közel egyforma házat. Ez az öt ház hirdeti az 
Adonyi Önkormányzat, a Házat Hazát Alapítvány, az amerikai Habitat for 
Humanity International összefogását, az önkormányzatiság, a civil segítés, 
az együtt dolgozás sikerét. A civil összefogás öt adonyi ifjú házaspárt 
segített lakhatáshoz jutni: Kremmer Beáta és Balassa Attila, Pósch Judit és 
Nagy István, Kozmér Anita és Tóth Róbert, Ármai Zita és Csikós Róbert, 
Györkönyi Zsuzsanna és Góg Zsolt.  Minden ifjú pár álma a saját fészek, az 
otthon megteremtése, ennek az álomnak a megvalósításában önzetlenül 
segített akkoriban az alapítvány és az adonyi kontakt: Schmidt Tamás, a 
művelődési ház akkori vezetője. Olvassuk tehát az ő emlékeit így negyed 
évszázad távlatából, hogy hogyan zajlottak akkor az események!
„Jobban belegondolva hihetetlen, hogy már ennyi idő eltelt. Sokan 
talán nem is emlékeznek rá, és férfiasan bevallom, nekem is fel kellett 
ráznom a memóriámat, hogy a részletekre visszaemlékezzek. Szinte egy 
időutazás lett belőle, hiszen annyi minden történt azóta, mind velem, 
mind a várossal (akkor még nagyközséggel) és természetesen a „Habitat” 
házakban lakókkal is.  A Habitat for Humanity egy ma is létező alapítvány 
az Egyesült Államokban, illetve világszerte 70 országban. Mai formájában 
1976 óta működik, alapítói Linda és Millard Fuller. Víziójuk egy olyan 
világ, ahol minden ember tisztességes lakhatási körülmények között él. 
Nem pusztán házakat, lakásokat építenek, újítanak fel, hanem ezzel együtt 
erős közösségformáló erővel is bírnak a projektjeik. Tiszteletre méltó 
kezdeményezés, aminek többek között az egykori amerikai elnök, Jimmy 
Carter is lelkes támogatója (aki egyébként 1996-ban a váci projektet meg 
is látogatta).  Hogyan is kezdődött…
Hazánkba az ötletet (és az Alapítványt) egy Amerikában élő honfitársunk, 
Lőrinc Kálmán hozta, felismerve, hogy a rendszerváltás utáni 
Magyarországon a fiatalok lakhatási lehetőségei igencsak korlátozottak, 
nem utolsó sorban a Habitat szellemisége segíthet a polgárosodás 
megteremtésében is. Köszönöm Kálmánnak így utólag is mindazt, amit 
az együtt töltött idő nekem adott, és tudom, ezzel többen is így vagyunk. 
Lelkesedése és elhivatottsága nélkül ma sokan lennénk szegényebbek, 
minden értelemben.
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Az adonyi történet indulása számomra Góg Zsolti és Csikós Robi 
megkeresése volt. Mivel akkorra már több program szervezésében 
vettem részt, ezért kisebb-nagyobb körök után kötöttek ki nálam, hogy 
segíteném-e a szervezési munkát, amiről akkor még keveset tudtunk. 
A legfontosabb volt, hogy a program segítségével adonyi fiatalok saját 
családi házhoz juthattak, ami akkortájt (a ’90-es évek elején) nem volt 
egyszerű. Kezdetben többnyire furcsán nézett ránk mindenki, leginkább 
mosolyogtak naivitásunkon, hozzá nem értésünkön. 
Ettől függetlenül, nem rettenve a látszólag lehetetlen küldetéstől, 
azért elindultunk. Találkoztunk Lőrinc Kálmánnal, aki olyan tűzzel és 
optimizmussal fogadta a csapatot, ami számunkra, az akkori Magyar 
Valóságban, hihetetlen volt, de ragadós. És elkezdődött… A családok 
vállalásában sok-sok óra közmunkát kellett teljesíteni, különböző 
alapítványi projekteken, hogy alkalmasak lehessenek a programba való 
felvételre. Gödöllő, Vác és még egyéb városok jöttek, ahol az öt család, 
aki kitartott az elhatározása mellett, folyamatosan, hétvégéről hétvégére 
dolgozott. Időközben folytak a helyi egyeztetések is, és a kezdeti hitetlenkedő 
hozzáállás is megváltozott. Nehéz lenne felsorolni mindazokat, akik 
segítettek, és elnézést kérek mindenkitől, akit nem nevezek meg. Így utólag 
is hála és köszönet mindenért. Talán kiemelném Iglódi Istvánt, akkori 
polgármestert és a képviselő testületet, akik a telkekhez jutásban segítettek. 
Ez az egyik legfontosabb lépés volt, hiszen egymás mellett öt telket kellett 
találni.Természetesen, magánemberek, helyi vállalkozók szintén részesei 
voltak az öt ház létrejöttének a Vetus Salina utcában. És természetesen nem 
hagyhatom ki az adonyi boros gazdákat, köztük édesapámat, akik legalább 
olyan lelkesedéssel segítettek, mint akik a házaikat tervezték megépíteni.
Utólag is büszke vagyok arra, amit az induláskor senki nem gondolt volna, 
hogy az adonyi projekt megvalósult, méghozzá rekord sebességgel. Bár 
nem az elsők között álltunk a listán, olyan tempóban dolgoztunk, és olyan 
hihetetlen segítséget kaptunk mindenkitől, hogy egy év leforgása alatt 
kijelöltek minket, mint az Házat Hazát Alapítvány következő projektje. 
Döbbenetes volt.
És tényleg, megkezdődtek a földmunkák, amikhez már Amerikából is 
érkeztek csoportok, az ottani alapítvány szervezésében. Több csoportban, 
több tucat amerikai dolgozott az alapoktól a szerkezetépítésig. Volt itt 
tanár, könyvelő, vállalkozó, ápolónő Atlantától Chicagóig, San Francisco-tól 
New Yorkig. Elhíresült a munkakezdő „jump start,” azaz pálinkázás, de a 
Szőlő-hegy hírét is messze vitték az ottani vacsorák, borozgatások.
Érdekes volt megélni, hogyan dolgozunk együtt, egymást nem igazán értve, 
de mégis eredményesen. Oly sok minden mellett azt gondolom, ez talán 
az egyik legnagyobb hozadéka ennek a történetnek. Bebizonyította, hogy 
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nincs lehetetlen, hogy egymástól gyökeresen eltérő emberek is tudnak 
együtt, egy közös célért dolgozni. Igenis képesek vagyunk változtatni 
döntéseinken, jó segíteni másoknak minden ellenszolgáltatás nélkül, nem 
számít a bőrünk színe vagy a vallási hovatartozásunk. Igen, megmutatta, 
milyen is egy igazi demokrácia. Ennek egy kiváló példája a mai napig 
az az öt ház, és talán soha sem volt olyan fontos ennek az üzenete, mint 
napjainkban. 
Végezetül, még egyszer köszönet mindenkinek, aki így vagy úgy, tettel vagy 
gondolattal segítette a munkát.”

Schmidt Tamás (az akkori adonyi művelődési ház vezetője)
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Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
Krumplisaláta másképpen

A húsvéti főtt sonka elképzelhetetlen jó hagymás krumplisaláta és főtt to-
jás nélkül. Ez a hármas, kiegészülve a húsvéti sós kaláccsal minden adonyi 
asztalon jelen volt a régi időben, és ma is sok helyen megtalálható.

A sonka főzéséről, annak fortélyairól már sok helyen hallhattunk, olvas-
hattunk, itt most szerényebb kísérőjének, a krumpli salátának családi re-
ceptjét osztja meg velünk Kirinovics Lászlóné Terike, aki édesanyjától, 
Eisenberger Lajosné Terus nénitől tanulta ezt az elkészítési módot. Hogy 
mennyire népszerű a családban, és milyen finom az így készített saláta, azt 
a recept megadásakor jelen levő unokák, Hanna és Darinka is buzgón bi-
zonygatták.

Krumplisaláta húsvétra

A burgonyasaláták elkészítésének 
leírása mindenhol így kezdődik: 
„A megmosott burgonyát héjában 
megfőzzük.” Most azonban kicsit 
másképpen készül…

A családi recept szerint az 1- 1,5 
kg krumplit megpucolunk, felkari-
kázzuk és sós vízben puhára főz-
zük, de úgy, hogy ne essen szét. 
Míg a krumpli fő, 1-2 fej hagymát 
meghámozunk, és nagyon vékony-
ra karikázva egy tál aljába rakjuk. 
Erre öntjük a megfőtt krumplit le-
vével együtt forrón. Ha langyosra 
hűlt, 1-2 kanál cukrot, 3-4 kanál 

ecetet és kis sót, borsot adunk hozzá ízlés szerint, majd óvatosan megke-
verjük.

Kész is van a salátánk, amihez jó étvágyat kívánunk!
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Szemünk világa II. negyedév
GYAKORIBB SZEMFENÉKI ELVÁLTOZÁSOK

Macula degeneráció (szemfenéki meszesedés)

A lakosság öregedésével az időskori macula degeneráció jelentősége egyre 
nő, a fejlett világban a súlyos fokú látásromlások csaknem 50 százalékát 
okozza. A macula, vagy más néven sárgafolt az ideghártya (retina) középső 
részét elfoglaló terület, az éleslátás helye. Ez a terület felelős az éles, 
kontrasztos, aprólékos látásért, ez biztosítja például az olvasóképességet 
is. A betegség lényege az éleslátás helyének – a sárgafoltnak – a korral 
előrehaladó elfajulása, amelynek okát nem ismerjük. Tünete a távoli 
és a közeli látás, az olvasóképesség, az arcfelismerés romlása, az addig 
egyenesnek látott vonalak „elgörbülése”, torzlátás, foltlátás megjelenése.

Mivel a betegség a látóhártyának csak a középső területét érinti, a kezeletlen 
betegek elvesztik olvasóképességüket és éleslátásukat, de a perifériás látás 
a végstádiumban is megmarad.
A betegség kialakulásának legfontosabb rizikófaktora az 50 év feletti 
életkor. Ezen kívül kimutatható genetikai háttér, környezeti tényezők (pl. 
UV sugárzás) hatása, és nagyban növeli a kockázatot a dohányzás is.
A betegségnek két formája van, a száraz és a nedves forma.
A száraz, sorvadásos forma a betegek 80-90 százalékát érinti. Az 
elvékonyodott, sorvadt látóhártya területen kóros anyagcsere-termékek 
halmozódnak fel. Ezzel párhuzamosan romlik az olvasóképesség, a 
betűk töredezetté válnak. A betegség lassú lefolyású, az olvasóképesség 
elvesztéséig akár évtizedek is eltelhetnek.
Ebben a formában leggyakrabban valamely lutein tartalmú multivitamin 
készítmény szedését szoktuk javasolni. Ezektől a látás megjavulását nem 
várhatjuk, de a további romlás lassítható.
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Az esetek 10 százalékában a súlyosabb, gyors látásromlást eredményező 
nedves forma alakul ki. Az érhártya felől kóros érképződés indul meg az 
éleslátás helye alatt, folyadék és vér szivárog a látóhártya rétegei közé a 
csapok és pálcikák pusztulását okozva. Ennek a formának a korai tünete 
a torzlátás. A nedves típus kezelési módja a szembe adott injekciós 
kúra, mely látásjavulást nem mindig eredményez, de a további romlást 
megakadályozhatja.

A cukorbetegség szemészeti szövődményei

A cukorbetegség népbetegségnek számít. Hazánkban a cukorbetegek 
4,5 százaléka vak. A vércukorszintek, a vérzsírok, és a vérnyomás tartós, 
optimális beállításával, a rendszeres szemészeti szűrővizsgálatokkal és a 
szövődmények időben való kezelésével a vakság megelőzhető.
A hosszú távon emelkedett, vagy rosszul beállított vércukor szintek az apró 
erek, kapillárisok falát tönkreteszik, azok egy része elzáródik. Amennyiben 
a sárgafolt ereinek fala áteresztővé válik, az éleslátás helyén folyadék 
halmozódik fel. A perifériás retina erek elzáródása oxigénhiányhoz vezet, 
amit a szervezet új erek képzésével igyekszik kompenzálni. Ezek az erek 
kóros szerkezetűek, faluk könnyen megszakad, a szem belsejébe törő 
vérzés alakulhat ki. Egy idő után az újdonképzett erek kötőszövetesen 
átalakulhatnak, zsugorodhatnak, látóhártya leválást okozva. 
A szövődmények kezelésére lehetséges lézer kezelést végezni. A látóhártya 
vizenyő esetén szóba jön a szem belsejébe adott injekciós kúra. Ismétlődő, 
magától nem szívódó üvegtesti vérzés, látóhártya leválás esetén műtéti 
megoldás szükséges.
Cukorbetegségben nem csak a látóhártya, hanem a szemhéjszél és a 
kötőhártya keringése is károsodik. Gyakran alakul ki lassan gyógyuló 
szemhéjszéli gyulladás, árpa, kötőhártya-gyulladás.
Új erek alakulhatnak ki a szem elülső részében is, ami másodlagosan nagy 
fájdalommal járó, nehezen kezelhető magas szemnyomáshoz, hosszú távon 
vaksághoz vezet.
A cukorbetegek rendszeres szemészeti kontrollja fontos a megelőzhető 
vakság elleni küzdelemben. Az első vizsgálatnak már a cukorbetegség 
felfedezésekor meg kell történnie, és szemfenéki elváltozás hiánya esetén 
is évente kell ismételni.
A vakság csak a beteg, a belgyógyász és a szemész összefogásával előzhető 
meg!

Dr. Takács Enikő
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Adonyban született – Az idő változékonysága
Kerekes Fanni: Friss

Hiányoztak ezek a reggelek.
Amikor még érzed a tavaszi fák szűzies illatát.

Hallod, ahogyan a korán kelők csivitelve énekelnek.
Még a postás tekintete is kávéért kiált.

Még minden olyan tiszta, friss és nyugodt.
Ilyenkor az ember elhiszi, hogy minden halhatatlanul örök…

Kerekes Fanni: Külvárosi hangulat

Kalapját emeli a lámpa, elfolyik a tér, 
minden lépéssel a valóság egyre távolabb ér. 

A holdfénytől fakó arcú óriás egy padon megpihen, 
fejére száll és olvadni kezd egy apró hópihe.

Kerekes Fanni: (A költészet napjának margójára. ) 
- Miklósra gondolva-

Álmodtam egy lepkét; sárkánnyá változott. 
Nem álmodok semmit; szárnyakká változok...

Kerekes Fanni: Tél
(Felhő fogóckodik fel a fenyveseken)

Álmomban már jártam itt; 
ismerős illat kering. 

Friss hó ez és tűlevél, 
a hideg a hegyek közt henyél...

Kerekes Fanni: Tavasz
Felmásztam a hegyre, 

rálógott egy felhő a fejemre. 
Hajat fontam belőle, 

táncra perdültem tőle.
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Pantali Sándor: Emlékek mögül

Elvágtat mellettünk a
PIROS BETŰS ÉLET—

kérdem tisztelettel,
akkor mi hol vagyunk,

mely formájában tengődünk
a létnek,

meddig lapulunk még,
fel mikor támadunk?

A kereszt jele rólunk,
még kamaszok voltunk

végleg lekopott,
csak nagyanyám,

meg az öreg pap idézi,
hogy csiszoltuk egykor
a márvány oltárlapot.

Nagyapám földben,
vele hullt
gödörbe

késő gyerekkorom,
harminchoz közel

még hangját egyre hallom,
még

érzem kérges kezét
babrálni arcomon.

Rám tör a sok emlék,
mintha újra mennénk

szőlőt kapálni
a mély-völgyi úton,
orromban az illat,

és pipacsok nyílnak,
pacsirta prüttyög

égi magason.
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Nagyapám megpihent—
tán sokat ittak,
azóta a szőlő

ott áll parlagon,
nincs ki újramondja

a székely-hiszekegyet,
száradnak a hordók,
bor sincs az asztalon.

Míg rozsdáll az abroncs,
míg emlékkönnyek hullnak,

öklök virulnak ki
szeretett hamvakon,

szűnik az alázat,
elvadul a bánat—

időszerű volna egy kis mea culpa,
mielőtt minden darabokra hullna.

1987.
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Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna
A DUNA FOLYAMSZABÁLYOZÁSA ADONYNÁL 

(1878-1907.)

A Duna Adony számára korszakokon átívelve mindig komoly jelentőséggel 
bírt: életet adott, munkát adott, de volt, amikor megkeserítette az itteniek 
életét. Nem véletlen, hogy a Szőlő-hegyünkön körbe-körbe számos, írott 
történelmünk előtti kultúra temetkezési- és lakóhelyének nyomát lelhetjük. 
A mocsaras, ingoványos Duna-parti területek élelmet adtak (vadat, halat), 
búvóhelyet biztosítottak. Az sem véletlen, hogy az idegen hatalmak – 
rómaiak, avarok, törökök – számára fontos volt elfoglalni e területet, 
hiszen fontos stratégiai, harcászati jelentőséggel bírt. Szintén fontossá 
tette a Dunát évszázadokon át az a tény, hogy a tömegáruk szállítása során 
kikerülhetetlen volt a vízi út.
Bár manapság inkább szupermarketekben szerezzük be a halászlé 
alapanyagot, a hadászati stratégia is más szempontokat feltételez, mint 
a török időkben, a kompnak is van már alternatívája a közelben, mióta 
megépült a dunaújvárosi híd, és a gabonát is döntően kamionok szállítják a 
végállomásra, de a Duna mindig is fontos marad Adony számára.
Fontos, hiszen életet ad, de figyelmeztető is, hiszen ereje félelmetes. 2013-
ban éltük át a legutóbbi dunai árvizet. Akkor azt mondták, hogy történelmi 
árvíz volt. 2013.június 10-én tetőzött a folyó Adonynál. A maximum érték 
766 centiméter volt, azóta ez a hivatalosan mért „legnagyobb víz” Adonynál. 
Talán még mindenki emlékszik ezekre a napokra: sokan látogattuk meg 
a 6-os utat, mely gátként funkcionál az árvíz idején. A dunai árvizek sok 
szomorúságot okoztak a Duna partján élő települések lakóinak, azonban 
láthattuk a híradásokból, hogy más folyók áradásai milyen mérhetetlen 
szenvedést és pusztítást képesek végezni, ha a folyamszabályozás nem 
megfelelő. A Duna jól szabályozott folyó, sokat hallottunk az Al-Duna 
szabályozásáról, a Vaskapu, a Kazán-szoros hajózhatóvá tételéről – 
Széchenyi István kezdeményezésére és személyes felügyelete alatt 1834-
ben kezdődő munkák 1896-ban fejeződtek be. Azonban a középső Duna-
szakasz szabályozásáról vajmi keveset tud a hajózó ember, pedig nagyrészt 
ennek köszönhetjük azt, hogy a Duna kelet-nyugat irányú vándorlása 
is megállt, és a víz folyamatos partromboló – partépítő munkáját is 
felfüggesztette. Ezeknek a munkálatoknak az elindítója is egy árvíz volt, az 
1876-os.
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Az árvíz egy igen csapadékos 
őszi időszak után következett be.  
1875. év december 30-án a nagy 
hideg miatt a jég Dunaegyházánál 
megtorlódott, a víz a torlat felett 
rohamosan áradni kezdett. 
Jégtorlasz keletkezett 1876. 
január 7-én Ercsi alatt is, amely 
duzzasztó hatása Budapestet 
fenyegette. A gátak ugyan a Duna 
vonalában részben rendelkezésre álltak, de azok állapota nem bírta a víz 
őrületes nyomását és a bal parton (az Alföld felé) több helyen gátszakadás 
következett be: Soltot körbefolyta a Duna, de Dömsöd is komoly veszélybe 
került. Január közepétől február végéig a Dunán stabil jéghelyzet alakult 
ki: Mohácstól felfelé egészen az osztrák szakaszig folyamatos jégtakaró 
borította a vizet. A több száz kilométer hosszú jég akkor tudott volna 
gond és baj nélkül elolvadni és elfolyni, ha az olvadás délről indult volna 
meg, azonban ezen a télvégen, tavaszelőn a Duna felső szakaszán indult 
meg az olvadás. Az olvadó víz elfolyni nem tudván nagy árvizet okozott 
a középső Duna-szakaszon. Az újra és újra kialakuló torlaszok, jégdugók 
miatt a vízár visszatorlódott, és a jeges ár katasztrófák sokaságát okozta. 
Komárom, Esztergom egy része víz alá került, de a pesti Batthyány téren is 
állt a víz. Annak ellenére, hogy a folyó Budapestnél február 26-án tetőzött 
(867 centiméteren – összehasonlításként csupán: a 2013-as árvíz 891 
centiméteren tetőzött Budapesten), a főváros nem lélegezhetett fel, mert a 
tetőzés a torlaszok miatt napokig elhúzódott.
Naponta 40-50 centiméterrel nőtt a vízszint ezekben a napokban Adonynál. 
Február 25-én a vízállás 524 centimétert mutatott 8 óra 25 perckor, a 
híradások szerint a jég nem mozdult az adonyi szakaszon. Ugyanezon 
napon 14 óra 15-kor 528 centiméter, mely jelezte, hogy a folyó közeledett a 
tetőzéshez itt is. A hírek szerint a jég még állt, de a szentmihályi téglagyárnál 
már megszakadt folytonossága. 16 óra 30 percre 5 centimétert apadt a víz, 
hogy aztán újult erővel áradni kezdjen. Másnap (február 26-án) hajnali fél 
négyre 585 cm-en volt a víz a mércén: fél nap alatt 57 centivel nőtt. Eddigre 
megindultak az Adonytól délre lévő jégtorlódások, már csak Ercsinél és 
Adonynál állt a jég a folyó magyarországi szakaszán.
A víz az ercsi torlasz miatt közben elöntötte a Csepel-szigetet, s mivel a 
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torlasz Ercsi fölött tartotta az árat, így a vízszint Adonynál délutánra ismét 
lecsökkent 542-re. Február 27-én aztán megindult az Ercsinél kialakult 
jégdugó, amely nemcsak a Csepel-sziget elöntéséért volt felelős, de a főváros 
alatt elterülő alföldi Pest megyei régió egy részének elöntését is okozta, 
és komolyan fenyegette Budapest pesti részét is. Az ár vonulásának aztán 
az lett az eredménye, hogy február 28-án tetőzött végül a Duna Adonynál: 
az ercsi jégtorlasz nyomásának hatására az Adonynál lévő utolsó dunai 
torlat is megindult (hajnali 5 óra), innentől csak zajló jég fedte a folyót. 5 
óra 45 perckor 597 centiméteren volt a vízszint, míg délután fél háromra 
625 centire emelkedett és itt tetőzött. Március 1-re, mintegy varázsütésre, 
a Duna felső és középső szakasza teljesen jégmentessé vált, és jelentős 
apadás kezdődött. Ezen a napon az adonyi jelentés arról számolt be, hogy 
Ráckevén 300 ház dőlt romba, kenyerük kevés. Adonyról március 5-én kelt 
a hír, hogy az alantabb fekvő utcákban a házak nagy része dűlőfélben van.
Aztán jött az igazi tragédia: március 7-én, a felső szakaszokon tapasztalt 
újabb áradás után Adonynál is – a Morva és egyéb vízgyűjtő területen 
lévő folyók áradása miatt - megint áradt, délutánra ismét elérte az 570-
es szintet. Az átázott gátak egyre kevésbé bírták a nyomást: március 8-án 
Dunavecse is víz alá került – jelentette Adonyból Jankovics kormánybiztos. 
Március 10-én 595 cm volt a vízszint, mely lassan, de elkezdett csökkenni. 
Adony ezen újabb áradást, ha jelentős veszteségek árán is, de átvészelte. 
Az országot azonban komoly kár érte: 59 emberéletet követelt az ár, 264 
ezer hektárt öntött el a víz (összehasonlításként: ez a mostani Fejér megye 
teljes területének 60%-a), 3 155 köz-, lakó- és gazdasági épületben esett 
kár (összege meghaladta a 1 millió forintot – akkori forintot), 26 ezer 
forint értékű állat pusztult el, és csaknem 2 millió forint értékű termény 
semmisült meg. Az ország elszenvedte második legpusztítóbb dunai 
árvizét (1838-ban volt a legtöbb kárt okozó árvíz a Dunán).
Az adonyi védekezésről báró Miske Imre Fejér megye alispánja írt jelentést 
1876. április 30-án (Fejér Megyei Történeti Évkönyv Alispáni Jelentések 
(1872-1890.) - Fejér Megyei Levéltár évkönyve, 1998.):
„Legnagyobb szerencsének mondhatni, hogy sikerült teljes erőmegfeszítéssel 
az Adony-ercsi egyszersmind államútnak szolgáló töltést - habár az itt-
ott nagyon is megrongáltatott - fenntartani, valamint az Adony-iváncsai 
töltést is, nemkülönben Adonyt új védtöltés alakítása által megmenteni, 
mely tekintetben, mint az e célra közreműködők élén állókat s fáradhatatlan 
tevékenységük, vala mint [...] gondos vezetésük által a sikeres eredménynek 
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első vonalban álló tényezőit itt felemlíteni kötelességemnek tartom: Zalay 
Alajos királyi főmérnököt, Barnaffy Balázs és Bobik Ignác megyei tiszteletbeli 
mérnököket, úgytovábbá Koncsek János adonyi községi jegyzőt, s Boross 
Károly Iváncsa község bíráját. Felemlítendőnek tartom továbbá, hogy az 
adonyi uradalom birtokosai, a méltóságos Zichy grófok gőzszivattyújukat 
teljes készséggel rendelkezésre adták az árvíznek az árlepte területen való 
eltávolítására, s hogy név szerint gróf Zichy Nándor őméltósága személyesen 
megjelenvén a vész helyén, ott saját hatáskörébeni intézkedés által a vidék 
megmentése sikeres eredményét hatályosan előmozdítá.” Az alispáni 
jelentés kitér arra, hogy az adonyi elöntött terület elérte a 800 kat. holdat, 
azaz 460 hektárt!
Már az árvíz ideje alatt a parlament foglalkozott a Duna szabályozásának 
a kérdésével, azonban az elkövetkező években csak a budapesti vízi 
létesítmények, gátak, rakpartok építésére, javítására, megerősítésére 
futotta erőből, pénzből, akaratból, jó szándékból. Egy interpellációra 
válaszolva, 1878. január 23-i országgyűlési napon Péchy Tamás közmunka 
és közlekedési miniszter – szakértői tanulmányokra hivatkozva – 
előjelezte, hogy a főváros védelme érdekében a Promontor - Adony szakasz 
szabályozása szükséges (Promontor: község volt Pest megyében, 1886-tól 
Budafok város, 1950-től Budapest XXII. kerülete.):
„A szakértők számításai szerint, hogy jégdugulások a Dunánál elő ne 
forduljanak, vagyis hogy a jeget a víz felvegye és odább vigye, 30-32 lábnyi 
(950-1000 cm) vastagságú vízoszlop szükséges. Tehát oly intézkedéseket kell 
tenni, hogy ezen vízoszlop akkor eléressék, mikor a víz magassága még nem 
olyan nagy, mint a főváros közelében, hol 20 láb (634 cm) feletti vízállásnál, 
mely meglehetősen magas, de még mindig nem ad okot aggodalomra, a jeget 
biztosan elvinni képes legyen.”
Megállapítást nyert, hogy a jeges ár akadálytalanul haladt a budai és pesti 
szabályozott szakaszon végig, azonban e szakasz alatt a folyó sodrása 
csillapodott, és Ercsinél megakadt és földuzzasztotta a vizet. Tehát a jeges 
ár kellően figyelmeztette az ország döntéshozóit arra, hogy a Budapestnél 
végrehajtott szabályozást okvetetlen és sürgősen folytatni kell lefelé, és 
szükséges a Duna kotrása (hogy ne alakulhassanak ki zátonyok, melyek a 
jeget megakaszthatják) és a part szabályozása, rendezése (hogy megfelelő 
vízoszlop biztosítsa a folyó sebességét, a víz sodrását). Problémát jelentett 
az is, hogy az 1873-ban elzárt Soroksári Duna-ág teljesen kiiktatódott az 
árvízi vízszállításból, így tovább duzzasztva a főváros alatt lelassuló folyam 
vízszintjét.
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A következő években aztán újult erővel épültek sorra – a ma is használatban 
lévő – budapesti védművek, azonban a középső Duna szakasz szabályozási 
munkálatait csak 1881-ben rendezték jogszabályokkal.
Az 1880. évi november hó 21-én kelt törvényjavaslat alapján – melyet 
Ordódy Pál akkori „m. kir. közmunka- és közlekedési minister” terjesztett 
a t. ház elé – indult el a törvényalkotás, melyet megelőzött a szakértői 
munka, a tervezés. A probléma megoldására 1879. december 2-án kezdte 
meg munkáját az az albizottság, mely hivatott meghatározni a teendőket, 
és ily módon előkészíteni a parlamenti döntést. Az albizottság egy a 
kormány, a főváros, Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet és a József-Műegyetem tanári karának küldötteiből alakított 
vegyes grénium volt: csupa szakértők. A szakértelmet mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a megépített védmű több mint száz éve állja a Duna 
meg-megújuló szilaj ostromát…
A bizottsági dokumentumból egyértelműen kitűnik, hogy a Promontortól 
a Csepel-sziget végéig tervezett munkák egyetlen és kizárólagos célja, a 
főváros védelmének biztosítása, azáltal, hogy a jégzajlás és dugulás miatt 
keletkező jeges áradástól védje Budát és Pestet. 
Mi sem bizonyítja jobban, hogy abban az időben sem folytak túl gyorsan 
az események annak ellenére – mint ahogy korábbi fejezeteinkben láttuk, 
hogy – a Duna árvizei számos emberéletet és horribilis károkat okoztak 
a part menti településeknek. „Az 54-ik szelvénytől lefelé a promontori ág 
végéig, gyorsabban képződik ugyan a meder, de leginkább csak a szélesség 
növekszik; különösen el van vadulva Adony és Makád táján, hol részint 
az elágazások, részint a meder túl széles volta miatt porondok vannak, 
melyekben a jégtáblák fennakadnak, és a melyek felett a hajózás a csekély 
vízmélység miatt sok bajjal jár. A promontori ág mélysége az 1838. évi árviz 
óta épp a legrosszabb helyeken olyan keveset növekedett, hogy 1876-ban  
ugyanazon helyeken képződött jégtorlasz, illetőleg állt meg a jégzaj, mint 
1838-ban; úgy mint Promontornál, Tétény és Ercsény közt, Adony és Makád 
táján. Ezek tehát azon folyamszakaszok, a melyeken a szabványos szelvény 
előállítására kiváló gond fordítandó.” (Megjegyzem: mint vízen járó ember, a 
Duna jelen állapotában szintúgy ráférne egy mederkotrás, hiszen alacsony 
víznél nem ritkán ütődik a meder aljába az evező akár 20-30 méterre a 
Csepel-szigeti parttól, távol a vízen Adony és Sinatelep között.)
A munkálatokat az alábbiakban foglalta össze a jogszabály-előkészítő 
dokumentum: „Szükségesnek tartja az albizottság, hogy az adonyi sziget 
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mentén egy 2580 méter hosszú, a makádi erdő mentén egy 1700 méter hosszú 
vezérárok kikotortassék; továbbá a Bein-szigeti erdőből 375 hold kiírtassék, 
és a promontori ág medrében minden oldalfolyás eltöltessék, valamint hogy 
a folyammeder mindenütt, hol az 570 méteren túl elszélesedett, egy 0 felett 
1.896 méter kőhányás által 474 méterre összeszoríttassék, és végre, hogy a 
Csepel-sziget alsó végéig a megyei terület ármentesítése végett a védtöltések 
kellő magasságban felépíttessenek. … Az 54-ik szelvénytől az 59. szelvényig 
terjedő s 7320 mtr. hosszú adonyi szakaszban az elágazások folytán a 
főmederben oly csekély a vízmélység, hogy itt a jégzaj rendesen fennakad és 
alacsony vízálláskor a hajózás is sok nehézséggel küzd. A zátonyokat itt is elég 
lesz 100.5 mtr. szélességben 3.16 mélységig elkotratni. A mellékágak mind 
elzárandók. Ezen alól, egészen a 65-ik szelvényig semmi mederszabályozási 
építkezésekre nincs szükség” (Az 1878. évi október hó 17-re Hirdetett 
Országgyűlés Képviselőházának Irományai XX. kötet. 1880.).
Az előterjesztést követően megszületett az 1881. évi L törvénycikk, mely 
felhatalmazza a közmunka és közlekedési minisztert a Promontortól 
Adonyig húzódó szakasz szabályozására. Ennek költségeit 5,33 millió 
forintban határozta meg. A szabályozás kiterjedt a túlságosan széles meder 
összeszorítására, a mellékágak elzárására, a sekélyes helyek kikotrására 
és mindezekkel együtt a partok kellő biztosítására, az úgynevezett 
párhuzamművek (szorítógátak) kiépítésére.
Még a fenti törvénycikk megalkotása előtt, 1878-82 között megkezdődött 
az öreg Duna Promontortól lefelé történő mederkotrása, mely egymillió 
forintot emésztett fel. A mederkotrás 37,5 km hosszan zajlott. Ennek során 
Nagytétény - Érd, és Ercsi - Adony között 120-150 m széles vezérárkot 
kotortak a folyamon.
Már az 1881-es törvényi szabályozás eredményeként kerültek elzárásra 
a mellékágak. Ez kimondottan érintette az adonyi Duna-partot is. Az 
adonyi élő vízfolyású mellékágak elzárása 1884-85-ben történt meg. A 
szabályozás előtt semmilyen gát nem korlátozta a mellékágak folyását. 
Akkor Adonynak három szigete volt. A most csupán Nagy-Szigetnek hívott 
(akkoriban Gémsziget) Duna-sziget mellett északon, Iváncsa határában volt 
az Iváncsai-sziget. Akkoriban a Váli-víz az adonyi mellékágba torkollott, így 
a mellékágat nemcsak az öreg Duna vize frissítette folyamatosan, hanem a 
Gerecsében eredő patak is. (Később a torkolat Sinatelep mellé került oly 
módon, hogy egy mesterséges csatorna megépítésével adott új folyást a 
pataknak. A régi Váli-víz medre még itt-ott fellelhető: a Szalma csárdától 
kissé északra folyt a patak a mellékágba.
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Az öreg Duna vízhozama Adonynál 1873 előtt, a Csepel-sziget északi részén, 
Gubacsnál megépített zsilip előtt jóval kisebb volt, hiszen a Soroksári 
Duna-ág a vízmennyiség harmadát, negyedét elvitte. Így a kényelmesen 
hömpölygő víz folyamatosan mosta is és építette is a mellékágat, kialakítva 
az adonyi kis szigetet. Ha a Bocskai utcán végigmegyünk, át a 6-os úton, 
akkor a valamikori kis szigetet a kőgáthoz érve jobbra találjuk. Most egy 
kis hajlat emlékeztet csupán arra, hogy egykoron a folyó ezt a földdarabot 
is körbeölelte. (A mellékágból kiinduló és a rév átkelő előtt ismét a 
mellékágba torkolló folyószakasz volt a Molnár-árok. Ennek neve arra utal, 
hogy az év során a mellékágban dolgozó vízimalmok téli pihenőre ebbe a 
kis ágba kaptak menedéket a jégzajlás elől.)
Az adonyi mellékág zárása 1884-85-ben épült meg. Ennek helye egészen 
a mai sziget északi részén található. A gát a régi Váli-víz torkolata felett 
áll. Ennek maradványai ma is fellelhetők alacsony víznél, szabad bejárást 
biztosítva a szigetre. A korabeli térképeken látszik, hogy a zárás nem volt 
teljes, hiszen a kőgát közepén kis nyiladék biztosította a víz folyamatos 
áramlását a mellékágban, de a Váli-víz is biztosította ezt. Tehát – úgy tűnik 
– az akkori gát csak részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak, azaz a 
mellékág elzárása nem történt meg, pedig a főmederbeli folyás gyorsítása 
ezt megkövetelte volna. (Ezt a feltételt aztán a második kőgát építése – a 
1930-as években – teljesen megvalósította. A most ismert és a szigetre 
bejutást biztosító gát már teljesen elzárja a mellékágat.)
A munkálatok továbbfolytatása a Budapest alatti szakaszon a következő 
évtized második felére maradt. Ezt sürgette, hogy 1891-ben egy újabb 
jeges ár fenyegette meg Budapestet, és ez elégséges lökést adott a 
folyamszabályozás folytatására. Az akkori megyei főispán, báró Fiáth Miklós 
– aki részt vett az 1891-es árvízi védekezésben – erősen szorgalmazta és 
eljárt az Ercsi – Adony – Rácalmás Duna-szakasz szabályozási munkálatainak 
elindításában. A tényleges munkálatok Adonyhoz végül 1898-ban értek el. 
Részlet a Minisztertanács 1897.10.27-i jegyzőkönyvéből: „A fölművelési 
miniszter úr – hivatkozással az 1895- XLVIII tv-ben nyert felhatalmazásra 
– bejelenti, hogy a promontori Dunaág adonyi és ráczalmási szakaszán az 
1897-1899. években végrehajtandó szabályozási munkálatok teljesítése 
végett technikai czélszerűségi, valamint takarékossági szempontoknál fogva 
egységes pályázatot hirdetett, melynek eredményéhez képest a Magyar 
Építő részvénytársulattal, mint a legjutányosabb ajánlatot benyújtójával a 
szerződés megköttetett, melynek legfelsőbb jóváhagyása végett Ő Felségéhez 
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előterjesztést tenni szándékozik.” Az előirányzat 877 754 forint volt, a pályázat 
eredményeként a szerződés 731 766 forintról szólt aztán. (Ez az 1895. évi 
törvény rendelkezik arról, hogy a magyarországi folyók teljes szabályozását 
1907-ig 51 millió forintból hajtsák végre.) Csak érdekességként jegyzem 
meg, hogy a munkálatokat végző részvénytársaság igazgatósági tagja volt 
többek között például Gajári Ödön országgyűlési képviselő akkoriban, és 
véletlenül éppen ez a cég nyerte el az állami pályázatot: úgy tűnik, nincs 
semmi új a nap alatt…
A szabályozás legnagyobb, leglátványosabb és máig meglévő munkái a 
partvédelmi munkák voltak. A part mentén végig kiépítésre került andezit 
kőzetből a partvédelem. Mindezt a kor technikájával: a Visegrádi hegység 
északi részén található dunabogdányi Csódi-hegy kőzetét kézzel termelték 
ki, rakták hajóra, majd a hajókról kubikus munkával, talicskával hordták 
a partra. Nagyon sok helyen nemcsak a minőségi andezit borítás védi a 
partot, de kőműves munkával – kötőanyag nélkül –, egymáshoz illeszkedő 
kövekkel kirakott a part, hogy az azon történő mozgás kényelmes és 
biztonságos legyen. Mindez olyan minőségben került kiépítésre, hogy 
az elmúlt százegynéhány év időjárása, vízmozgása, árvizei sem tudták 
tönkretenni. Sok helyütt még most is jól állnak az egymáshoz faragott 
kövek. Csodálatos munka!
Farkas Gábor: Fejér Megye 
Történelmi Évkönyve 22. kötetében 
beszámol arról, hogy 1898-ban 
az uradalom Perkátán 50 család 
segélyezését volt kénytelen 
megoldani, mert a családoknak 
nem volt munkája. A földművelési 
miniszter ugyan javasolta, hogy 
a munkanélküli földmunkásokat 
a Duna - szabályozás Adony-Rácalmás közötti szakaszán helyezzék el, 
azonban a munkások egy része a kubikos munkát nem vállalta el.
Ha csak az említett Duna-ág munkáinak anyagigényét tekintjük, 
megtapasztalhatjuk, hogy micsoda munkavégzés zajlott e területen 
azokban az években. A Promontor – Rácalmás Duna-szakasz hossza 50 
km, melyből 19 km-en épült szorítógát (párhuzammű), jobb- és baloldal 
összesen 38 km. A partvédelem 8-10 méter szélességben zajlott. A lerakott 
andezit kőzet vastagsága átlagosan legalább 1 méter. A munkálatok 
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legalább 350-400 ezer m3 andezit kibányászását, hajóra rakását, szállítását 
és a parton történő elhelyezését igényelték! Az andezit fajsúlyával számolva 
1 millió tonna kő mozgatása zajlott le néhány év alatt Dunabogdány és a 
Promontor-rácalmási Duna-szakasz között. A mai technikával ezt 40.000 
kamion tudná elszállítani, 10 éven keresztül minden munkanapra jutna 13 
szerelvény. Szép teljesítmény…
A munkák 1900-ban fejeződtek be, mely a tárgyévről kiadott állami 
költségvetésben helyet kapó jelentésből kitűnik: „Az adony—rácz-almási 
szakasz szabályozása befejezést nyert. A már felülvizsgált munkálat 
vállalati végjárandósága fejében 85.540 K esedékes.” (1900. évi Állami 
költségvetésről szóló beszámoló). (Közben a forintunk koronára változott.)
És hogy mi ebből a tanulság? Két dolog. Egyrészt az, ami megmentette 
Budapestet a jeges árvizektől lehet, hogy a vesztünket okozza. 
Álljon itt Schweitzer Ferenc akadémikus, az MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézetének tudományos tanácsadójának új tanulmányból egy 
részlet: 
„Az ártereket eleve túl szűkre szabták a XIX. század közepén, a nagy 
folyamszabályozások idején. Akkor az volt a cél, hogy minél több termőföldet 
nyerjenek a folyóktól, minél kisebb területre szorítsák be az úgynevezett 
hullámteret, a gátak közötti területet, amelyet a folyó úgynevezett alacsony 
árterén alakítottak ki. A magas gátak közé szorított folyók nem tudják 
szétteríteni a hordalékot az alacsony ártéren, mint régen, hanem a gátak 
közötti hullámteret töltik fel, illetve a meder is egyre sekélyebb lesz, övzátonyok 
keletkeznek, a vízszint közelebb kerül a gátak tetejéhez (szaknyelven: a 
koronaszinthez). Sokáig úgy gondolták, hogy a gátak között nem rakódik le 
számottevő hordalék, de az elmúlt évek rekordmagas árvizei egyértelműen 
jelzik, hogy a hullámterek feliszapolódtak.” (http://444.hu/2013/06/19/mekkora-lesz-
a-kovetkezo-arviz/, 2013.06.19.)
És a másik nagyon fontos szakmai vélemény Pelikán József, gátőrtől (Bacsó 
Péter: A tanú c. filmben): „A Dunára figyelni kell. Mer a Duna az jön.”

Hetyei Gábor
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Virágvarázslat

II. Hanga és a kék virágok

A kislányok házától hazafelé ballagó Lángit, Metit és Fürtit nem hagyta 
nyugodni a kislány rosszkedve:
- Láttátok, milyen bánatos szeme van Hangának? – szomorkodott 
Meti. – Pedig olyan kedvesen bánt vele a testvére, sokszor megnevettette, 
mégis legtöbbször csak szomorkásan üldögélt.
- Lehet, hogy csak rossz napja volt, holnap talán jobb kedve lesz – 
morfondírozott Fürti.
- Siessünk holnap iskola után, és akkor mihamarabb megtudjuk, 
hogy Hanga tényleg gyakran szomorkodik-e, vagy egyszerűen csak valami 
bántotta ma – biztatta a barátait Lángi.
Mindhárman őszintén örültek, hogy az elhagyatott, de álomszerű kertnek 
új lakói vannak, közben azonban nehezen terelték el gondolataikat a 
szomorkodó kislányról. A következő héten a három jószívű barát egy 
napot sem hagyott ki, minden délután a padon kucorogva találta őket, 
és már szüleik is tudtak róla, hogy miért késnek otthonról. Egyre jobban 
megismerték a kislányokat, és mindinkább tetszett nekik a négyfős család. 
A kertet megállás nélkül szépítették a gyerekek szülei – a buján növekvő 
virágokat nem bántották, de a vad hajtásokat, a sok gyomot mind kiszedték. 
Mindeközben az egész család – a három leselkedő virág kíséretében 
– kimondottan élvezte a késő őszi napsütést és jó időt. Egyetlen dolog 
aggasztotta csak Lángit, Metit és Fürtit. Rájöttek, hogy Hanga, ez a gyönyörű, 
kedves kislány tényleg sokat szomorkodik. Mérhetetlenül szeretik őt, ő is 
rajong a családjáért, és mindig felderül, mosolyog, ha a közelükbe kerül, de 
máskülönben csak csendben ül, és sokat búslakodik. Csak akkor vidámodik 
meg, ha a kékeslila virágokkal beszélgethet, ápolgathatja, nézegetheti őket, 
de mivel rendkívül kevés nyílik már csak belőlük, így rövid idő alatt elfogy 
velük a napi teendő. Láthatóan rendkívüli örömet okoznak neki, és szinte 
egy más világba kerül az apró kislány, amikor kedvenceivel foglalkozhat.
- Hihetetlenül kedveli a kékeslila virágokat Hanga, észrevettétek? – 
kérdezte egy nap Lángi a többieket.
- Nem csodálom, hiszen ez az egyik legszebb szín! – huncutkodott 
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Fürti. – Nem véletlen, mi is éppen ezekben a színekben pompázunk, a 
szekrényünk csupa ilyen ruhával van teli, nem is tudnánk más választani, 
ha véletlen mást óhajtanánk – bohóckodott tovább a kis virág.
- Nekem van egy gondolatom, de lehet, hogy túl merész – terelte 
komolyabb vizekre a beszélgetést Lángi. – Napok óta ezen jár a fejem, 
és most, hogy szóba hoztam nektek, egyre bizonyosabb vagyok benne, 
szeretnék segíteni ennek a kislánynak, és már meg is találtam a módját – 
titokzatoskodott Meti.
- Meti, mondd már, kérlek! – sürgette őt egyszerre Fürti és Lángi, 
mert barátjuk mindig hosszas körmondatok után tért csak a lényegre, 
ismerték őt már jól, de most szerették volna mihamarabb megtudni, Lángi 
mit fundált ki.
- Szeptember végén vége az iskolának, és utána, még éppen a rossz 
idő megérkezése előtt – pont jókor ahhoz, hogy gyökeret tudjak ereszteni 
– ideköltöznék, ehhez a kedves családhoz. Tavasszal aztán minél hamarabb 
és nagyobb területen megpróbálnám beteríteni a kertet, hogy számtalan 
kékeslila színű virág lepje el. Talán sikerülne elérnem ezzel, hogy boldog 
napokat biztosítsak Hangának, ha már az életét nem tudja ugyanolyan 
bohókásan, ugrálva, futkározva élni, mint a többi gyerek – hadarta gyorsan 
Meti, mert bár egyre biztosabb és biztosabb lett a dolgában, mégis egy 
kicsit izgulva várta barátai véleményét. – Mindennél jobban szeretném, 
hogy gyakran lássam őt mosolyogni, talán tudnék ebben segíteni neki.
- Nahát, Meti, ez csodálatos ötlet! Az embereket kora tavasszal amúgy 
is felvidítják a sötét és hideg tél után az első tavaszi virágok, Hangának 
pedig úgy tűnik, különösen nagy örömet szereznek a kékeslila virágok. Ha 
nem bánod, én is csatlakoznék hozzád! – lelkendezett Lángi.
- Ezt én sem hagyom ki – szólt Fürti is. – Közel lennénk az 
otthonunkhoz, de közben a kedvenc házunk, kertünk ölelésében élhetnénk, 
és pompázhatnánk ennek a kedves családnak és főként Hangának az 
örömére. Remélem, azért Árnika is boldog lesz tőlünk, és nem fogja bánni, 
hogy kevesebb lesz a sárga virág, hiszen az meg az ő kedvence.
- Megismerve Árnikát, szerintem nem fog irigykedni, hiszen nagyon 
szereti a testvérét, és Hanga mosolya neki is sokat számít – mondta őszinte 
meggyőződéssel Lángi.
Lángi, Fürti és Meti még hosszasan beszélgettek a tervükről. Közben eddigi 
kalandjaik is felelevenedtek, és jókat nevetgélve elindultak hazafelé. 
A mese harmadik, befejező részét a következő hónapban találod meg.
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Illusztráció: Kisnémet Tímea
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Százéves katonaláda 
1918. április

A császári és királyi székesfehérvári 69. gyalogezred önállóan harcoló 
69/III. zászlóaljának Isonzó menti hadiútját is megismertük a 2017-es 
Kalendáriumból.
A súlyos harcok nagy veszteségeket követeltek, közöttük számos adonyi 
katona életét. Az 1917. október 24-én caporettói offenzíva kezdete 
után a zászlóalj is részt vett az olasz csapatok üldözésében. November 
9-én érték el a Piavét, ahol a folyó menti Grave di Papadopoli állásokba 
kerültek. A zászlóalj 1918. február 12-én vette a parancsot, hogy a tiroli 
arcvonalba kell vonulnia, ahol beolvadnak az ott megalakuló császári és 
királyi 105. gyalogezredbe. Február 16-án reggel 6 órakor hideg, zimankós 
időben, szeles időben indult útnak a zászlóalj. Február 19-én már a jeges, 
meredek hegyi utakon vonultak. Egy kis hegyi község határában fogadta 
őket Berghammer János ezredes, leendő ezredparancsnok. Osztrák tiszt 
volt, de jól beszélt magyarul. E napon lépett a zászlóalj a 105. gyalogezred 
kötelékébe (10. hegyi dandár, 60. gyaloghadosztály). Néhány napos pihenő 
következett, tisztálkodással, fegyverzet, ruha, felszerelés karbantartásával. 
A megalakult ezredben elterjedt a hír, hogy rövidesen állásba mennek. De 
még igen messze voltak az állások! 
Március 13-án indultak a hegyekbe. A következő napokban nagyon rossz 
volt az idő: hóvihar dühöngött, a hófúvásokban nem lehetett látni az utat, ha 
valaki mellé lépett, az szakadékba zuhanhatott. A lovak nem tudtak haladni 
a nagy hóban, ezért a nagysúlyú szerelvényeket a bakáknak kellett cipelni. 
Mivel az ezred téli ruhával kellőképpen nem volt ellátva, a hóviharban való 
gyaloglás után már másnap 30 ember fagyással, és közel 150 ember hűlés 
okozta betegséggel kórházba ment. 
Az ezred március 18-án foglalta el a Bochetti melletti állásokat. A 69/III. 
zászlóalj a balszárnyra került, a Val di Pez szakaszba, ahol a komáromi 19-es 
vadászzászlóaljat váltották fel. A székesfehérvári zászlóalj balszárnyától az 
olaszok távolabb voltak, ezért az állások igen kezdetlegesen voltak kiépítve: 
a lövészárkok csak térdig értek. Drótakadálynak csak 3-4 szál tüskésdrót 
volt a fenyőfákra kifeszítve. A legénységi fedezékek is hasonló, kezdetleges 
építmények voltak. Kövekből összerakott alacsony kőfalak, fenyőgallyakkal 
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fedve. Ha befűtöttek a 
bakák, a megolvadt hólé a 
nyakukba csurgott. Kavernák 
egyáltalán nem voltak. A 
századok azonnal nekiálltak 
a munkának, hogy amit az 
előző csapat nem végzett el, 
azt ők megépítsék. Főleg az 
elhelyezésre szolgáló és fűthető építmények voltak fontosak, mert igen 
hidegek voltak, sűrű havazással. Minden anyagot, ami szükséges volt az 
építkezéshez, a völgyből kellett felhordani. Ameddig a terep lehetővé tette, 
addig málhásállatokkal hordták a felszerelést, majd következett a kézben 
hordás, veszélyes körülmények közepette.   
Szűk kis ösvényeken, alig járható patakmedrekben, lavinaveszélyes 
hegyoldalakban kapaszkodtak felfelé a súlyos terhekkel megrakott 
emberek. Egyes szakaszokon csak éjszaka lehetett közlekedni, mivel az 
ellenség belátta a terepet, és a legkisebb mozgást észlelve azonnal tűz alá 
vette azt. Az ezred vonata egy Mugnai nevű kis község mellett volt, onnan 
kellett felhordani élelmet, felszerelést, lőszert, és mindent, ami a katonák és 
a védelem számára kellett. Az út nagyon hosszantartó (9 órás) és fárasztó 
volt. A málhás állatok is annyira kifáradtak, hogy csak másodnaponként 
fogták munkára őket. 
1918 áprilisában különösebb összecsapásokra nem került sor. Mindkét 
fél (különösen az éjszakai órákban) járőröket küldött a két vonal közötti 
területre, felderítés céljából. Ezek a járőrök, ha összetalálkoztak, akkor 
kisebb harc vette kezdetét, de a nagy hó és hideg miatt általában mindkét 
fél igyekezett visszavonulni a saját állásába. 
A megfeszített munka lassan eredménnyel járt: aránylag fűthető fedezékek 
készültek, és jól haladtak a kavernák fúrásával. Különösen a kavernák 
építése volt fontos, mert az olasz tüzérség kisebb és nagyobb kaliberű 
ágyúi, aknavetői elleni védekezés így hatékonnyá vált. 10-12 naponként 
váltották a hegyi állásban levőket. Ekkor volt lehetőség tisztálkodásra, a 
megtetvesedett emberek fertőtlenítésére, és egy kis pihenőre.      
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Képek a falon 
Romantikus faluábrázolású falvédők

Az Adonyban fellelt romantikus faluábrázolású, falvédők közé – akárcsak 
az állami, nemzeti és politikai jelképes falvédők csoportjába – egy falvédő 
került, a Szabóné Marika tulajdonában lévő. Ha jobban belegondolunk ez 
nem meglepő: a falvédő konyhai műfaj, ott élte virágkorát, képei, szövegei 
is leginkább a konyha, sütés-főzés világához kapcsolódott.

Ezt a falvédőt egyetlen színnel hímezték, pirossal. Gyári szegőszalagja is 
piros színű. Képrésze és felirata szár-és laposöltéssel hímzett. A szöveg – 
Bármerre visz sorsom útja/Hazavágyom csendes kis falumba. – egyértelműen 
a szülőföld szeretetére utal. Habár a mondat végén pont van, ez inkább 
egy érzelmekkel teli felkiáltó mondat. A romantikának, mint műfajnak 
egyébként gyakori jellemzője a felfokozott érzelmek, a reményvesztettség 
és a csalódás kifejezése.
A szövegrész nagyon érdekesen helyezkedik el a képen. A falvédők 
többségén vagy középen van a szöveg; vagy egy sor a kép felett, egy sor 
a kép alatt, esetleg mind a két sor a kép felett; tehát többnyire törekedtek 
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a szimmetriára. Ennél a falvédőnél ez nem így történt. A falvédő egyik 
sarkában elkezdődik a szöveg, és a második sor a másik oldalon folytatódik 
(de nem a sarokban kezdték, mint az első sort), de kettészedve: a „kis 
falumba” kifejezés elválik a mondattól. Azonban van köztük egy mellékdísz, 
egy virág-motívum, ami olyan, mintha összekötné a kettészedett sort. 
Ugyanis a virág motívum a „vágyom” szó alatt kezdődik, és a „falumba” 
szó felett végződik. Tehát pont a két legfontosabb szót köti össze: vágyom 
falumba.
Ennek a falvédőnek több változata is ismert: egy „ősibb”, régebbi 
formája valószínűleg Erdélyben készült az 1910-es években, és azóta 
számtalan változtatáson esett át a szövegrész és a képrész egyaránt. Az 
erdélyi változaton egy fiatal nő áll, távolban pedig a falut látjuk. A nő a 
kézmozdulatával is „ráerősít” a szöveggel kifejezett érzéseire.1
Az adonyi falvédőről azonban már hiányzik az, akinek a szájából elhangzik 
a mondat, tehát a „főszereplő”, aki a messzi távolból hazavágyódik. „Csak” 
magát a falu képét, illetve pontosabban csak egy házat látunk a falvédőn, a 
vágyódás tárgyát.
Nézzük a falvédő képi világát! Azt lehet mondani, hogy a kép és a szöveg 
nagyjából egyensúlyban vannak. Habár igen hangsúlyos maga a kép, de a 
szöveg is az, és erre a mondanivaló csak ráerősít.
A kép nagyon gazdag virágornamentikában, ami nem ritka a falvédők 
esetében, hiszen „a naiv képet és szöveget gyakran virágok, ágak indázzák 
körül. Ez a keretdísz igen fontos – ha nem a legfontosabb – eleme a 
falvédőnek. A keretelés lehet alárendelt, de többnyire a szöveg és a kép 
rovására túlhangsúlyozott; a virágok burjánzása gyakran elnyomja a benne 
foglalt képet.”2 Ennél a falvédőnél pontosan ez történt: a díszítés elnyomja 
a képet. A virágok szinte benövik a házat, teljesen ránőnek, a ház falának 
körvonalai nincsenek is ráhímezve a képre, csak a két ablaka. Olyan, mintha 
a virágok tartanák a házat.
A képen látható még két galamb. A madár (és az asszony) motívuma az egyike 
a legrégebbieknek a képzőművészetben, mely(ek) a szöveges falvédőkön a 
határtalan elvágyódás kifejezője lett. „A galamb, mint szimbólum feminin 
jellegű, a szeretett nő szinonimája. A harmónia a béke, a remény és a tavasz 
jelképe.” A már említett erdélyi falvédőn az asszony és a galamb együtt 
szerepel,és a galamb a csőrében levelet visz, tehát postagalamb szerepet
 tölt be. Üzenetet visz (feltehetően) az asszonytól a falujába, otthon maradt 
1 Kovács Ákos (szerk.): Magyarországi szöveges falvédők a 19-20. században
2 Kovács Ákos (szerk.): Feliratos falvédők
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rokonainak, vagy szerelmének. Ez az adonyi falvédőn nem jelenik meg, 
„csak” két galambot látunk, akik a ház (vagy falu) felé repülnek.
Ez a falvédő tehát egy vágyvilágot fejez ki. A szövegrész személyes 
érzelmeket, érzéseket mond el egyes szám első személyben, azonban 
akinek az érzéseit olvashatjuk, rajta sincs a képen. A kép pedig azt a világot, 
helyet mutatja meg – nagyon idillikus ábrázolásban – ahova a „beszélő” 
vágyódik.

Morva Dóra

Adonyi homlokzatok 

Kossuth 38.
Fotó: Rosenberg Róbert

„ A legmélyebb titkok egyike az időnek  megérzése.
Mindenkinek megvan a saját maga ideje. Ezt megérezni, elfogadni, 
átvenni és e szerint élni, nem mindig könnyű.”
              

Darvas Iván
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Anekdoták
GYEREKSZÁJ: MÁRKÁS CIPŐ...

Lelkes írónk, és olvasónk, Horváth Marika néni, korábbi adonyi lakos írta 
Dunaújvárosból:
Nekem nagyon tetszett a korábbi kalendáriumban a Gyerekszáj rovat. S 
eszembe is jutott egy…
Gyakran jöttek,  jönnek az unokáim az Újtelepre hozzám. A 11 éves 
Mirtill-lel a napokban idéztük fel a kiskorát, mikor még csak 4 éves volt, 
és egy rövid történetet szeretnék most megosztani (természetesen az ő 
beleegyezésével).
Egy alkalommal is jöttek az anyukájával, s ő már a távolról szaladt felém. 
Láttam, nagyon örül, s mondani akart valamit:
- Mamuska! Mamuska! Van új cipőm!!! – lelkendezett.
- És milyen cipő? – kérdeztem.
- Márkás!
- Milyen márkás?
- Hááááát! Nájkás!!! – mutatott a szép új Nike cipőjére.
Nos, azóta bármi jobb dolgot veszünk a családban, az nálunk csak „nájkás”.

Horváth Marika néni

GYEREKSZÁJ: REBEKA BÖLCSELETE

Keresztlányom erős kifejezéssel lepett meg:
 - Nekem sosem lesz gyerekem! – jelenti ki határozottan az öt éves 
Rebeka.
 - Aztán miért? – kérdeztem tőle.
 - Mert annyi gond van velük…

Hetyei Gábor
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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

Pünkösd

András,
Konstantin

Pünkösd

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

Jegyzet
május 1.   Horgászverseny 

május 26.   Szt. Orbán ünnep 
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Hagyomány születik 
ORBÁN - NAP

Időpontja Orbán névnaphoz közelebb 
eső szombat. A szőlősgazdák második 
legnagyobb ünnepe a szüret után. Szent 
Orbán pápa 222-230-ig a katolikus 
egyház feje volt, az ő regnálása idején 
vezették be, hogy a miseáldozat kelyhét 
és tányérkáját aranyból vagy ezüstből 
készítsék. Ezért kehellyel, később 
szőlőfürttel szokták őt ábrázolni. Szent 
Orbán a szőlősgazdák, borászok, kádárok, 
kocsmárosok védőszentje és egyben 
az utolsó fagyosszent. Szent Orbán 
tiszteletére a szőlőhegyeken kápolnákat 
építettek, s szobrait állította fel a hívő nép, 
hogy az utolsó fagyos nap kárt ne tegyen 
szőlőikben. Ha Orbán-napig nem fagyott 
el a szőlő, már nem is fog - mondták ezt 

eleink, és ebben is igazuk volt. Jó termés idején valahol borral locsolják 
szobrát. Ha fagykáruk lett, akkor megvesszőzték, szidalmazták.
Adonyban inkább a hálaadás szokása terjedt el, és maradt ránk 
hagyományként. Ezt a hagyományt bizonyítottan több mint 200 éve 
tartják az adonyi szőlősgazdák. Levéltári iratok szerint Milasin püspök 
birtokait szemlézve Orbán napján ért Adonyba. Az aranyat érő májusi eső 
alaposan eláztatta a püspökurat, az akkori plébánost és az adonyi híveket 
egyaránt. Hazatérve a püspök levelet írt Adonyba, melyben engedélyezte, 
hogy a derék adonyi hívek saját költségükön kápolnát építsenek azért, 
hogy szertartáson még egyszer tisztességtelenség ne essék. Azóta is joggal 
büszkélkedünk kápolnánkkal, mely a borrend szervezésében többször 
felújításra került, és központi helye legnagyobb ünnepeinknek. 
Szüleink, nagyszüleink a templomtól zászlóval, körmenettel, szent énekeket 
énekelve gyalog tették meg az utat a Szőlőhegyig, ezzel is tisztelegve Szent 
Orbán előtt. Az Orbán-nap is, mint oly sok ünnepünk, átgyúródott a 21. 
század igényeire. Az idő nem áll meg, a kerék forog, változnak velünk 
együtt természetesen a megemlékezéseink is. Nekünk a dolgunk az, hogy 
amit örökségül kaptunk, óvjuk, védjük és továbbadjuk. Olyan szerencsés 
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helyzetben vagyunk, örököltünk egy hagyományt, nem is akármilyet, 
az országban a legrégebbit. Az Orbán-napi ünnep megtartásában, a 
védőszentünkre való megemlékezésben nagy szerepet kap az adonyi 
Dunamenti Szent Orbán Borrend: fenntartja, ápolja a hálaadást.
Többszáz ember tölti évenként kellemesen hétvégéjét a jeles napon az 
adonyi szőlők között. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk azoktól, 
akik idelátogatnak. Nem ritka, hogy bedugult Kápolna sor vagy éppen a 
megtelt pincesípok jelzik, hogy az érdeklődők, a borkóstolók szívesen 
töltik idejüket az adonyi borospincék árnyékában. És hétfőn, a hordók 
feltöltésekor, üvegek elmosásakor a gazdák örömmel nyugtázzák, hogy 
megfelelő volt a borfogyasztás, tehát rendes „Orbánozók” voltak.

Paulusz Imre

ÚJBOR ÜNNEP ÉS HÁLAADÁS

Az első újbor ünnepet még a borrend 
megalakulása előtt 2003-ban tartottuk. Az 
előkészületek néha esőben, havas esőben 
zajlottak, de az ünnepnapra az égiek 
mindig kegyesek voltak hozzánk. Az újbor 
ünnep lényegesen kisebb rendezvény,mint 
az Orbán-nap, inkább családias hangulatú.
A program itt is hálaadó litániával kezdődik, 
majd kultúrműsorral és vándordíj átadással 
folytatódik.
Hálát adunk az égieknek, hogy amiért 
Orbánkor imádkoztunk, mára a hordókban 
pihen. Egy borosgazda számára nincs 
szebb dolog, mint mikor a kezei között, a 
szeme láttára alakul át a must borrá. Ennek 
a folyamatnak részese lenni nagyszerű 
élmény.

Az ünnep időpontja nem fix, mindig a szüretek időpontjához igazítjuk. A 
programok után a borrend hagyományokhoz híven kiflivel vendégeli meg 
az egybegyűlteket. Minden gazda elhozza a legjobb újborát, és kötetlen 
beszélgetés közben végigkóstoljuk a produktumokat. Majd következnek 
a visszakóstolások a gazdák pincéiben, ami kortól és vérmérséklettől 
függően éjszakába nyúlhat.
Borban a bölcsesség, sörben a jókedv, a vízben baktérium van!

Paulusz Imre
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Gourmand - a hónap gombája
SÁRGA GÉVAGOMBA

A gévagomba, melyet sokan fűzfagombaként ismernek, a legszélesebb 
körben ismert vadon termő, ehető gomba Adonyban. Ez a faj elsősorban 
a puha fás ártéri ligeterdőkben él nyár, de főleg fűzfán, alkalmanként 
azonban más lombos fafajokon is megtelepedhet. A géva leggyakrabban 
élő fákat támad meg, de kidőlt fákon, tuskókon is megfigyelhető. Ennek a 
gombafajnak a terméshullámai a bőségesen jelenlévő vízhez kapcsolódnak, 
az ártereken jellemzően az áradások után jelenik meg. Áprilistól októberig 
terem, hidegben nem jön elő.
A gévagomba habitusa annyira jellegzetes, hogy más fajjal nem lehet 
összekeverni, élénk színével már messziről kiszúrható. A géva termőtestei 
kezdetben szabálytalan gumókként jelentkeznek a fák oldalán, később 
nagy, vízszintes lemezekből álló emeletes telepeket képez. Ezek sokszor 
teljesen össze is nőnek. A termőtestek akár 40 centisre is megnőhetnek. 
A gévagomba színe nagyon változatos, lehet rózsaszínes, narancssárga, 
de rikító neonsárga is. Az elöregedett példányok fehéresre fakulnak. Ez a 
gomba is csöves termőrétegű, mint a pisztricgomba. Érdekes megfigyelni, 
hogy a termőtestek az útjukban lévő akadályokat, például gallyakat nem 
eltolják, hanem körülnövik. A gomba húsa kezdetben sajtszerűen puha, 
később szíjas lesz, íze enyhén savanykás a faanyagból fölvett csersavtól. Ha 
nagyon elöregedett, és késsel már nehezen vágható, ne fogyasszuk! Amúgy 
is, a gévagomba még az összes többi gombafajhoz képest is nehezen 
emészthető, sokat egyszerre ne együnk belőle, mert megüli a gyomrot. 
Ezt néha nehéz megállni, mert igen finom. E mellett fogyasztásakor már 
több esetben lépett fel egyéni intolerancia, ételallergia. Ezt a fajt fiatalon 
legjobb rántani, vagy sörtésztában kisütni. Öregebb korban, apróra vágva, 
már csak pörköltnek való. 
A gévagomba hívogató megjelenése és finom íze miatt valószínűleg a 
leggyakrabban gyűjtött adonyi gomba. A szigeten áradások után annyi van, 
hogy sokszor szó szerint zsákszámra ehet szedni, bár elvileg ezzel is be 
kell tartani a jogszabályban rögzített napi két kilós mennyiséget. Persze, 
ha ennél többet szedünk, azzal még nem tudunk számottevő kárt okozni az 
állománynak. A szigeten a legtöbb géva a part menti fűzesekben terem, de 
nagy árvizek után bárhol előfordulhat. A kastélyparkban egyszer kivágott 
tuskón termett a tóparton, de már bizonyára máshol is előfordult.

Kovács Dániel gombaszakértő
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Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
A HÓNAP GYÜMÖLCSE: A ZAMATOS EPER

Ha május, zamatos, friss eper! Ez a finom gyümölcs csak néhány hétig kelleti 
magát a piacon: érdemes a szezonban alaposan belakmározni belőle, mert 
nemcsak finom, hanem jó hatással van a szervezetre. De vigyázat, az arra 
hajlamos embereknél akár allergiát is kiválthat!
Az eredetileg Ázsiából származó finomságról már a görög időkből is 
származnak feljegyzések. Az ókori Rómában például szépségmaszkot 
készítettek belőle a hölgyek. A középkorban sokáig nem étkezésre 
használták, hanem gyógy-, majd dísznövényként tartották számon. 
Gyümölcsként a 14. századtól kezdve fogyasztjuk. Gyógyhatását azonban 
az idők során sem vesztette el.
Miért együnk epret?
– méregteleníti a beleket, javítja az emésztést 
– segíti az immunrendszert és az anyagcserét 
– serkenti a vérképzést és a sejtek növekedését 
– elősegíti a víz kiürülését, vérnyomáscsökkentő 
– erősíti a csontokat, hajat és a bőrt 
– növeli a szexuális kedvet 
Az eper levele is gyógyít. Fertőtlenítő hatású teájával bélfertőzéseket, 
ekcémát kezelnek, de kiváló a zsíros bőr frissítésére, leégésre, égési 
sebekre és egyéb hámsérülésekre is. Öblögetőként enyhíti a fogíny és a 
torok gyulladását, de lázcsillapításra is bevethető.
Fogyókúrázók figyelmébe!
Az eperben található flavonoidok a szervezet zsírbontó folyamatait 
támogatják. Mangántartalma is segíti a zsírégetést, az ezért felelős enzimek, 
illetve az anyagcserét serkentő pajzsmirigy-hormonok termelődését 
fokozza. 10 deka eperben mindössze 34 kalória van, persze csak akkor, ha 
cukor nélkül fogyasztjuk. 
Az eperszezonon kívül kapható, üvegházban érlelt eperszemek nagyon 
látványosak, ám az esetek többségében semmi ízük. A hazai friss gyümölcs 

jellegzetes zamata utánozhatatlan. 
Friss fogyasztása mellett 
készíthetünk belőle epertortát, 
fagylaltot, parfét, befőttet, öntetet, 
dzsemet vagy szörpöt. Megéri a 
fáradságot!

Takács Béláné
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Házunk tája 
LILIOMFA

Nagyvirágú liliomfát (Magnólia soulangiana) sokan tévesen a virágok 
formájából kiindulva tulipánfaként nevezik. 3-5 méter magas, széles 
növésű lombhullató cserje. Ez a legnagyobb magnólia. Levelei 10-15 
centiméter nagyságúak, elliptikus formájúak. Felálló,harang alakú virágai 
lombfakadás előtt – április végén, május elején – nyílnak, szirmai belül 
fehérek, kívül tövüknél lilás-rózsaszínek. Ha nincs nagy tavaszi fagy, 
hosszasan gyönyörködhetünk virágaiban. Átlagos vízigényű, savanyú, jó 
vízellátású, tápanyagban dús talajt szeret. Félárnyékos, párás, szélárnyékos 
helyet igényel.
Mint általában a magnóliák, a nagyvirágú liliomfa sem kedveli a meszes 

talajt, ott előbb a levelei sárgulnak 
el, majd a növény is elpusztul. Jól 
gondoljuk meg, mielőtt e növény 
telepítésébe fogunk, hogy tudjuk-e 
életkörülményeit biztosítani, hiszen 
a konténeres növény ára viszonylag 
magas.
Kép:http://www.egzotikusdisznovenyek.hu/files/
images/soul.JPG
A Magnolia ’susan’ szintén a nagyvirágú 
liliomfa egy változata. 1,5-2 méteres, 
sűrű ágú cserje. Virágai, melyek szintén 

áprilisban, májusban nyílnak, lilás-rózsaszínűek. Védett fekvésbe ültessük. 
Kicsi helyigénye van, szereti a párás klímát, a tápanyagban dús, savanyú 
talajt. Napot, félárnyékot kedveli. 
A japán liliomfa (Magnolia loebneri ’leonard mesel’) már nem a cserjék közé 
tartozik. 6-8 méter magas, nagylevelű növény. Virága 12 szirmú, keskeny, 
kívül rózsaszín, belül fehér, kezdetben összezártan, később szétterülve áll, 
mintha csillagok lennének. Március végén, április elején virágzik. Nagyon 
dekoratív, szoliter növényként (többiektől elkülönülten álló) ültessük. 
Az öntözést kedveli, savanyú, tápdús talajt igényel. Nap és a félárnyék az 
ideális számára. Ha lehet, mindenképpen szélárnyékos helyet keressünk 
neki. Ez a fa mindenképpen kertünk dísze lesz!
Az erősen savanyú talajok a Dunántúlon jellemezően Vas megyében 
találhatók, de Zala, Somogy megyére is inkább a savanyú talajok a 
jellemzők. A Jeli arborétum is e vidéken található, ahol minden évben a 
rhododendronok és magnóliák virágzását csodálhatjuk meg. A kémiát 
kedvelők számára: 5,5 pH érték körüli talajokon díszlenek ezek a növények. 



215

A mi vidékünkön a felszíntől karbonátos, mezőségi, löszös, mészlepedékes 
csernozjom talajok a megszokottak, azonban Adony település és közvetlen 
környéke öntéstalajon helyezkedik el. Az öntéstalajaink – azon kívül, hogy 
nagyon kötött talajok – sajnos még szikesek is. Kémhatásuk semleges, vagy 
enyhén lúgos. A rhododendronok, magnóliák, de az áfonyák is e körbe 
tartoznak, nem kedvelik ezt a talajtípust.
Sajnos, településünk nagy részén még földcserével is csak pár évig élnek. 
Satnya növésű, sárguló növényünk lesz a nem megfelelő talaj és a nem 
eléggé párás levegő miatt. Egyes faiskola kínálatából vásároltam már 
meszes talajt is elviselő fajtát, de sajnos kettő év után ez sem maradt 
életben. Nincs mese, talajcserét és nagy odafigyelést igényel a magnólia, és 
még ez sem ígér biztos megoldást.
Vannak receptek a talajok savanyítására (tőzeg, fenyőtű, Sphagnum moha, 
ecetes vízzel való öntözés, savanyító hatású műtrágyák használata, kén 
granulátum stb.), de szerintem nem igazából hozzák a várt eredményt. 
Arról nem is beszélve, hogy a nem szakszerű használat a talajunk 
toxikusságához vezethet. Ha a talajunk 6,5-7 pH közötti, kísérletezhetünk 
esetleg a savanyítással, azonban a konténeres növénynevelésnek nagyobb 
esélye van.
Otthon, házilag is ellenőrizhetjük, hogy a kertünk, udvarunk talaja milyen 
kémhatású. Ehhez desztillált vízre (nem ioncserélt!) és pH papírra van 
szükség. A száraz talajból vegyünk 1 pohárnyi mintát, melyhez 3 pohár 
desztillált vizet öntünk. Jól összekeverjük, majd hagyjuk letisztulni. A 
letisztult vízbe belemártjuk a pH papírt, és az elszíneződésétől függően 
(a papírhoz kapott színskála alapján) már le is olvashatjuk a kémhatást. A 
színárnyalatot kell figyelni és nem az intenzitást. A magyar talajok általában 
4,5 (erősen savanyú) pH-tól 9 (erősen lúgos) pH-ig terjednek. Ha az 
eredményünk Adonyban nem a 6,5-8,0 pH közé esik, akkor gyanakodjunk, 
hogy vagy rosszul csináltunk valamit, vagy valami különösen egyedi 
talajunk van a kertben.
Van egy másik módszer is a savasság, lúgosság irányának 
meghatározásához. A teszteléshez kell két műanyag tálka, desztillált víz, 
ecet és szódabikarbóna. Az ecet pH-értéke 2,2, a szódabikarbóna 8,3. 
Mindkét tálkába tegyünk két-két evőkanálnyi földet és egy-egy deciliter 
vizet, keverjük össze, hogy a föld feloldódjon a vízben. Az egyik tálkába 
öntsünk fél evőkanálnyi szódabikarbónát, a másikba egy-két evőkanálnyi 
ecetet (minél töményebb, annál kevesebbet). Amelyik pezsegni kezd, azzal 
ellentétes a föld kémhatása. Például, ha az ecetes tálkában lévő folyadék 
kezd el kissé pezsegni, akkor a kertünk talaja lúgos, azaz meszes.
Még egy érdekesség: a hortenzia meszes talajban rózsaszín, savanyú 
talajban kék lesz.
Jó kísérletezést kívánok!

Morva Ildikó
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1. ADONYI MŰVÉSZETI EGYÜTTES IFJÚSÁGI CSOPORTJÁNAK  A NEVE
2. AZ 1. SORBAN SZEREPLŐ CSOPORT SZÁMA.

3. AZ ALÁBBI HAGYOMÁNYT ÁPOLJA A CSOPORT.
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S.K. 
VIRÁG AZ ÉDESANYÁKNAK: AHOGY EGY FOLTVARRÓ KÉSZÍTI

Az előző hónapban bepillanthattak a foltvarrás kulisszatitkaiba. De mi is kell 
a foltvarráshoz? Általában olyan eszközök, segédanyagok, anyagok, melyek 
a legtöbb háztartásban megtalálhatók, vagy könnyen beszerezhetők. 
Legfeljebb arra kell figyelni, hogy az eszközeink megfelelő minőségűek 
legyenek, mert egy életlen ollóval nem öröm, hanem inkább gyötrelem lesz 
a munka, és a végeredmény sem azt mutatja, amit látni szerettünk volna. Az 
eszközeink elsősorban az olló, vonalzók, körkés, vágólap, amin a körkéssel 

dolgozhatunk. A körkés egy pizza szeletelőre hasonlít, kör alakú a feje, 
és forgó pengéje rendkívül éles. Csak akkor használható szabáshoz, ha 
valóban éles. A körkést alapvetően az anyagcsíkok levágásához használjuk, 
így a foltvarrás szerelmeseinek különösen fontos egy jó minőségű körkés 
beszerzése. Egyszer kell megvenni, és a korrekt minőségű körkés hosszú 
évekig szolgálja használóját. Szintén speciális eszközünk az illanó filc. E 
nélkül is tudunk dolgozni, azonban a munkát sokszor megkönnyíti, ha nem 
kell gondot fordítanunk a textílián tett jelöléseink eltűntetésére. Az ilyen 
jelölő eszköz nyomai néhány nap alatt eltűnnek. Az eszközök mellett tűkre, 
gombostűkre, cérnákra és természetesen (alap-) anyagra van szükségünk.
E hónapban, a május első vasárnapján tartott kedves megemlékezésre 
készülünk ajándékkal. Ekkor tartjuk az édesanyák, nagymamák napját. 
Mikor kislányom kisebb volt, együtt készítettük el mamának az első 
tulipánunkat, aminek igen nagy sikere volt. Ettől a virágtól nem kell félni, 
hogy elhervad pár nap alatt, de még akár dísze is lehet a lakásnak.
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Nem kell hozzá más, csak hurkapálcika, kis anyag (7,5x12 cm), némi 
tömőanyag, tű és cérna, egy kis díszítő gyöngy.
Első lépésként az anyagot visszahajtjuk, levasaljuk, majd félbehajtva 
levarrjuk. A nem lehajtott végén nagyobb öltésekkel végigmegyünk, majd 
még így kifordítva ráhúzzuk a hurkapálcikára, jó szorosan ráerősítjük, 
hogy el ne mozduljon. Visszahajtjuk, és a tömőanyaggal megtömjük. A 
végét levarrjuk, és gyönggyel díszítjük. Ha nem akarunk anyaggal bajlódni, 
levelet készíthetünk filcből is. Rendkívül gyorsan elkészíthető, és látványos 
eredménnyel kecsegtet. Ha egy egész csokrot csinálunk, igyekezzünk 
a formájában és nagyságában hasonló virágokat készíteni. Lehetnek 
egyszínűek is, de jól mutatnak a harmonizáló színű virágok is.
Boldog anyák napját kívánunk minden édesanyának!

Nagy Zsuzsanna és az adonyi Hóvirág Foltvarró Klub

Anekdoták
Gyerekszáj: Politika az első osztályban

- Szombaton lesz Orbán-nap. Kimegyünk a Kápolna sorba 
ünnepelni. Jönnek az unokatesók is. Szeretnél kijönni te is? – mondom 
elsős unokámnak.
Ő rám néz, és elkerekedett szemmel kérdezi:
- Hát mami, ti ünneplitek a Viktort?

Takács Béláné
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„Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk”
HAJDÚ PALI BÁCSI

Hajdú Pali bácsi 1931-ben született Adonyban. 
Az általános iskolát Alsó-Cikolán végezte, 
legmagasabb iskolai végzettsége a nyolc 
általános, de sokszorosan kijárta az élet 
iskoláját. E tekintetben többszörös diplomával 
is rendelkezhetne. 1954-ben házasodtak 
össze Marikával, akivel azóta is együtt élnek 
a sajátkezűleg épített, vert falu Damjanich 
utcai házukban.63 éves házasságuk során két 
gyermekük született – Pali és Marika. A család 
tovább bővült, mára 4 unokájuk és 4 dédunokájuk 
fényesíti be öreg napjaikat. Marika néni büszkén 
meséli, hogy az unokák segítenek a ház körül 
olyan munkákban, amiket már nehezükre esik 
elvégezni. Mint ahogy az elmúlt évtizedek során 

oly sokszor, most is egymást segíti ki Pali bácsi és Marika néni, hogy az 
emlékek előjöjjenek…
Hajdú Pali bácsit (HP) Hetyei Gábor (HG) faggatta a múltról.
HG: Születésétől Alsó-Cikolán nevelkedett, az általános iskolát is ott 
végezte. Szülei is ott dolgoztak?
HP: Mi fent laktunk a kerti háznál Cikolán, a kastélyon belül. Az 
uraságnak volt ott egy parádés istállója, meg úszómedencéje. Meg 
gyönyörű gyümölcsöse. Nagyon szerettünk ott élni: a gyümölcsös közepén 
laktunk. A mi házunk, nem a cselédházak között volt az úttól balra, hanem 
jobbra, az uradalmi kastély mellett. Ott volt egy istálló, amellett pedig a 
szüleim lakása. Édesapám az uradalom parádés kocsisa volt. Az urakat 
hordta. Aztán elvitték a frontra, ott is maradt. Édesanyám otthon dolgozott, 
a ház körüli állatokat látta el, művelte a kertet, nevelte a gyereket. Az 
asszonyoknak akkoriban nem volt munkahelye. Mindig voltak baromfik, 
disznók, tehenek…
HG: Az iskola elvégzése után volt-e lehetősége arra, hogy döntsön a 
saját sorsa felett? Tudott-e szabadon dönteni arról, hogy továbbtanuljon-e, 
vagy dolgozzon?
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HP: Nem volt semmiféle lehetőségem. A háború után volt a földosztás. 
Akkor mi is kaptunk az uradalomból 15 kataszteri hold földet. Apám 
odaveszett a háborúban, nekem kellett helytállnom anyám mellett, akkor 
még csak 15 éves voltam. Ott, Cikolán lett kimérve a föld.
HG: Hogyan tudta megművelni a földreform során juttatott földet?
HP: Először nem volt semmim: sem lovam, sem eszközöm. Apám 
gazdasági cseléd volt, még ha parádés kocsi is, de mégis cseléd. Onnan 
nem volt semmilyen eszköz. Nekem kellett kicsinyenként összeszedni 
a műveléshez szükséges dolgokat. Első évben két tehenünk volt, azokat 
fogtam be, azokkal dolgoztam. Fiatal gyerek voltam akkor még. Először 
csináltam a két tehénnel, de ha vezetni akartam őket, nem bírtam, hajtani 
meg nem lehetett őket jól. Megmérgesedtem, aztán az egyik tehenet 
eladtam, abból vettem egy lovat. 
HG: Mennyi ideig volt önálló gazda?
HP: Körülbelül három-négy évig műveltem a földet egyedül. Mindent 
magunknak kellett beszereznünk: a vetőmagot, a gépeket. Négy év alatt 
lassan, de felgépesítettem magam.
HG: Édesanyjával ketten éltek és gazdálkodtak. Művelték a földet, fejték 
a tehenet. Ebből el tudták tartani magukat? Meg tudtak élni?
HP: Megmondom őszintén, hogy akkor hozzá tudtunk jutni a volt 
uradalmi gyümölcsöshöz, hiszen akkor még ott éltünk a kastély mellett. 
Abból tudtunk szedni, ami jött, mint kiegészítő jövedelem. De nehezen 
éltünk akkor.
HG: Mit termelt önálló gazdaként?
HP: Kukorica, búza, napraforgó, akkorjában még volt gyapot is. 
HG: Gyapotot is termelt? Hogyan jött az ötlet, hogy gyapotot termeljen?
HP: Megmondták, hogy mit termeljek. Másba nem szóltak bele, de 
abba, hogy mit vessek, abba beleszóltak. Arra emlékszem, hogy fél hold 
gyapotom volt. Nem sok eredménye volt aztán, mert jött egy nagy szél, és a 
gyapotot kirázta, elvitte a termést.
HG: Nem sok tapasztalata lehetett a mezőgazdasági munkában. Hogyan 
szerzett tapasztalatot, tudást?
HP: Voltunk ott Cikolán legalább százötvenen, kétszázan, és voltak 
ottan cikolai, aladári, jánosmajori gyerekek is, öregek is. Próbálkoztunk, 
meg egymást segítettük. Csinálgattuk…
HG: 1946-tól 1950-ig önálló gazdaként dolgozott. Akkor alakult meg 
Cikolán a tsz, az Ezüst Kalász Termelőszövetkezet, melynek ön is tagja 
lett. Hogyan emlékszik vissza: ezt akkor lehetőségnek látta, vagy kötelező 
tehernek? Hogy élte ezt akkor meg?
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HP: Hát akkor örültem, hogy be tudtam lépni a tsz-be. Akkoriban 
már annyira szorongatták az embert a beszolgáltatásokkal, hogy egyre 
nehezebben tudtunk megélni. Amit megtermeltünk, annak egy részét be 
kellett adni, és fizettek érte majdnem semmit. Úgy volt, hogyha az ember 
egy kicsit többet tudott termelni, akkor a többet is elvitték, ha kevesebb 
volt, akkor is elvitték. Amit nálunk hagytak, abból kellett az állatoknak 
adni, vetőmagot fogni, aztán saját magunknak alig jutott. 1A két tehenünk 
megmaradt – azt nem vitték el az oroszok –, aztán volt egy hasas üsző is 
mellette, rengeteg baromfi, néhány disznó, ezek kijártak a csordára. Ezeket 
mind el kellett látnunk. Ketten, édesanyámmal gondoztuk őket. Az állatok 
az urasági időből maradtak meg, akkor is megvoltak ezek a jószágok 
nekünk. A tejet mindennap hozták be Adonyba, ide adtuk le a tejcsarnokba, 
a Gyula bácsihoz. Háború előtt a „ponvádli” kötötte össze Jánosmajort, 
Aladárt, Alsó-Cikolát, Líviát, Adonyt. Ez már a háború után nem működött, 
úgyhogy lovas kocsival hoztuk a tejet.
HG: Mit vitt be a téeszbe? Amit bevitt, azt hogyan számolták el?
HP: Amíg önálló gazda voltam, azon iparkodtam, hogy minél jobban 
tudjak a saját földemen dolgozni. Annak ellenére, hogy fiatal gyerek voltam, 
össze tudtam szedni annyit, hogy hogy … (elhallgat, mert meg kell törölnie 
a szemét, 67 év múltán is erős érzelmeket vált ki az emlék). A 15 hold földet, 
egy kettes ekét, egy 12 soros vetőgépet, egy kapálógépet, a lovakat, két-
három tehenet. Mást nem… Akkoriban mindent lóval csináltunk. Nagyon 
minimális fizetséget kaptunk azokért, amit be kellett vinni. Mindenki 
ment a téeszbe, mi is mentünk. Nem éltük meg tragédiának, de nem is 
örültünk neki. Abban a néhány évben, amikor önállóan gazdálkodtunk, 
hozzászoknunk ahhoz az élethez. Tudja isten…
HG: Néhány hónapos kitérő után – amikor Pusztaszabolcson dolgozott 
a MÁV-nál – tsz tagként dolgozott.

1  A beszolgáltatási rendszerről röviden. A tanács megkapta minden évben, 
hogy miből mennyit kell beszednie a gazdálkodóktól, és a földbirtok nagysága sze-
rint vetették ki a gazdák beszolgáltatási kötelezettségét. Meghatározták, hogy mi-
lyen területnagyságon kell az egyes növényeket termelnie. A beszolgáltatott ter-
mékek után a piaci ár kis hányadát kapták aztán a gazdák. Nemcsak növényter-
mesztési termékeket, de állati eredetűeket is kellett teljesíteni: zsírt, tojást, tejet 
(tehenenként például 6 litert naponta). Ha nem volt elég a gazdának, akkor rá-
kényszerült arra, hogy vásároljon, hogy a beszolgáltatási kötelezettségüket teljesí-
teni tudja.
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HP: Igen, téesz tag lettem, de egy rövid időt dolgoztam Szabolcson. Oda 
mentem, ahol jobban fizettek.
HG: Hamar visszakerült Alsó-Cikolára dolgozni, az Ezüst Kalászhoz. Ott 
hogyan fizettek?
HP: Fizetést nemigen adtak. A végzett munkáért terményt kaptunk, 
amit aztán eladtunk, vagy megetettük a jószágokkal. De ebből jutott az 
asztalra is. Fel kellett íratni, hogy ki milyen terményt kér.
HG: Ez volt a munkaegység  elszámolás2, ugye?
HP: Néhány éven keresztül így dolgoztunk. Aztán jött 1954, nem tudom 
mi volt, forradalom, vagy mi, fogalmam sincs, de akkor mindenki kiállt a 
téeszből. Ki lehetett lépni. Újra rendezték a földeket, magángazda lettem. 
Talán nem is az egész területet kaptam vissza, hanem csak egy részét. 
Aztán jött 57 eleje, akkor újra beléptem a téeszbe, vittem megint a földet, 
lovat, mindent, amivel lehetett gazdálkodni. Amikor először beléptem, 
akkor sem volt szabad döntésem, meg másodjára sem volt az. Ekkor sem 
kaptunk lényegében semmit a vagyonunkért. 
HG: A bevitt „vagyonuk a valós érték harmadára lett felbecsülve, és 
annak is csak 80%-át fizették ki 3 év alatt, a maradék 20%-ot a fel nem 
osztható szövetkezeti alapba kellett helyezni” – írja Marczinka Tamás a 
szövetkezet megalakulásának 50. évfordulójára kiadott füzetben.

2  „A közösen termelő termelőszövetkezeti csoportoknál, amelyek a 
legfejlettebb formái a termelőszövetkezeti csoportoknak, a tiszta felesleg 
nagyobbik részét, legalább háromnegyedét a tagok között végzett munka 
arányában osztják szét. Ahhoz, hogy a végzett munka arányában igazságosan 
lehessen a tiszta felesleget szétosztani, szükség van valamilyen mértékegységre, 
amivel a tagok különböző munkáját igazságosan meg lehet mérni. Ez az igazságos 
mérőeszköz a munkaegység. Ha valamelyik termelőszövetkezeti csoporttag 
valamilyen munkából a napi átlagteljesítményt elvégezte, megkapta az érte járó 
munkaegységet, ha többet végzett, akkor annyival több munkaegységet kap, 
ha kevesebbet, akkor annyival kevesebb munkaegységet kap. A munkaegység 
táblázat megmutatja, hogy egy-egv területegységre, 1 holdra, 100 négyszögölre, 
bizonyos munkák elvégzésénél mennyi munkaegység jut. Például tarlóhántásnál 
100 négyszögeire jut 0,06 munkaegység. Ha valaki 100 négyszögölet szánt, kap 
0,08 munkaegységet. A Földművelésügyi Minisztérium a termelőszövetkezeti 
csoportok vezetőivel közösen kidolgozott munkaegység táblázatot, illetve útmutató 
táblázatot dolgozott ki. A termelőszövetkezeti csoportok az intézőbizottság 
javaslatára a napi átlagteljesítményeket a helyi viszonyoknak megfelelően 
módosíthatják.” Dunántúli Napló, 1949. március 26.
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Az alsó-cikolai Ezüst Kalász és a líviai Petőfi TSZ egyesült, ebből lett az 
Arany Kalász. A szentmihályi, dajai Béke és az Adonyi Gazdák TSZ egyesült, 
így keletkezett 1957-ben a Március 21 TSZ. 1959-ben aztán egyesült az 
Arany Kalász és a Március 21 is. 1959. március 10-én, ahogy olvasom a 
munkakönyvében, kezdődött a jogviszonya a Március 21 TSZ-nél. Pali bácsi 
alapítója a mai meglévő üzemnek, sőt gyakorlatilag nyugdíjba vonulásáig – 
1988-ig – csak itt dolgozott.
HP: Igen. Először fogatos voltam itt is. Eleinte kint laktunk még Cikolán, 
és ott is dolgoztam. Még ekkor is munkaegységben számoltak el, egészen 
1967-ig. De már a hatvanas évek elején nem terményt kaptunk, hanem 
pénzben váltották meg. A megváltás összegét minden évben a közgyűlés 
határozta meg. Amikor beköltöztünk Adonyba, 1962-ben, borzasztóan meg 
voltunk ijedve. Cikolán a padláson zsákszám volt a liszt, a cukor és egyéb 
élelmiszerek, hiszen az íratott terményt egyszerre kaptuk meg. Ekkor 
azonban már nem termény járt a munkaegység fejében, hanem pénz. „Ha 
kell egy kiló cukor, Jézus Máriám, akkor el kell menni a boltba!” (szól bele 
kuncogva Marika néni, aki újra és újra kisegíti Pali bácsit, ha ő egy kicsit 
elakad). Itthon szabadon tartottunk állatokat – disznót, tehenet, baromfit 
–, már nem kellett beszolgáltatni.
HG: A szövetkezeti tagok nem bért, hanem munkadíjat kaptak, ami után 
nem járt nyugdíjjogosultság sokáig, táppénz sem. Szabadság járt-e?
HP: Szabadság nemigen volt. Heti hat nap, sőt aratáskor még vasárnap 
is dolgoztunk. Úgy dolgoztunk, mint az uradalomban a cselédek, nem 
nagyon éreztük, hogy a téesz a mi tulajdonunk.
HG: Hogyan gazdálkodott a téesz?
HP: Az uradalomból megmaradt gépeket, épületeket, meg a bevitt 
eszközöket tudta használni a gazdálkodása során. Hosszú időn keresztül 
nem tudott új gépeket venni, nem volt miből.
HG: A téesz aztán szépen megerősödött, sőt sokszor az élen járt a 
fejlesztésben. Hogy látja, most így visszatekintve: magángazdálkodóként 
lett volna jobb, vagy téesztagként, alkalmazottként volt jó sora? Hogy ment 
volna többre?
HP: Az adonyi téesz más volt. Már eleinte is jobban fizetett, mint a 
környék. Fejlett üzem volt, szerettem ott dolgozni. Biztonságot jelentett. 
Sokat dolgoztam fogatosként, aztán az állattenyésztésben, majd 
raktárosként. De amikor kézi kaszával arattunk, akkor mentem aratni is.



224

HG: Ma földtulajdonos? Kötődik ma a szántóföldhöz?
HP: A bevitt földből egy kisebb rész a nevemen maradt. Az után járt a 
földjáradék. Aztán kilencven után, amikor a tsz-ben folyt a vagyonnevesítés, 
akkor a földalapból kaptam egy darabot. De a földet semmi pénzért el nem 
adnám, ha háromszorosát kínálnák, akkor sem. Jó, tudom, mi már nem 
tudunk vele csinálni semmit, de ha az ember mindent elad, akkor mit hagy 
a gyerekeire?

Adony épített emlékei
STAMMBAUM - MESTERSÉGEK FÁJA ADONYBAN

Ha valaki nyitott szemmel utazik Németországban vagy Ausztriában, 
szinte minden településen találkozik ilyen fával. Általában a település 
központi helyén, a városháza vagy a piac közelében állnak. A fák formája, 
anyaga, díszítése nagyon különböző, de egy valamiben hasonlóak: az adott 
településre jellemző, meghatározó dolgokat közvetítik az odalátogatóknak, 
illetve emléket állítanak az elődeiknek. Maga a német név is erre utal. 
Stammen - származni. A mesterségek fája elnevezés egy nagyon szabad 
fordítása az eredetinek, de talán kifejezi a lényeget.
Van, ahol a településen megtalálható foglalkozások, mesterségek 
szimbólumait látjuk, van ahol a helyi egyesületek címerét, van ahol a város 
nevezetességeinek jellemző képeit, stb. 
Sok éve dédelgettem magamban az ötletet, hogy Adonyban is kellene egy 
ilyen Stammbaumot állítani, mert városunknak igazán gazdag múltja van, 
amire büszkék lehetünk, és vannak a térségünkben egyedülálló értékeink.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői támogatták az ötletet és a 
helyi képviselőtestület is egyetértett a javaslattal.
A hely megtalálása, ahova felállíthatjuk a fát, nem volt egyszerű. Sok 
helyszín szóba jött, de a legtöbbnél valami akadálya volt a fa elhelyezésének. 
A magasfeszültségű villanyvezetékek, az éppen ott futó csatornarendszer, a 
város távolabbi tervei, stb. Olyan helyet szerettünk volna, ahol a helybéliek, 
de a városunkon áthaladó vagy egy-egy rendezvényre idelátogató vendégek 
is látják.
Végül ez év elején ajánlotta a polgármester úr a jelenlegi helyet, amit 
minden szempontból megfelelőnek találtunk: az templommal, az iskolával 
szemben, a művelődési ház mellett, a park bejáratánál. Optimális helyszín.
Annak eldöntését, hogy milyen képek legyenek az oszlopon, szintén alapos 
tervezés, sok ötlet meghallgatása előzte meg. Szerettünk volna Adonyra 
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jellemző képeket, de olyanokat, amik még a ma emberének is Adonyt idézik. 
Ezért vetettük el a felmerült vízimalom ötletét vagy a régi hajókikötőt 
ábrázoló képet.
A végül kiválasztásra került képeket Nógrádi Katalin festőművész készítette 
el felajánlásként. Az egyik kép a hóvirágot mutatja be, ami az adonyi sziget 
egyedi és nagyon értékes virága. Fontos helyi érték a Duna, a sziget, a 
horgászat, nekik is szenteltünk egy képet. Nem hagyhattuk ki a német ősök 
által épített katolikus templomunkat, és a szintén német hagyományőrző 
tánc és zene ábrázolását sem. 
Azt, hogy a szőlő, a bor kultúrája 
településünk jellemzője, senki 
nem vitathatja, tehát ott a helye a 
szőlőfürtnek is. A mezőgazdaság 
szintén maghatározó tevékenysége, 
életformája volt Adonynak, ezt 
jelképezi a marokszedő lány képe. 
A festőpaletta egyrészt a készítő 
művész kézjegye, de kifejezni 
hivatott Adony város és lakói 
sokszínűségét is. Helyet kapott az 
oszlopon ezen kívül Adony város és 
az Adonyi Német Önkormányzat címere, valamint egy tábla, ahol németül 
és magyarul leírtuk a Stammbaum állításának célját.
A táblákat Székesfehérváron készítették alumíniumból, színes 
zsugorfóliával. Az oszlopra szerelés kivitelezője Glashütter András cége 
volt. A felállítás műszaki kivitelezését, a térkövezést Fonad József brigádja 
készítette. Rajtuk kívül Moldván Mihály, Neichl Mihály és fia segített a fa 
végső elhelyezésében.
Minden segítőnek ezúton is köszönöm a munkáját, köszönöm Adony város 
polgármesterének és képviselőtestületének eszemei és anyagi támogatását. 
A Mesterségek fájának avatása 2017. május 28-án volt, ünnepélyes keretek 
között. Oberweserből, Adony testvérvárosából 60 vendég érkezett hozzánk 
ez alkalomból, így ők is részt vettek az ünnepélyes avatáson. Az avatást 
a Kinder Rosmarin tánccsoport műsora színesítette, jelképezve a múlt és 
jövő összefonódását.

Szabó Ferencné, 
Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke
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Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
KAPROS TÚROS LEPÉNY

Nagymamám, Simon Ferencné, Lizi néni, híresen jó szakács volt. Amikor 
1919-ben férjhez ment, és saját háztartást kezdett vezetni, az utcában az a 
hír járta, hogy elfőzi a Simon-vagyont. Gyerekkoromban ő vezette nálunk 
a háztartást, mert édesanyám az akkori Sztálinvárosba járt dolgozni. 
Nagymamától tanultam főzni, háztartást vezetni, de ne képzeljenek egy 
türelmesen magyarázó, mindig mosolygós nagymamát, mint amilyeneket 
az idealizált filmekben, képeken láthatunk. Magyarázni nem szeretett, 
hanem azt mondta, hogy álljak oda, és figyeljem. A készülő dolgokat 
megfoghattam - tiszta kézzel -, gyömöszölhettem, gyúrhattam. Ha valamit 
nem jól csináltam, például a tejes lábast vagy egy-egy szűrőjét másra 
akartam használni, nem fűlött megteríteni vagy mosogatás után törülgetni, 
jól hátba vágott, hogy térjek észhez. Ezt soha nem vettem különösebben a 
szívemre, mert igaza volt. Két kötényt használt: egy sötétebbet a főzéshez, 
egy világosabbat a tálaláshoz. Fazék, lábos nem kerülhetett az asztalra, az 
ételt tálban tálaltuk. Nála az alapanyagok minősége, tisztasága az alapokat 
jelentette. Tojás, tejtermék, zöldségfélék, gyümölcsök mindig akadtak 
a háznál, mert megtermelték, sokszor eladásra is kerültek, de a java a 
háztartásba jutott. A heti két kenyeret az otthoni kemencében sütötte, 
de nem restellte felfűteni a kemencét egy-egy jó kelt tészta vagy rétes 
kedvéért sem. Ilyenkor, persze, nem egy tepsivel készült, jutott sokfele. 
Nagy boldogságot jelentett számára, amikor nagymamából dédivé lépett 
elő. Én igyekeztem, talán túlságosan is mereven minden táplálkozási és 
higiéniai előírást betartani Dr. Spock szerint, de ő fittyet hányva ezekre, 
néha titokban, ki tudja mivel lakatta jól a dédunokákat.
Amikor egy-egy fogás különösen jól sikerül, még ma is megfordul a 
fejemben: „Na, ehhez mit szólna dédi?”

Kapros túrós lepény, ami kemencében sütve az igazi

Hozzávalók:
Itt most mindjárt meg is akadok, mert a hozzávalókat nagymamám soha nem 
mérte ki mérlegen, bár a szépen kiszidolozott, réztányéros mérleg ott állt 
középen a kredenc díszeként. Megpróbálom az ő sajátos mértékrendszerét 
„áttranszformálni” a mai háziasszonyokéra.
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Tészta:
30 dkg finomliszt átszitálva
2dkg élesztő
1 kávéskanál cukor
1 tojás
5 dkg zsír
kb. 2dl langyos tej
csipet só

Túrókeverék :
50 dkg jó minőségű zsíros túró
1 evőkanál cukor
1 evőkanál tejföl
3db tojás
1 evőkanál búzadara
1 csokor apróra vágott kapor
kb. 1 mokkáskanál só

Tetejére kenjük:

3-4 evőkanál zsíros tejföl 1 db tojássárgájával jól kikeverve
Cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt. A lisztet egy tálba szitáljuk, közepébe 
öntjük az élesztőt, tojást, langyos tejet, sót, és kezdjük összedolgozni.
Mikor összeállt, beleöntjük az olvasztott, de nem meleg zsírt, és tovább 
dagasztjuk, amíg lágy tésztát nem kapunk. Akkor jó a tészta, ha elválik a tál 
falától és hólyagos. Kétszeresére kelesztjük. Egy tepsit (25x35 cm körülit) 
bő zsírral kizsírozunk, beleöntjük a megkelt tésztát, és tenyerünkkel 
szétlapogatjuk. Amíg a tészta a tepsiben kel letakarva, megcsináljuk a 
tölteléket:
A túrót elkeverjük a tejföllel, tojás sárgákkal, sóval, búzadarával, cukorral, 
kaporral, végül hozzáadjuk a felvert tojásfehérjéket. 
A tészta tetejére rakjuk, és előmelegített sütőben lassan sütjük (kb. 45 perc).
Mielőtt kivennénk a sütőből, megkenjük a tejfölös-tojássárgás keverékkel, 
és 2-3 percig még sütjük, hogy szép, aranybarna színt kapjon.
Langyosan szeleteljük és tálaljuk.

Takács Béláné
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Adonyban született – Vágyakozva
Králl József: Kívánlak

kívánlak
mint kihűlt kabát a test melegét és

szeretem
galambszelíd márványarcú mosolyod

s csókolnám
tövisek nélküli rózsaszirmú szád

de én csak
tengerarcú szemeddel szeretkezve

nézek rád

Králl József: Szállj velem...

szállj velem én
veled szállnék

követnélek
mint az árnyék

elrepülnénk
messze tájra
ott se lelnénk
szebb hazára

messzi tájról
hazatéve

óvnálak mint
fát a kérge

szeress szeress
én úgy szeretlek

a szívemben
melengetlek

ha szeretnél
én szeretnélek

s szállnék hozzád
mint az ének
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Králl József: Takargató

magamra takarom a szemed
és így álmodom tovább

elképzellek így-úgy
ruhástól és ruhátlanul

tőled szebbek az álmaim

pedig tudom
reggel 

megint nélküled ébredek

de már alszom
mint egy földre hullt 

levél
s te vagy rajtam a 

szemfedél

Kerekes Fanni: Változás

Mint a kabátról leszakadt gomb. 
Mint a gyertyáról lecsöppenő viasz. 

Mint a szódából kiment szénsav. 
Mint a kihűlt kávé hidege. 

Mint az őszi fán hagyott termés, amit megcsípett már a dér. 
Mint a mosoly nélküli bohóc. 

Mint a húrok nélküli gitár. 
Mint a fa nélküli kandalló.

Olyan, mint egy nagy, részek nélküli egész. 
Olyan kerek, de valahogyan mégsem gömbölyű. 

Mint a szivárvány, ami csak egy színből áll.
Olyan, mint amikor véget ér az iskola, a nyolc év, és mindenki elballag. 

De most csak én megyek, s mindenki marad.
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Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna
ÁRMENTESÍTŐ TÁRSULAT - ÁRVÍZI VÉDEKEZÉS

(1897-1948.)

A Duna (és más kisebb, nagyobb folyóink) árvízvédelme mindig nagy 
odafigyelést, jelentős pénzügyi terhet és sok-sok munkát jelentett a 
vizeink partján élők számára. A terhek megosztása, a gondok viselése 
sosem volt egyszerű feladat. Mára több mint kétszáz éves múltra tekint 
vissza a társulati védekezési módszer, melyben – bár Adony mindig is az 
egyik leginkább károsultja volt az árvizeknek – városunk nem járt az élen. 
Ennek fő okát abban látom, hogy településünk döntően egy nagybirtok 
tulajdonában volt, ezért nem társulati munkával, hanem ezen nagybirtok 
vállalásával küzdött meg a Duna felől érkező, rá és a határban fellelhető 
vagyontárgyaira leselkedő veszéllyel. A társulati védekezési munka lényege 
ugyanis az, hogy az adott területen élők egységet alkotva védekezzenek az 
árvizekkel, belvizekkel szemben, elfogadva azt a szempontot, hogyha egy 
valaki nem védekezik, a többieket ugyanúgy fogja sújtani a vész, mintha 
senki sem állt volna helyt. A gát olyan erős, mint a leggyengébb pontja. Így 
hát nem engedhető meg, hogy valaki az egyéni érdekeit szem előtt tartva 
dönthessen egy közösség kárveszélye felett.
I. Ferenc magyar király 1807-ben szentesítette „A magánosok költségén 
létesítendő vízművekről” szóló XVII. törvényczikket, mely meghatározta, 
hogy egy adott terület földbirtokosainak többségi akarata alapján 
létrehozhatók „vízszabályozó társulatok”. Ez a törvény rendkívül haladó 
volt, az ott lefektetett társulati alapgondolatok mind a mai napig érvényben 
vannak. Ennek lényege: 
„...ha az együttesen érdekeltek többsége a folyók ártalmas kiáradásainak 
elhárítására szükséges vízi műveknek saját költségükön leendő elkészítését 
elhatározza: az ezen munkálat társulatába belépni nem akaró birtokosokat 
ugyan a rájuk eső költségek hordozására kényszerítni nem lehet: 
szabadságukban álland azonban a többi földesuraknak íly munkálatokat, az 
illető törvényhatóság előleges az érdekelt felek előleges teljes kártalanítása 
mellett, saját költségükön végeztetni és ha a munkálat sikerül, azoknak az új 
műből eredő hasznait, akik annak létesítéséhez a rájok eső részben járulni 
nem akartak, mindaddig zár alatt tarthatják, míg a zár alá vett jövedelmek 
a ráfordított költségeket ki nem egyenlítették.”
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Így megvalósulhatott, hogy ha a birtokosok többsége a munka saját 
költségen történő elvégzéséről döntött, és erre társulatot szervezett, akkor 
a kisebbségben lévő, s a társulatba belépni nem kívánó birtokosoknak is 
viselniük kellett a rájuk eső költségeket. 
Az első társulat az 1810-ben alakult „Sárvízi Csatorna Társaság” néven, 
Simontornyán. Az első világháborúig 208 társulat alakul elsősorban a 
Duna és a Tisza partján. A trianoni békeszerződés 79-re redukálta ezt a 
számot a határaink megváltoztatásával. 
A „vizszabályozási társulatokról” szóló 1871. évi XXXIX. törvénycikk 
új tartalommal és kibővített feladatkörrel szabályozta e társulati 
tevékenységet. Adonyban „A földmivelésügyi m. kir. minister” 1897. évi 
31.309. számú rendeletével alakult meg „Az ercsi - iváncsai ármentesítő és 
bel-vízlevezető társulat”. Ezt frissítette, módosította az 1908. évi 60.759. 
számú rendelet. A társulatot „a budapest-eszéki állami út, a budapest-pécsi 
vasút, Ercsi község belsősége és az iváncsa-adonyi határszél által határolt 
területet vizek által okozható károktól menteni”1 céllal hozták létre. A 
társulat működési területe 3.539 kataszteri hold 860 öl volt (2037 ha). E 
területet a Duna hosszában az ercsi-adonyi államút védte (budapest-eszéki 
út – akkor még nem volt kiépítve a mai 6-os út, melynek a töltése funkciónál 
árvízvédelmi gátként), de ezen kívül töltéseket kellett emelni a Vértes és Vál 
patakok mentén is, hiszen a Duna vize e patakokban visszaduzzadhatott. 
Töltéseinek hossza 11.277 m volt. Kezelniük kellett 8.970 m hosszúságú 
árokrendszert, melyben 5 zsilip működött. A működésük első 8 évében – 
a rendszer és védművek kiépítése, a beruházások végrehajtása céljából – 
az ármentesítésre 95.926 koronát juttatott az állam a társulatnak, míg a 
belvízelvezető rendszerek működésére további 10.967 koronát.
A társulat tagjai voltak mindazok, akik az árvízi területen ingatlannal 
bírtak. 20 kat. hold ért 1 szavazatot. A 20 kataszteri holdnál kisebb 
birtokosok összeálltak, és együtt gyakorolták jogaikat. A társulat a 
rendeletben (a rendelet működött egyben alapszabályként is) deklarált 
módon önkormányzatiságot kapott! A közgyűlés, mely a legfőbb szerve 
volt a társulatnak, a szokásos jogokon túl (alapszabály, elnök, tisztségviselő 
stb. választása, kivetések megállapítása) szakmai kérdésekben is döntött. 
Ilyenek voltak a gátvédelmi és zsilipkezelési szabályok, a védelmi műveken 
végrehajtandó munkák. Az önkormányzatiság akként volt demokratikusan 
biztosított, hogy egy birtokos sem gyakorolhatott több szavazatot, mint 
1  Az 1897. évi 31.309. számú A földmivelésügyi m. kir. minister rendeletének 
                   3. §-a
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tízzel kevesebbet az összes szavazatok felénél – ezzel biztosítottá vált, 
hogy egy nagybirtokos is leszavazhatóvá vált, ha a kisebbség kárára kívánt 
volna intézkedni. Ez – úgy gondolom – nagyon mértéktartó, önmérsékletre 
intő és még a mai korban is nagyon progresszívnek ható szabály volt. 
Az árvízmentesítő társulat – melyet miniszteri megbízott felügyelt – 
felelt a terület árvízvédelmi műveiért, végezte azok fenntartási munkáit, 
építette azokat, foglalkoztatta a gátőröket, irányította az „árvédekezés”-t. 
Ha a társulat munkáját, feladatát és felelősségét tekintjük, akkor ezeket 
a munkákat ma Adony vonatkozásában a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatósága Fejér Megyei Szakaszmérnöksége végzi. A különbség a kettő 
között jelentős: míg ma állami feladat az árvízi védekezés, addig ez 1897-
1948. között társulati formában (bár a „földmívelésügyi m. kir. miniser 
megbízott” felügyelete alatt), magánszemélyek döntési kompetenciájába 
sorolva zajlott.
Ez egészen 1948-ig működött társulati formában, mikoris a földreform 
során felaprított nagybirtokokból kialakult kisbirtokrendszerre (2-5 
ha-os birtokstruktúra) az akkori államhatalom nem kívánta ráterhelni 
a társulatok működését. Ekkor államosításra került a rendszer. 1957-
től újraalakulhattak a vízgazdálkodási társulatok, azonban feladatukat 
jellemzően nem az elsődleges védvonalon fejtették ki, sokkal inkább 
a szövetkezeti, majd később a magánterületeken található vízfolyások 
kezelését, gondozását végezték, végzik.

Hetyei Gábor
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Virágvarázslat

III. A tavaszi ébredés

Szeptember végén pedig, amikor a virágiskola véget ért – immár majdnem 
felnőttként – a legnagyobb feltűnés nélkül beköltöztek a jól ismert kert 
növényei közé. Ahogy telt múlt az idő, az udvar mind jobban és jobban 
elcsöndesedett, és bár minden nap látták a lányokat, mégis egyre kevesebb 
időre, ahogy a hideg nap nap után erőre kapott. Legtöbbet a terasz 
hatalmas üvegablaka előtt üldögélt Hanga, hosszan nézett kifele a kertbe, 
szemei továbbra is sokat szomorkodtak. Árnika gyakran felbukkant, akkor 
kacagva – és néha kicsit vitázva – játszottak együtt. Gyakran olvasott nekik 
édesanyjuk is, ilyenkor aztán Hanga szemei is nevetőssé váltak Lángi, 
Meti és Fürti nagy örömére. Aztán ahogy elcsendesedett a kert, lassan 
mindhárom virág álomra szenderült, és békésen pihentek egész télen.
Leghamarabb Fürtös Gyöngyike ébredt. Illendő talán már ezen a néven 
szólítani, hiszen tavaszra fiatal felnőtté cseperedett, aki komoly és szép 
feladatot talált magának. Az erőtlen nap sugarai hamar kicsalogatták a föld 
alól. Fürtös Gyöngyike – a korán kelő – már március-áprilisban virágzott. 
Rövid, fürtös virágai igazán pompázatos látványt mutattak az alig zöldellő 
kertben. Egyre több zöld szárat, majd dús kékeslila fürtöket nevelgetett, 
miközben megállás nélkül biztatta a Napot, hogy süssön, a társait pedig 
énekkel és mesékkel csalogatta, ébredjenek fel, hiszen fontos tennivalójuk 
van. Árlevelű Lángvirág és Nagy Meténg nem is váratott sokáig magára, 
hamarosan leveleket neveltek, majd kékeslila virágjaik is egyre dúsabban 
lepték el őket. Árlevelű Lángvirág kékeslila virágcsodákat növesztett 
áprilisban és májusban, egészen apró méretűeket, de olyan gazdagon 
hozta őket, hogy ki sem látszott a zöldje a színes pompa alól. Nagy Meténg 
áprilistól május végéig hozta elegáns lila virágait, és mivel nagyon jól érezte 
magát választott családjánál, végül az első fagyokig virágzott. A család nem 
győzött csodálkozni a sok új virágon. Azt gondolták, talán a ház régi lakói 
ültették el őket, csak ősszel elkerülte a figyelmüket. Hanga pedig – Árnika 
kíséretében – minden egyes új virágnak ujjonva örült. Alig látták már 
szomorkodni a kislányt. A nap nagy részét velük töltötte, megismerte őket, 
tudta, melyik növény mit szeret, és szeretettel gondozta mindet.
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Árlevelű Lángvirág jókat sütkérezett a napon vagy hűsölt a félárnyékban, 
ha éppen a felhők vagy a hajladozó fák úgy hozták. Szerette, ha a föld alatta 
egy kicsit szárazabb – nehezen viseli, ha a lábacskái túl vizesek lesznek, de 
erre hamar rájött Hanga is.
Nagy Meténg függőkosárba, cserépbe is szeretett hintázni, de kerítésre 
felkúszva is remekül érezte magát, szívesen nézegette a kerten túli világot, 
ha éppen nem akadt más dolga. Ha megszomjazott, csak kortyolt a vízből, 
amiről Hanga kiválóan gondoskodott. Bár napon és árnyékban is szeretett 
pihenni, mégis a napos helyeken sokkal pompázatosabb virágokat tudott 
nevelni, így igyekezett a fény felé kúszni.
Fürtös Gyöngyike is jobban szerette, ha a lába nem tocsog a vízben, de ezzel 
sem volt gond, kis kertészük mindig odafigyelt rá, hogy neki is jó helye 
legyen. Ő is kedvelte a napozást, de szeretett lengedezni a félárnyékban 
is – csak legjobb barátját, a Napot mindig láthassa.
A lassan szinte mindig mosolygós szeművé váló Hanga – ha maradt ideje a 
virágok gondozása után, márpedig igyekezett úgy csinálni, hogy maradjon 
– tündérekről, virágokról, királylányokról mesélt a virágainak, de sokszor 
Árnikáról és a családjáról is elmondott egy-egy kedves történetet.
A három jó barát soha nem bánta meg, hogy éppen Hangát és családját 
választotta. Ahogy teltek az évek, egyre több gyermekük született, 
mindjobban belakták a ház körüli világot. Hanga szülei rájöttek, 
gyermeküknek a kékeslila virágok milyen mérhetetlen örömet okoznak, 
és a kertbe számtalan olyan virágot ültettek, amelyek tavasztól őszig 
kékeslilává varázsolták az udvart pompás szirmaikkal. Így került a kertbe 
Lobélia, Gömbös Kankalin, Japán Harangláb, Pázsitviola, Vaniliavirág, 
Pillangócserje, Levendula, Kerti Klemátisz, akikkel hamar mély barátságot 
kötött Nagy Meténg, Fürtös Gyöngyike és Árlevelű Lángvirág is. Hanga 
mindeközben mosolygott, növényeket ápolt, egyre jobban kivirult, és mivel 
szíve hatalmas volt, a kert minden lakója elfért benne, a nagy kedvencei 
mégis mindig az elsők maradtak – Lángi, Meti és Fürti.

Illusztráció: Kisnémet Tímea
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Százéves katonaláda 
1918. május

E májusi hónapban egy 100 évvel ezelőtt írt levelet veszünk elő a 
katonaládából. Feladója az adonyi Posch József gyalogos, aki a 69/III. 
zászlóalj 10. századának IV. szakaszába tartozott. Bevonulása előtt cipész 
szakmát tanult. Még nem töltötte be a 21. életévét (1897. október 25-én 
született Adonyban), de már „öreg katona” volt, hiszen három éve szolgált 
a 69-esek soraiban. Az Isonzó menti görzi hídfőben tanúsított hősies 
helytállásáért először a Bronz Vitézségi Éremmel, majd 1916. augusztus 
27-én a Kisezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki. 1917 júniusában 
megbetegedett, kórházba került. Felgyógyulása után újra visszakerült 
ezredéhez, a III. zászlóalj soraiba. A háború során háromszor sebesült meg. 
Jogosult volt a Károly csapatkereszt viselésére is. 
Ha itt lenne közöttünk, lenne mit mesélnie! Az olasz támadások visszaverését, 
pergőtüzek pusztítását, a szuronyrohamok kegyetlen valóságát, bajtársak 
elvesztését, a lövészárkok világát. Olvassuk levelét, és gondoljunk arra a 
fiatal katonára, aki fent a magas hegyek közötti védővonalban, talán egy 
csendes órában a levélpapír fölé görnyedt, és levelet írt szüleinek. És talán 
az ételt szállítókkal leküldte az elhelyezési körletbe, a tábori postára.  

„Kedves jó szüleim!                                                    918. V./6.
Én hála a jó istennek egészséges vagyok, amit maguknak is viszont kívánok. 
Kedves szüleim miattam ne aggódjanak, nekem jól megy sorom, a menázsi 
elég jó és ami a fő, bort is kapunk. Ma kaptunk bort és rumot és így nem 
csoda, ha jó kedvünk van, még nótára is rágyújtottunk hogy…
- Majd ha egyszer a háború véget érhet a százötös közös bakák 
hazatérnek…és így tovább.  
Csak akkor szomorodik el az ember, ha kint áll a poszton vagy tábori őrsön, 
körülnéz, de nem lát mást, mint fehér hegyeket, és eszébe jut, hogy most már 
május van, mikor minden virág nyílik, de itt a tavasznak nyoma sincs, itt talán 
sose lesz nyár. És ilyenkor elgondolkodom, milyen is lehet az a nádfedeles kis 
falum tája, milyen jó is lenne otthon.
Mindennel ki volnánk békülve, csak ne volnának annyian, akik háborgatnak. 
Ugye az iskolában azt tanulta az ember, hogy kettő az egyben nem találtatik, 
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de itt nálunk másképpen van, itt nem 
csak kettő, hanem százkettő is van az 
egyben, mondjuk az ingben. No de nem 
baj, nem sokára lemegyünk pihenőre, 
ott aztán megtisztulunk tőlük. Különös 
újságot nem tudok, mint hogy nagy hó 
van. Ha megkapják levelem írjanak. 
Hogy vannak, mi újság otthon? 
Csókolom kedves testvéreim. Tisztelem 
öreganyám meg a Varga nénit.
Isten velük, maradok szerető fiuk

                                                            Jóska
Csomagot ha lehet küldjenek, dohányt is 
tegyenek bele      Isten velük    J.”

Ugye milyen finom érzékkel írt levél? 
A 21 éves „öreg katona” milyen finom 
célzással írt arról, hogy tetvesek: „…itt 
nem csak kettő, hanem százkettő is van 
az egybe, mondjuk az ingben…”
Megtudjuk, hogy nagyon vágyott haza: 
„…elgondolom, milyen is lehet az a 
nádfedeles kis falum tája, milyen jó is 
lenne otthon lenni…”

Még messze volt az a nap. A front összeomlása után, 1918 novemberében 
került haza szeretetteihez. 1929. október 1-én halt meg, egy műtéti hiba 
miatt. A nehéz helyzetbe került özvegye arra kényszerült, hogy a Kisezüst 
Vitézségi Érmet eladja, mert a túléléshez nagyon fontos volt az érte kapott 
pénz. 

Rózsafi János
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Képek a falon 
MESE KÉPTÉMÁJÚ FALVÉDŐK

Meglepő volt számomra, hogy lett ilyen csoport, ugyanis az ezen témájú 
falvédők nem túl gyakoriak és kevés maradt fenn belőlük. Igaz, Adonyban 
se gyakori az előfordulásuk (kettőt hoztak nekünk az adonyiak), de azért 
megtalálható.

Itt (is) meg lehet állapítani a csoporton 
belül altémákat, a 2 falvédő két külön 
csoportot képvisel: az egyik falvédő 
a törpék altémához tartozik (Klein 
Lajosné), a másik pedig a Hamupipőke 
altémához (Eichardt Jánosné).

Mindkét falvédőt száröltéssel 
hímezték (az egyiken minimális 
keresztöltés is fellelhető), a piros 
szín dominált a hímzés során, de 
megtalálható még kis mértékben 
a zöld és a fekete szín is. Gyári 
szegőszalagjuk szintén piros színű. 
Felirat egyik falvédőn sincs, illetve az egyiken egy szó, de erről később még 
írok.
A mese témájú falvédők valószínűleg a Grimm-testvérek munkássága okán 
terjedtek el Németországban, a (feliratos) falvédők „őshazájában”, majd 
onnan hozzánk is eljutott. A Grimm- testvérek 1806-tól kezdve gyűjtöttek 
meséket. Az egyik falvédő biztosan, a másik pedig valószínűsíthetően 
Grimm-fivérek által gyűjtött népmesét ábrázol, illetve azokból egy 
„jelenetet”.
Ahogy már említettem, csak az egyik falvédőn szerepel feliratként egy szó: 
„Hamupipőke”. A felirat egyértelműen elárulja, hogy melyik meséről van szó, 
és olyan, mintha magának a falvédőnek lenne a címe. A kép azt a jelenetet 
ábrázolja, mikor a gonosz mostoha lencsét szór a hamuba, Hamupipőke 
pedig csak akkor mehet a bálba, ha a lencsét kiválogatja a hamuból. A lány a 
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galambokat hívja segítségül, hogy időben végezzen. A falvédőre duplán igaz 
a kép a képben megoldás. Magát a képrészt körbeveszi egy kör alakú – már 
alig látható – keresztszemes öltés. Ezt keretezi egy gombákból, virágokból 
és négy pillangóból álló szögletes keret, amit felül a Hamupipőke szó köt 
össze. Végül pedig jön a szegőszalag, ami az egész falvédő keretét adja. A 
(fehér) galambok a remény és a jóság jelképei, a mesében lévő szerepük 
pedig még jobban igazolja ezt: Hamupipőke segítségére sietnek.
A másik mese témájú falvédőn nincs felirat, mint az előzőn, valamint csak 
törpéket ábrázol, több szereplőt nem hímeztek a képre, így nem lehetünk 
biztosak benne, hogy itt is Grimm-mesével állunk szemben, de azért 
valószínűsíthető. Grimméknek van egy „A törpék” c. meséje, amiben három 
törpe jutalmazza meg a jólelkű leányt a gonosszal szemben. Viszont ennél 
talán ismertebb a „Hófehérke” c. mese, amiben 7 törpe szerepel (habár a 
falvédőn csak 4 törpe van).
A falvédőn lévő törpék ábrázolásmódját nézve ez utóbbi a valószínű, 
hiszen szerszámok vannak a kezükben, az egyik egy talicskát tol, a 
másiknál lámpás van, és talán köztudott, hogy ebben a mesében a törpék 
a bányában dolgoznak. A képen az utolsó törpe egy gombából lép ki: a 
mesékben a gomba gyakran a törpék és a koboldok lakhelyeként szolgál. A 
gomba egyébként szerencseszimbólum is, és mindkét falvédőn megjelenik: 
mindkét mese vége boldogan végződött, tehát közvetve mondhatjuk, hogy 
a főszereplőknek szerencsét hoztak.
Ha elolvassuk ezt a két mesét eredeti verzióban (tehát nem a Walt 
Disney-s változatban), akkor elgondolkodtató, hogy ezek a mesék valóban 
gyerekeknek szólnak-e. Véleményem szerint nem! Hiszen a Hamupipőkében 
a mostohalányok levágtak a sarkukból egy darabot, hogy beleférjen a lábuk 
a cipellőbe, a herceget pedig galambok figyelmeztetik, hogy vér folyik a 
cipőből, tehát nem az igazi menyasszony ül a hintóban. A Hófehérkében 
pedig a királynő arra kéri a vadászt, hogy ölje meg a lányt, majd a szívét 
és a máját vigye el neki bizonyítékul. A vadász ugyan egy őzike szívét és 
máját viszi el, de ezt a királynő nem tudja, és – abban a hitben, hogy az 
Hófehérkéé – megsüti és megeszi.
Tehát az, hogy ezek a falvédők a „mese” témába kerültek, igen megtévesztő, 
hiszen habár tényleg mesékből ábrázolnak részleteket, az eredeti Grimm 
– és a klasszikus mesék legtöbbje- igen brutális, és sokszor inkább (kis 
túlzással) a horror, mint az esti mese kategóriába tartoznak.

Morva Dóra
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Adonyi homlokzatok 

Kossuth 30.
Fotó: Rosenberg Róbert

„ Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az otthon. 
Egy ház, akármilyen ház. De amelyiknek falát aggódás, szeretet, 
gondoskodás s a jövendők bizakodó hite emelte föl.”

                                                           Wass Albert

Anekdoták
SVÁBOK

Az Adonyban lakó idősebb magyar emberek az igazi régi svábokról 
azt tartják, hogy azért nem folytattak szexuális tevékenységet, hogy a 
másiknak nehogy jó legyen. Ezt persze más szavakkal fejezik ki. A következő 
történetek Jani bácsiról szólnak, akit a hatvanas években még csak Janinak 
hívtak, valamint az egyik akkori Józsi bácsiról, akivel az életútjaik gyakran 
keresztezték egymást. 
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Jani egész életében a tsz-ben dolgozott, kezdetben fuvarosként 
lovas fogattal, később más munkakörökben. Egyszer több kollégával 
Szentmihályon dolgoztak egy meleg nyári napon, és a bekészített fröccs idő 
előtt elfogyott, amint az gyakran megesett. Szerencséjükre, aznap szintén 
kint volt Józsi bácsi is a precízen tartott szőlejében, így úgy gondolták, 
meg vannak mentve. Józsi bácsi ugyanis lent Adonyban jólmenő zugbor-
kimérést üzemeltetett, amihez a nedűt innen, a szentmihályi pincéből vitte 
le a házához. Fel is mentek hozzá a présházhoz, és megkérték, hogy adjon 
el nekik két liter bort. Józsi bácsi azonban megdöbbenésükre őszintén 
sajnálkozva kijelentette, hogy nem tud bort eladni.
- Hogyhogy nem tud bort eladni? Csak van két liter a pincében?
- Hát az van, de én bort csak otthonról adok el, innen fentről a szőlőből 
soha. Ha előbb szóltok, hozhattam volna ki nektek bármennyit is, na de 
már mindegy…
- Tényleg nem ad nekünk bort?
- Mondom, hogy nem tudok!
- Hát akkor ne adjon…
- Nem is adok, na szervusztok!
A fiúk először nem értették, hogy a gondolkodásában elég pénzközpontú 
Józsi bácsi miért nem adott nekik bort, de aztán hamar rájöttek. Az adonyi 
zugboroknak a bor mellett volt még egy fontos hozzávalója a víz, amit 
ugye csak otthon tudtak az ezzel foglalkozók az áruba keverni. Ezt nyilván 
azért tették, mert féltették a vendégkörük egészségét, nehogy a túl tiszta 
anyag megártson az ehhez nem szokott kuncsaftoknak. Józsi bácsi emiatt 
hazafelé mindig két tízliteres demizsonnal battyogott a jó kilométerre 
lévő buszmegállóhoz, hogy legyen a vendégeknek mit inni, de hogy ennyi 
anyagból a végén mennyi „áru” lett, az az ő titka maradt.
Korábban Jani és Józsi bácsi egy ideig kollégák is voltak, hiszen az öreg is 
tsz fuvaros volt a nyugdíjazásáig. A tsz ugyanis kezdetben a gépesítésig 
sok lóval rendelkezett, a tagság egykori állományával, amit a korábban 
önálló gazdák nem nagy örömmel vonultattak be a közösbe. Itt a lovakat 
párba rakták, és az ilyen párokat rábízták egy-egy fuvarosra, akik ezeket 
szinte sajátjukként kezelték és gondozták. A lovak a nagy közös istállóban 
a tömegtakarmányt és az abrakot a közösből kapták, ezen felül a zöldet és 
egy kis csemegét mindenki a saját lovainak otthonról hozott emberségből. 
A fuvarosok otthon mindig kaszáltak egy kis lucernát a lovaknak, amit azok 
nagyon szerettek. Józsi bácsi azonban úgy gondolkozott, hogy bolond lesz 
a jó lucernát a tsz-be hordani, amit az otthoni jószág is megehet, ha van 
más is, ezért ő mindig a kert végében kikapált acatot adta a lovainak (az 
acat szúrós gyom, amit azonban a jószág elfogad, ha nincs más). Egyszer 
Jani meg is kérdezte erről az öreget, aki bizonygatta, hogy az ő lovai úgy 
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szeretik ezt a kórót, hogy bármivel szemben inkább ezt ennék. Jani erre 
ajánlott egy fogadást Józsi bácsinak, hogy tegyenek az állatok elé egy kéve 
lucernát és egy kéve acatot, és nézzék meg, hogy maguktól melyiknek 
állnak neki, de valami miatt az öreg ezt nem akarta kipróbálni…
A lovak estére sorban egy hosszú etető elé lettek kötve pihenni, és itt 
kapták meg az abrakot is a gondozóiktól, akik ez után hazamentek. Józsi 
bácsi, akinek a lovai Janiéi mellett álltak, mindig egy picit később végzett az 
abrak kiosztásával, mint a többiek Valaki egyszer meg is leste mit csinál az 
öreg ennyi ideig. Másnap megsúgták Janinak, hogy mikor ő már elmegy, az 
öreg az abrakot mindig átkotorja Jani lovaitól a sajátjai elé.
- Na, megállj csak, most megfoglak - gondolta Jani, és már magában 
mosolygott az estére kieszelt bosszún. A párjában az egyik ló nagyon jó 
szándékú, de kicsit mulya állat volt, este mindig ezt kötötte kívülre, hogy a 
kollégáknak ne okozzon kellemetlenséget, de a másik lova nem ilyen volt. 
A másik egy rossz természetű, rúgós, harapós jószág volt, akihez Janin 
kívül más nem nyúlhatott. Egyszer a Duna vendéglő előtt ez a ló letépte 
egy rendőr zubbonyának az ujját, aki megpróbálta a fogatot odébb vinni a 
buszmegállóból. Gondozóját azonban az állat a sok törődés miatt nagyon 
szerette, amit aztán a lóállomány felszámolásakor meghatóan bizonyított 
is. Este mindig ez az állat volt belül, hogy senkit meg ne rúghasson, de ez 
alkalommal, munka végeztével fordítva kötötte be őket az istállóba pihenni. 
Jani kiosztotta az abrakot, mint máskor, majd hazament. Józsi bácsi pedig 
a megszokott módon odament a fiatalember lovaihoz az abrakot átkotorni, 
ám nem vette észre, hogy ez alkalommal az a ló van kívül, amelyik ki 
szokott állni az érdekeiért. Amikor odanyúlt az abrakhoz, a ló csúnyán 
megtépte, fel is borította, alig tudott kikecmeregni a veszélyes állat mellől. 
Reggel munkakezdéskor Jani egyből jókedvre derült, amikor meglátta az 
öreg komor ábrázatát.
- Te Jani! Tegnap véletlenül fordítva kötötted be a lovaidat az istállóba. Ma 
ne felejtsd el visszacserélni őket!
- Jó lesz az úgyis Józsi bácsi!
Józsi bácsi a legidősebb koráig maga ásta fel a kertjét, pedig az nem volt 
kicsi. Mások az ennél jóval kisebb kertjeiket is inkább szántatták, hiszen 
voltak páran, akiknek a háztájiban is maradt lova, és vállaltak velük munkát. 
A szántás azonban pénzbe került, amit Józsi bácsi utált kiadni, úgyhogy 
inkább szorgalmasan ásott, még ha az egy fél örökkévalóságon át tartott 
is. Adonyban talán egyedül ő nem rakta kúpba a kukoricaszárat, hanem a 
kiásott nyomba beletaposta, hiszen úgy okoskodott, hogy az is trágyázza 
a földet. Mikor egy őszi estén pont ezzel foglalatoskodott, arra ment egy 
ismerőse, egy lovas gazda, akinek megesett az öregen a szíve, miközben 
nézte, ahogy a kilátástalan munkájával küszködik.
- Ugyan, hagyja azt az ásást Józsi bácsi, megszántom én magának nagyon 
szépen ezt a kertet egypár forintért!
- Hagyjad fiam, öreg vagyok, van időm elég, én itt szépen elásigálok, meg 
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aztán ekével úgy sem tudnád olyan mélyen megdolgozni a földet, ahogy azt 
én.
- Ahogy gondolja, Józsi bácsi… azzal ott hagyta az öreget ásigálni. Svábok.

Lejegyezte: Kovács Dániel

Anekdoták
EBÉDKIHORDÁS

Autószerelőnk miután rokkantosították, felcsapott egy időre önkormányzati 
ételkihordónak, ő látta el minden délben meleg étellel a szociálisan 
rászorulókat.
Történt egy nagyon hideg téli napon, amikor a Rózsa utcában a Imréék 
ebédjét vitte ki, hogy a faluszéli házban zárt ajtóval várták, ami addig sosem 
volt szokásuk. Hosszas dörömbölés után végre motoszkálást hallott, és a 
kémlelő nyílásánál megjelent az öreg, szemlátomást csak az imént ébredt 
álmából.
- Szervusz, Imre, meghoztam az ebédeteket!
- Jól van, jól van, csak nem tudom kinyitni az ajtót, mert valaki kulcsra zárta, 
nem tudom, van-e egyáltalán itthon valaki…
- Na, hát kiabálj, hátha jönnek a kulccsal, nagyon hideg van, nem akarok itt 
ácsorogni!
Az öreg elkezdte a háziakat szólongatni, de csak egy átfázott, kiéhezett, 
loncsos kutya sompolygott oda a házhoz, bizonyára az ebéd illatára.
- Na, figyelj Imre, nem tudnád az ételhordót a kisablakon bevenni? - az öreg 
kinyúlt a kémlelő ablakon, és megfogta az ételhordót, azonban az  nem fért 
be, akárhogy is forgatta.
- Pityu, nem fér be!
- Most én mit csináljak? Ha lenne kerítésetek, felakasztanám oda, na de 
nincs! A küszöbre se tehetem, mert ez a szerencsétlen dög egyből felfalja. 
Hát tartsad csak, előbb utóbb biztosan jönnek a többiek is, ha megéheznek. 
Nekem viszont még öt helyre kell mennem. Na, szervusz! - azzal otthagyta 
az ajtónál szociálisan rászoruló embertársát, kezében az ételhordóval, amit  
az sem behúzni, sem elereszteni nem tudott.
Az öreg most is ott áll, ha csak azóta meg nem jöttek a háziak, de az is lehet, 
hogy szegény kutyus a végén mégis hozzájutott egy jó ebédhez.

Lejegyezte: Kovács Dániel
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Június
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

30
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Tünde,
Kund

Norbert,
Cintia,

Norman

Villő

Gyárfás,
Zóra

János,
Pál

László Levente,
Irén

Péter,
Pál

Pál

Rafael,
Dina,
Polett

Alajos,
Leila,

Alojzia

Paulina Zoltán,
Édua

Iván

Vilmos,
Maxim

Antal,
Anett

Vazul,
Herta

Jolán,
Viola,

Violetta

Jusztin,
Arany,
Tina

Laura,
Alida

Arnold,
Levente

Róbert,
Roberta,

Robin

Medárd,
Zarád

Félix,
Zaránd

Margit,
Gréta

Barnabás,
Barna

Kármen,
Anita

Klotild,
Kevin

Pünkösd,
Bulcsú

Fatime,
Ferdinánd
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Jegyzet

Programok
júniu1 1.  Óvodai ballagás

júniu1 2.  Gyermeknap 

júniu1 4-10.  Ünnepi könyvhét 

júniu1 23.  Iskolai ballagás
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Hagyomány születik 
SZENT IVÁN ÉJ

A NAP és a TŰZ tisztelete nem új keletű. Mióta világ a világ, mindig küzdött 
a jó és a rossz, a sötétség és a világosság. A sötétséget csak olyan emberek 
tudták legyőzni, akiknek a szívében, lelkében, szellemében tűz volt. A Tűz 
mindig az Istennek a jelképe volt. Aki tüzet gyújt, megidézi az Istent. A tűz 
a sötétségben világít és a sötét gondolatok, a sötét érzések nem szeretik a 
tüzet. Amikor gyertyát gyújtunk, megnyugszik a lelkünk.
A tűz erejével legyőzték szentjeink, nagyjaink, elődeink a gonoszt. A tűz az 
az „elem”, amely végigkísérte emberré válásunkat, és ebből a szempontból 
is sokan tekintik egy transzformációs (minőségében átalakító) erőnek. 
Afrikában, a maja indiánoknál, Ázsiában, Európában, ma is több mint száz 
helyen tartanak tűzszertartásokat. 
A Szenti Iván éji mulatság 2012-ben került először megrendezésre, 
hagyományteremtő céllal. Sajnos nem bizonyult elég erősnek, hogy a 
mai napig fennmaradjon, mégis életre szóló élményekkel gazdagodtunk 
általa. A Majális végeztével, a nyár kezdetén nemigen találkozott a 
lakosság szabadtéri kulturális programmal. A leghosszabb nappal, a nyári 
napforduló (június 23.) kínálta magát erre az alkalomra. 
A programok rendhagyó és érthető módon este kerültek megrendezésre. 
Lampionokat, úszó mécseseket készítettek a fiatalabb résztvevők.  Az 
idősebbek a pontos és gyors tűzrakásban mérhették össze tudásukat.
A test-lélek-szellem hármassága fontos szerepet kapott ezen az ünnepen.
Mindenki kedvére tűzhette nyársra a jobbnál jobb falatokat, és a tűz körül 
ülve, egymásra is figyelve készült lassan a vacsora. Sokkal több hozzáértés 
volt szükséges a mára már hungarikumnak számító kürtös kalács 
elkészítéséhez. Parázson forgatták a szakavatott kezek a fahengerekre 
tekert kalácstésztát, és nem tudtak annyit dagasztani, hogy mind el ne 
fogyott volna. A szerencsésebbek mindeközben tűz-jógán is részt vehettek 
Veréb Judittal, ahol a természet nyújtotta forróság egy sokkal intenzívebb 
gyakorlást tett lehetővé. Adóztunk a testnek!
Lélekemelő volt Iker Józsefné: „Tüzet viszek - lángot viszek” népi játékok 
és táncháza. Kicsik és nagyok énekeltek, táncoltak önfeledten, majd 
tüzet ugrottak szerelmet varázsolva. A Langaléta Garabonciások állandó 
szereplője volt a rendezvénynek, és minden alkalommal elbűvölték a 
közönséget. Molnár Hajnalka és a PirKompánia Varázslatos Tűztánca 
régmúlt világokat idézett fel.
A szellem megérintése talán a legnehezebb feladat a ma emberének. 
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Elveszítettük a kapcsolatunkat a szellemvilággal, ami elődeink számára 
még oly’ természetes volt. Első alkalommal – amelyről azóta kiderült, 
az egyetlen – került sor Adonyban parázsjárásra. Lacza Annamária, a 
KEREK-LÉT közösség támogatott minket abban, hogy megtapasztaljuk 
ennek a belsőséges ünnepnek a valódi mondanivalóját. Papp Béla 
természetgyógyász készítette fel a résztvevőket és kísért végig minket a 
választott úton. Egy életre szóló tapasztalás volt mindannyiunk számára. 
De mi is az a tűzönjárás?
„ A tűzönjárás (tűzjárás, parázsséta) évezredes gyakorlat szerte a világban, 
a Fülöp szigetektől kezdve Észak-Amerikán, Görögországon át Tibetig 
vagy Afrikáig, amit gyógyító és beavató szándékkal végeztek. Éppúgy 
eszköze és támogatója a testi, lelki, szellemi és érzelmi gyógyításnak, 
mint a felnőtté válásnak, a teljes jogú tagságnak az adott nép, közösség 
életében. A tűzön járás során mezítláb végigsétálnak forró köveken vagy 
parázson, anélkül, hogy égési sérülést szenvednének. Számos kultúrában 
a hit bizonyítékaként vagy próbájaként szolgált. Amikor átmegyünk a 
tűzön, letehetjük a betegségeinket, ott elégetjük. Letehetjük a félelmeinket, 
letehetjük a bennünk levő sötét oldal árnyoldalait. Aki átmegy a tűzön, a 
tűz túloldalán más emberként fog kijönni.
Amikor olyasmit teszünk meg, ami nagyon nehéz, vagy amiről azt hittük 
korábban lehetetlen, testünk minden egyes sejtje megtanul áttörni a 
korlátozó hiteinken. Ezért a tűzjárás egyaránt hasznos lehet az egyénnek, 
egy csapatnak vagy ha „magasabb fokozatra” akarunk kapcsolni, ha korlátok 
nélkül hozzá akarunk férni belső erőforrásainkhoz, akár a gyógyítás, akár 
döntéshozatal, vagy épp a kockázatvállalás és megvalósítás során.
A tűzjárás olyan élmény, amely túlmutat a megszokott emberi 
tapasztalatokon, s lehetőséget teremt, hogy közvetlen kapcsolatot 
teremtsünk saját legbelső energiánkkal. Ebben az értelemben ez a ma 
elérhető egyik leghatékonyabb tapasztalás – akár átsétál a tűzön, akár 
csak megfigyeli azt – amely megérint minden résztvevőt. Hozzásegít 
bárkit, hogy bátorságra váltsa félelmeit, legbelső szorongásait nyugalomra 
cserélje, szert tegyen a jövője formálásához szükséges önbizalomra. 
Akár átmegyünk a tűzön, akár nem, erősebben, feltöltődve távozunk a 
tűzjárásról.”  (részletek: www.szellemvilág.hu)
Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy a parázsjárás vezető nélkül 
veszélyes lehet. Senki ne próbálja ki egyedül!
Az adonyi Szent Iván éji program most éppen szünetel, de remélem, lesz 
ki újra felkarolja, szervezi azt, hogy hagyománnyá váljon a Tűz, a Nap 
tisztelete. 

Králl Gabriella
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Gourmand - a hónap gombája
ÓRIÁS BOCSKOROSGOMBA

Az óriás bocskorosgomba ritka, de feltűnő gombafaj, a Kastélypark törvényi 
védelmet élvező értéke. A bocskorosgombák faanyagon, fűrészporon 
teremnek, ez a faj lombos fák törzsén, tuskóin él, bükkön, tölgyön, nyáron. 
Sokszor az élő fák már elhalt részein terem. Májustól októberig jön elő, nagy 
esők után, amikor az aljzatául szolgáló faanyag megszívta magát vízzel. 
Kedveli az emberi településeket, parkokban, utcákon sokkal gyakoribb, 
mint az igazi erdőkben.
Az óriás bocskorosgomba kalapja, mely rövid tönkön ül a fák oldalán, 
nevéhez méltóan akár húsz centi átmérőjűre is megnőhet, már messziről 
könnyen kiszúrható. A kalap színe fehéres, felülete szöszös-borostás, 
fiatalon harang alakú, később kiterül. A lemezek szélesek, kezdetben 
fehéresek, később hússzínűek. A hús puha vizenyős, retekszagú, enyhe ízű, 
méreganyagokat nem tartalmaz, de nem túl értékes.
Az óriás bocskorosgomba bár ehető, ne gyűjtsük, hiszen egyike azon 
közel ötven gombafajnak, amelyek 2005-óta törvényi oltalmat élveznek. 
Eszmei értéke termőtestenként 2000 forint. A gombákat viszonylag rejtett 
életmódjuk miatt nehéz faji védelemmel hathatósan oltalmazni, de azért 
jó ha tudjuk, hogy a növények és az állatok mellett már nyugat-európai 
mintára gombák is vannak a védett fajok listáján. Nálunk Adonyban ezt a 
fajt egyszer figyelték meg, a kastély mögött egy idős vadgesztenye odvából 
nőtt ki, ahol állandó nedvességet talált. A környéken az utóbbi időben 
Iváncsáról került még elő, ahol szintén parkban nőtt, és ahonnan hat 
példányt hozott egy jó szándékú gombász a piacra bevizsgáltatni. 
Elvileg a gombákat nem lehet kipusztítani azáltal, ha leszedjük 
termőtesteiket, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ha a termést évről évre 
utolsó darabig begyűjtjük, akkor ezáltal megakadályozzuk az adott fajt a 
szaporodásban, és szép lassan visszaszorul a termőhelyéről. A közismert 
csemegegombák ezért tűntek el nagyvárosaink környékéről az elmúlt 
évtizedekben. Az óriás bocskorosgombát sosem gyűjtötték étkezésre, 
de mivel emberi településeken nő, és nagyon feltűnő, termőtesteit az 
oktalan  emberek sokszor még spóraérés előtt elpusztítják. A gombákat 
összetaposni, felrugdalni primitív dolog, hiszen még a legmérgezőbbek is 
igen fontos szerepet töltenek be a természetben. Nélkülük nem működne 
az elhalt szerves anyag ásványosodása, és a növényi élet ellehetetlenedne.

Kovács Dániel gombaszakértő
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Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
A MÁLNA

Már az ókorban is 
gyógynövényként volt ismert. 
A középkorban elsősorban 
kolostorokban foglalkoztak vele.
Ez a lilás-piros, édes, alacsony 
energiaértékű, 84 %- os 
víztartalmú, lédús gyümölcs sok 
értékes tápanyagot tartalmaz, 
100 grammonként 170 mg 
káliumot, 40 mg kálciumot, 
30 mg magnéziumot, 25 mg 
C-vitamint, és csak 34 kalóriát. 
Fogyasztása segít karbantartani 

a vércukorszintet, csökkenti a magas vérnyomást, segít a menstruációs 
zavarokon. A málnában lévő apró magok jó hatással vannak a bélmozgásra. 
Levét lázcsillapítónak, izzasztó hatású italnak is használják. A nyári 
meghűlés legkellemesebb gyógyszere a szobahőmérsékletű málnaszörp. 
Legcélszerűbb frissen fogyasztani, gyümölcssalátákkal, süteményekkel, 
gyümölcstortákkal, desszertekkel, de kedvelt a pudingok, jégkrémek, 
fagylaltok, gyümölcslevesek, szörpök és dzsemek palettáján is. A málnát 
lefagyaszthatjuk, és egész évben felhasználhatjuk. A málnaturmix tejes vagy 
vizes változatával, vagy a málnahabos desszerttel nagy sikert arathatunk 
vendégeink előtt. Talpas poharakba babapiskótát darabolunk. A málnát 
tejszínhabbal elturmixoljuk és ráöntjük a piskótára. Egész málnaszemekkel 
díszítjük. Nemcsak gyümölcse, hanem levele is nagyon hasznos.
A málnalevél főzete ér- és pórusösszehúzó, valamint enyhén antibakteriális 
hatású. Teája cukorbajra, húgyúti betegségekre, meghűléses panaszokra, 
lázcsillapításra, izzasztásra éppúgy alkalmas, mint a friss gyümölcs.
Naponta egy csésze málnalevél tea iszogatása bevált a várandós 
kismamáknál a reggeli rosszullétek enyhítésére. Cseranyagai hasmenéskor 
segítenek, antibakteriális, összehúzó hatása a szájnyálkahártya 
gyulladásainál gargarizáló oldatként érvényesül előnyösen. Külsőleg, 
borogatásként is használják.

Takács Béláné
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Házunk tája 
ALOE VERA

Szinte mindenki hallott már róla, vagy lehet, hogy már használta is. Az Aloe 
vera (Aloe Barbadinesis Miller) kivonatait használják gyógyászati célokra, 
a kozmetikai iparban. A növénynek fiatalító, sejtregeneráló, immunerősítő 
hatást tulajdonítanak.
Az orvosi aloe pozsgás, lándzsa alakú levelei 50 cm-re is megnőnek, 
magassága elérheti a 120 centimétert. Évelő, de a mi éghajlatunkon télen 
védett helyre kell tennünk. Leveleik letörhetők, helyettük új nő.
Gyógyászati célokra kizárólag a leveleit használják, abból is a levelekben 
lévő kocsonyás nedvet.
Külsőleg alkalmazva ízületi és reumatikus fájdalmakra, allergiás 
problémákra, égési sebekre, vérzéscsillapításra, fertőtlenítésre 
alkalmazzák. Gyorsítja a sebgyógyulást. Belsőleg is használható: gélként, 
kapszulaként, teaként, ampullában, sőt üdítőitalokban hozzák forgalomban.
Több mint 200 hatóanyaggal szinte egyedülálló a növényvilágban. 
Tartalmazza a teljes vitaminskálát, húszféle ásványi anyagot, nyomelemeket, 
enzimeket.
Bár az elmúlt évtizedekben a növénnyel szemben támasztott csodavárás 
eléggé lejáratta a növény „jó hírét”, de higgyük el, hasznos növénnyel állunk 
szemben, nem csodatévő, de hasznos.
A növény egészen más éghajlatról származik, ezért az életfeltételeit 
mesterségesen nekünk kell megteremtenünk: ez azonban nem újdonság, 
hiszen a legtöbb szobanövényünk hasonlóan ránk szorul a napi gondozás 
terén. A kis sarjat, melyet kaptunk vagy vettünk, lehetőleg cserépedénybe 
ültessük. Az adonyi kerti, agyagos földet nem fogja szeretni, hiszen a növény 
sivatagban él. Ezért az általános virágföld a javasolt, melyet keverjünk 
homokkal, esetleg apró szemű sóderral. Talán az 1:1 arány az ideális, de 
lehet a homok kicsit több is a virágföldnél. Lényeges hiba, hogy a növényt 
túl szokták öntözni. Ilyenkor a növény berohad. Ha kevés a nedvessége, 
akkor a levelek puhává válnak, ezzel jelzi, hogy már szükségessé vált a 
locsolása: ezt azért ne várjuk meg. A pangó víz nagy ellensége, így az sem 
baj, ha függő cserépbe ültetjük növényünket. Világos, de a tűző naptól 
védett helyet kedveli: az erős naptól a növény kiéghet, amit a barnuló 
levelek jeleznek. A szabadban lévő növénynél az eső után ellenőrizzük, 
hogy nem áll-e vízben. A kertbe való kihelyezéssel meg kell várni, amíg 
a hőmérséklet minden napszakban meghaladja az 5 Celsius fokot. Nem 
javaslom a kertbe való kiültetést, hiszen itt ki van téve a számára hideg, 
csapadékos időjárásnak. Ahogy nő, évente célszerű átültetni.  
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A növény sarjról szaporítható. Az aloe vera optimális körülmények között 
hároméves korában hozza első sarjait. Várjuk meg, amíg 6-8 centiméteresek 
lesznek, akkor leválaszthatók. Ha hagyjuk őket, a növényünk szépen 
terebélyesedik. Nitrogénpótlást igényel, melyet tápoldat formájában 
juttathatunk a földjébe, azonban ne vigyük túlzásba. Nem győzöm 
hangsúlyozni, hogy jellemzően a sivatagi környezetben él természetes 
élőhelyén. A teleltetést 15-18 Celsius fokon végezzük, lehetőleg ne sötét 
helyen, mert akkor hajtásai satnyák lesznek. Ritkán öntözzük: legfeljebb 
kéthetente.

Morva Ildikó

S.K. 
POHÁRALÁTÉT A KERTI PARTIHOZ

E hónapban is a foltvarrással foglalkozunk. Nézzük meg, hogy mi előzi 
meg a tárgyunk összeállítását, varrását! Mint minden alkotó munka, 
ez is a tervezéssel kezdődik. Legegyszerűbb, ha egy magazinban, vagy 
éppen valamelyik honlapon megtetszik egy minta, azt vesszük alapul. 
De lehet már elérhető áron sablonokat is vásárolni. Ez utóbbiak azért is 
jók – főként azoknak, akik nem túl gyakorlottak ebben a tevékenységben 
–, mert a vásárolt sablonok mellett általában az elkészítés módját is 
megtaláljuk. Ha saját tervezés mellett döntünk, akkor a négyzetrácsos 
füzet kitűnő segítség. Ebben nemcsak a színharmóniát tudjuk láttatni, de 
a méretarányokat is megfelelően tudjuk tervezni. A tervet aztán át tudjuk 
másolni milliméterpapírra, amit - a varrásszélesség felrajzolásával együtt – 
ki tudunk vágni. Ez alapján készülhet el a kartonpapír sablonunk. Célszerű 
jó minőségű kartont használni, hogy a sablonunk hosszú időn keresztül 
szolgálja hobbinkat. A sablon alapján aztán a textília hátoldalára fel tudjuk 
rajzolni a kívánt formát. Itt tudjuk aztán igazán hasznát venni az éles 
szabóollónak vagy a körkésnek és a vágólapnak. 
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Ha ezzel megvagyunk, kezdődhet az összeállítás. Nézzük meg hát, hogyan 
lesz néhány anyagdarabból parti-kellék.!
Júniusban a kellemes délutánok, esték alkalmasak arra, hogy a szabadban, 
a kertben partit rendezzünk. Ilyenkor jönnek elő a hűtött italok, és igen 
bosszantó lehet, ha a poháron legördülő páracsepp nyomot hagy az 
asztalon. Erre az alkalomra találtuk ki a poháralátétet, amit szinte alig kell 
varrni. 
Kell készíteni két sablont. Az egyik 5 cm sugarú, a másik 8 cm sugarú 
körből készült hatszög. Kivágjuk az anyagokat, és a kettő közé beteszünk 
egy vastagabb bélést. Lehet ez vastag filc anyag is.
Alulra helyezzük a nagyobb anyagot, középre a bélést, majd a kisebbik 
anyagot. A nagyobbik anyagot egyszer visszahatjuk, aztán a második 
visszahajtásnál a kisebbik anyagra hajtjuk. Végigmegyünk mindegyik 
oldalon, letűzzük gombostűvel, majd rávarrjuk a hajtás mentén láthatatlan 
öltésekkel. Akinek ez nem megy, pelenkaöltéssel is varrhatja, vagy 
bármilyen díszítő öltéssel is. Ha különböző színeket vagy díszítőelemeket 
használunk, akkor a jól megkülönböztethetővé, megjegyezhetővé válnak a 
poharak: mindenki tudni fogja, melyik pohár is a övé… Kellemes nyarat, és 
jó partizást mindenkinek!

Nagy Zsuzsanna és az adonyi Hóvirág Foltvarró Klub
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1. ADONYI MŰVÉSZETI EGYÜTTES.
2. AZ EGYÜTTES 2005. 03. 05-ÉN ÉS 2010. 04. 25-ÉN MEGRENDEZETT 

ORSZÁGOS MINŐSÍTÉSEN ELÉRT EREDMÉNYE.
3. AZ EGYÜTTES KARNAGYA. 
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„Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk”
AZ UTOLSÓ FRONTOT IS MEGJÁRT ADONYI: PERG ISTVÁN

Perg István (1921.11.11.-2017.) 
Adonyban született, az akkori Szent 
György utca harmadik házában (ma 
Ady Endre utca). A 6 elemit Adonyban 
végezte. A második világháborút 
döntően az akkori Jugoszláviához 
tartozó Délvidéken töltötte a fronton 
és a hadifogságban. 30 évet dolgozott 
a vasútnál: 1938-tól pályamunkás, 
vonaljáró, váltóőr. Közben néhány évet 
útfenntartóknál, majd a vízügynél is 
dolgozott kubikusként. Felnőtt fejjel 

elvégezte a 8 osztályt. Aztán árukezelői, árufuvar, árupénztár, a távirda, 
forgalmi vizsgát tett. 1981-ben ment a vasúttól nyugdíjba. 1946.10.27-én 
házasodtak össze feleségével. István és Lajos gyermekeik születtek. Közvetlen 
szerettei korán elmentek: gyermekeitől 1985-ben és 2000-ben, feleségétől 
2010-ben búcsúzott. Unokáiban – Zoli (1986.), Pisti (1988.) – vigasztalódott. 
A legkisebb Pergek: Dóri és Lili, Pista bácsi dédunokái. Unokájával élt egy 
háztartásban a közelmúltban bekövetkezett haláláig.
Perg Istvánnal (PI) elsősorban a világháborúval kapcsolatos személyes 
érzéseiről, a világháborút követő életéről beszélgetett Hetyei Gábor (HG):
HG: Pista bácsi! A II. világháború kezdetekor még nem töltötte be a 18. 
évét. Mégis besorozták. Hányan voltak a korosztályából?
PI: 1941-ben soroztak bennünket. A Rózsahegyi Miska bácsi a hivatal 
részéről vitt minket 3 lovaskocsival a szabolcsi iskolába. Ott soroztak 
minket, harmincnyolcunkból hárman nem váltak be. Mink voltunk az 
utolsó sorozat a háború alatt. Utánunk már nem soroztak többet.
HG: Aztán jött a behívó…
PI: Na, ezzel aztán volt egy kis probléma. A velem együtt sorozottak 
mindenki megkapta már a behívóját, és be kellett menni a hivatalba 
átvenni azt. Ott alá is kellett írni az átvételt. Már mindenki megkapta, csak 
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én nem. Ők Fehérvárra vonultak. Megkerestek aztán, hogy én miért nem 
vonultam be. Mondom én, hogy lakodalomba is akkor megy az ember, ha 
hívják. Engem senki nem hívott. A hivatalban a kis Haraszti volt az írnok, 
nézi, hogy én tényleg nem írtam alá az átvételt. Így én egy évvel később, 
1942. október 4-én vonultam, de már Kolozsvárra! Adonyból ketten: oda 
vonult ekkor még egy szentmihályi Pösér nevezetű is. Ez volt aztán a 
szerencsém, mert a velem együtt sorozottak mind az orosz frontra mentek, 
én viszont Szerbiába. A katonakönyvemben el van írva, oda 1943-at írtak a 
bevonuláshoz. A mienk volt a 14-es önálló üteg. A kolozsvári laktanyában 
aztán kerestek sofőröket, én jelentkeztem, sikerült is a sofőrvizsga. Személy, 
teher, vontató.
HG: Amikor a behívót megkapta, milyen érzéssel fogadta?
PI: Várni, vártam, hiszen tudtam, hogy jönni fog. Csak az volt a bánatom, 
hogy Kolozsvárra kell mennem. Két napig mentünk, mire odaértünk. Ott 
voltunk addig, amíg ki nem vonultunk a frontra. Nem ám úgy, mint Ercsiből, 
vagy Fehérvárról, hogy eltávozásra haza tudtak jönni. Én onnét nemigen 
tudtam eljönni. Majd egy évig voltam Kolozsváron. A Gévai Bözsi néni 
meghívott az esküvőjére, 1943. vízkörösztre, január 6-ra. A katonák egyik 
felét karácsonyra, a másik felét szilveszterre engedték haza. Én a második 
transzportba kerültem az esküvő miatt. Így jutottam haza Kolozsvárról egy 
alkalommal.
HG: Mit vitt magával, mikor bevonult?
PI: A Trautmann Imre bácsi csinálta a ládámat, a kuffert. A név már 
ugyan nincs rajta, de most is megvan a padláson. Vittem varrószerszámot, 
gombot, fogkefét, a borotvakészüléket, szappant, kapcákat, alsóruhákat. 
Nem vihettünk sok mindent. Ha bosszút akart állni a parancsnok, akkor 
kiborította a ládát és kezdődött a „kuffervizit”.
HG: Amikor Kolozsváron volt, tudott-e kapcsolatot tartani a családdal?
PI: Októberben bevonultam, karácsonyig még levelet sem írhattam. 
Azután megmondták, hogy mit írhatok, és le is ellenőrizték azt. Ami levelet 
kaptam, azt előzőekben cenzúrázták, hogy megkaphatom-e egyáltalán. 
HG: Milyen kiképzést kapott?
PI: Tüzéreknél voltam gépkocsivezető. A 15-ös ágyúnak 48 kiló volt 
egy lövedéke. 15 kilométerre lőttünk vele. Céljaink a templomtorony, a 
magassági figyelő állások, a gyalogsági vonal voltak. De voltunk megtévesztő 
üteg is: vonultunk egyik helyről a másikra, és az ellenség nem tudta, hogy 
merre vagyunk, hányan vagyunk.
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HG: A kiképzés alatt hallották a háborús eseményeket. Milyen érzéssel 
várták a laktanyából való kivonulást? Hősies várakozással, félelemmel?
PI: Igen, hallottunk a frontról jövő híreket, tudtuk, hogy mennünk 
kell, de inkább a remegés volt rajtunk: nem tudtuk, hogy közülünk hányan 
pusztulnak el. Mi voltunk azok, akikből a megsemmisített ütegeget töltötték 
fel, így tudtuk, hogy milyen sors vár ránk. Sok bajtársunk elesett.
HG:  Merre vonultak a kolozsvári kivonulás után?
PI: Először mentünk Hajmáskérre, majd Dunaföldváron át a délvidéki 
frontra. Nem volt fix bázisunk ott, mentünk hol ide, hol oda, körbe-körbe. 
Ha magyar faluba kerültünk, akkor bemehettünk a házakhoz, de ha szerb 
faluba, akkor még vízért sem lehetett bemenni csak kettőnek egyszerre, 
mert a csetnikek kinyírták. A legtöbb alkalommal az autók alatt aludtunk. 
Mi, katonák a legtöbb helyen jóban voltunk a lakossággal, fosztogatásokról 
sehol nem hallottunk.
HG: Milyen volt az ellátásuk?
PI: Tűrhető volt. Én, mint sofőr a műhelykocsin voltam. Ott mindenünk 
megvolt, amire feltétlenül szükségünk volt. Vettünk – pénzért – malacokat, 
megsütöttük. Igazából éhezni csak akkor kezdtünk, amikor visszavonulóban 
voltunk és átléptünk az osztrák területre. Ott nem kaptunk már enni 
semmit, sőt egy papírt is alá kellett írni, hogy aki lop, az hadbíróság elé 
kerül. Szegény parasztemberek elvetették a krumplit – szegénység idején 
úgy szokták, hogy a vetőkrumplit 4 felé vágták, azt vetették el a földbe. 
Reggelre hiányzott mind, mi katonák kiszedtük és megettük ott a föld 
végében.
HG: Ellenséges csapatokkal közvetlenül találkozott-e?
PI: Közvetlen kapcsolatunk nekünk nem volt, hiszen tüzér alakulat 
volt a mienk. A tüzérségünk folyamatosan a gyalogság mögött volt, akkor is, 
amikor vonultunk vissza. Az én frontszolgálatom gyakorlatilag folyamatos 
visszavonulásról szólt.
HG: Ezt tragédiának élte meg?
PI: Megmondom őszintén, az ember olyan formán volt, hogy egyik 
percbe élek, a másikban talán már nem. Ezt sosem tudtuk. Mikor magyar 
területre értünk a visszavonulás alatt, az út szélén ott állt a tábori csendőr. 
Ez valahol az Alföld déli részén volt. Az Ébl volt az, a „Háromkezű”. 
Beszélgettünk 10 percet. Az út szélén egy katona lógott felakasztva, 
nyakában tábla: „Így jár, aki szökik.”. Az ő parancsa az volt, hogy a népet 
kapkodja el, az enyém meg más. Ilyen volt a háború.
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HG: Hogy kerültek Ausztriába?
PI: 1945 tavaszán kezdtük a visszavonulást Szerbiából. Addig voltunk 
a szerb fronton. Mentünk Izsákra, itt töltöttünk hosszabb időt. Az orosz 
felderítőkkel össze is keveredtünk Izsák környékén. Ők sem tudták hol 
vannak, de mi sem. Aztán jöttünk a Dunához, a földvári híd már le volt 
bombázva, így mentünk Ráckevére. Onnét jöttünk Lórévhez, 4 napot 
töltöttünk ott. Hajóval hordták a népet át a Dunán. Majd áthoztak minket is 
ide, Adonyba. Az ágyúkat a Tóth tanyákhoz vitték. Minket a Matisz Jenőék 
előtt sorakoztattak fel és osztottak el. Az autósokat a Bocskai utcába 
kvártélyozták be. Én a Hani Szepi bácsihoz kerültem. Az autóink a Payerék 
udvarában voltak. Velük haverok is voltunk. Tudták a parancsnokok, hogy 
én haza akarok szökni, ezért este mindig úgy osztottak be őrségbe, hogy 
ne tudjak eljönni. Amikor egyik este a fejesek elnyugodtak, megcseréltem 
a szolgálatot egy másik katonával. Jött az este: föltettem a tölténytáskát, 
puskát, szuronyt, és ballagtam haza. Igen ám, de a piacon – ott ahol most 
a lottózó van – a Farkas-féle bolt és a Raboczki trafik környéke tele volt 
németekkel. Ott állt az őr. Mindenkit igazoltattak. Ott volt a kút, meg az 
András bácsi trafik bódéja, azt megkerültem és szép komótos léptekkel 
mentem, mintha járőr szolgálatban lennék. Így sikerült átcsúsznom, és haza 
tudtam menni. 11 napig voltam Adonyban, aztán mentünk tovább Ercsibe, 
a cukorgyár védelmére. Utána Fehérvárcsurgó, de ott azt sem tudtuk, hogy 
mit lövünk, csak lőttünk.
HG: Milyen érzés volt magyar területet bombázni?
PI: Nekem az volt a szerencsém, hogy a tüzérségi műhelykocsit 
vezettem. Így közvetlen a lövésekben nem volt szerepem. De persze, hogy 
bántott, mert ki tudta, hogy az én szüleimet, vagy a házunkat lövik-e. Nem 
is volt észnél sokszor az ember, csinálta, ami a parancsa volt. Én egyszer 
lőttem csak a puskámmal, akkor is nyúlra. Ennél különben nem lőttem. 
Fehérvárcsurgóról vonultunk Ausztriába kifelé. Ott ért minket a háború 
vége. Rádióban bemondták, hogy vége a háborúnak. 1945. május 8-án 
Mahrenbergben kerültem fogságba: egy vásártéren leültünk és vártunk, 
hogy kinek is fogjuk megadni magunkat. Jöttek a bulgárok, egy bulgár őrnagy 
vette át a parancsnokságot. Végülis nekik adtuk meg magunkat. Aztán a 
fegyvereket ott le kellett dobnunk. Kazalba raktuk, mintha máglyát raktunk 
volna. A sofőröket beosztották, hogy a járműveket, ágyukat transzportáljuk 
Bulgáriába. Azt mondta az őrnagy, hogy 3 hónap múlva otthon leszünk. 
A többieknek azt ígérte, hogy onnan rögtön Magyarországra mehetnek. 
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Aztán nem így lett, mert fél óra múlva jöttek a szerb katonák. Leszedtek 
rólunk mindent, ami jó volt: csizma, cipő, bakancs. Mikor láttuk, hogy a jó 
lábbeliket leszedik a bajtársainkról, fogtam a bicskámat és gyorsan kicsit 
lefeszegettem a talpát, így nem vették le az enyémet. De voltak, akik innentől 
végig mezítláb mentek tovább. Aztán a köpenyt is le kellett teríteni, rárakni 
minden értékes dolgunkat. Órát, ékszert, borotvakészletet. Ezeket elvitték. 
Jött egy másik koma: „Mehanicsári, sofőrü.” Szóval a szerelőket, sofőröket 
kereste. 10-15-en kiléptünk: minket elvittek egy sátorba, ehettünk, 
igazából nem is fogolyként kezeltek. A többiekről azóta sem tudok semmit. 
Elindultunk, és mindenfelé menve szedegettük össze a német autókat, 
járműveket. Amit meg tudtunk javítani, azt vittük magunkkal, szedtük 
össze. 3 hónapig voltunk ezekkel. Innen vonultunk vissza a Délvidékre. A 
kocsit mi vezettük, mellettünk a macedón sittárok ültek. Ha magyar falun 
mentünk keresztül, akkor kenyeret dobtak be a kocsi ablakán, ha szerben, 
akkor követ. Nagybecskerek, Nagykikinda, Szabadka, Újvidék, ezekre a 
részekre szállítottuk a német cuccokat. 
HG: Tudott-e a családjáról, a család tudott önről?
PI: Volt egy bodajki gyerek már Szerbiában, a táborban közöttünk, 
középiskolai tanár. Ő hordta a moslékot a lágerból a disznóknak. Mikor 
megtudta, hogy szinte földik vagyunk, segített, ő írt levelet a szüleimnek, 
hogy mi van velem. A szüleim is válaszoltak. Kerülő úton jött is a válasz. 
Jött a moslékért, pislogott, meg integetett. Ballagtam utána, aztán egy kis 
papírt összegyűrve leejtett, amit én felvettem és a latrinán elolvastam, 
hogy minden rendben van otthon.
HG: Hogyan jött onnét haza?
PI: 1945 őszén, amikor megszületett az egyezség a foglyok szabadon 
bocsátására, akkor Belgrádba vittek minket, ott feltettek minket két 
személyvonatra. Amikor Szabadkán átjöttünk a határon, leszállítottak 
minket, bevittek egy iskolába. Azt mondták, hogy le kell bélyegezni az 
átlépő papírt, majd reggel lesz vonat. Másnap két marhavagonba hajtottak 
be minket, majd visszavittek Belgrádba, és a jég tetején építettük a Duna 
hidat. Hordtuk a betont, meg a vasakat. Ott voltunk jó fél évig újra. Az volt 
a szerencsénk, hogy volt az őrök között néhány bácskai magyar gyerek is, 
ők legalább tájékoztattak minket az eseményekről. Negyvenhat tavaszán 
aztán Belgrádban vonatra raktak, és hoztak haza minket. 10 hónapot 
voltam fogságban. 1946. március 8-án értem haza.
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HG: Itthon hogyan fogadták?
PI: Szabolcson leszálltunk a vonatról. Mivel nem volt vonat Adonyba 
tovább, ezért lábbusszal indultam haza. Éjfél volt, mikor a templomhoz 
értem. Megálltam. „Na hála Isten!”- gondoltam. A Szeitl Pistánál volt akkor 
– emlékszem – az emberbál”. Hazaértem, a kutya beengedett. Kopogtam az 
ablakon: anyám kinézett, megismert. Azt a pillanatot, amikor kopogok az 
ablakon, nem lehet elfelejteni (könnyek szöknek a szemében, az érzés – látszik 
– teljesen felkavaró még 70 év múlva is). Amikor éjjel nem bírok aludni, még 
most is nagyon sokszor eszembe jut az az ablakon való kopogás és anyám 
arca. Reggel anyám elvezetett a templomba, azt mondta: „Fiam, meggyónsz, 
megáldozol.”. Mondtam neki: „Nem kell. Szabadkán a vonat indulása előtt 
volt időnk és ott a templomban meggyóntunk. Megkönnyebbülve jöttünk 
haza.” Mise után elmentem a húgomékhoz, meg jöttek a haverok, de nem 
tudtam örülni, mert dolgozott bennem a félelem. 
HG: Hogyan tudta a félelmet elhagyni?
PI: Sehogy. Sokszor arra ébredek, hogy dogozik bennem. Altatóval 
alszom most is. 
HG: Gondolkodott-e azon, hogy hős volt-e, vagy áldozat?
PI: A háború alatt ilyenen nem gondolkodtunk. Nagyon sokszor nem is 
voltunk észnél.
HG: A háború utáni években volt-e hátránya abból, hogy katona volt, 
hiszen akkora már az oroszok, a korább ellenség lett a szövetségesünk?
PI: Nem, sosem éreztem hátrányát. Az első években féltem, mert 
mondogatták, hogy a katonákat összegyűjtik, de én nem tapasztaltam ilyet. 
Az bántott, hogy amikor 51-ben átképzésre hívtak be Veszprémbe, ott 
olyanok oktattak minket, aki sosem jártak a fronton. Mit tudtak ők arról az 
időről…
HG: Azóta járt-e azon a területen, ahol a front idején volt?
PI: Nem mentem én, egyedül Kolozsváron voltam később, amikor a 
vasútnál dolgoztam. Nem kívánkozok oda vissza.
HG: Hosszú éveken át ünnepeltük a második világháború végét, a német 
és a vele szövetséges magyar hadsereg vereségét. Ez volt a felszabadulásunk 
ünnepe. Milyen érzés volt ez, hogy arra van egy ünnep, hogy a maga által is 
viselt háború elvesztésére emlékezzünk meg?
PI: Akkor is úgy voltam vele, mint most. Mondjon, ki mit akar, lezártam, 
elég volt. Amikor a gyerekek is kérdezgetnek, én azt kérem tőlük, hogy ne 
kérdezgessenek, olvassák el, amit a Rózsafi Jancsi leírt. Ott vannak a tények, 
de engem ne kérdezzetek, mert akkor bennem itt dolgozik és visszajönnek 
azok a félelmek, emlékek. És ez nem jó.
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HG: A művelődési házzal szemben, vagy a Kistemetőben ott nyugszanak 
a szovjet katonák, akik itt harcoltak a magyar meg a német csapatokkal. Mit 
érez velük kapcsolatban?
PI: Én ameddig tudtam menni, el szoktam menni a Deák Ferenc 
utcában a sírok mellett. És amikor láttam, hogy embermagasságú 
csalánban álltak a szovjet sírok, mintha a szívembe szúrtak volna valamit. 
Hát ez a nyomorult ember ugyanaz volt, mint én, őt is hajtották a frontra, 
menni kellett neki is, nem önszántából ment. Hát ezt érdemlik meg? Mi 
követeljük, hogy a magyar sírokat gondozzák, itt meg a gaz lepi őket? Hát 
senki nem törődik velük? Az én magyar bajtársam is ugyanígy vannak? Hát 
ennyit nem érdemelnek meg? De úgy látom, most talán rendbe van téve. 
Már nem vagyok kíváncsi, mert feltörnek az emlékek, és az fáj, nagyon fáj… 
Ez egyéni: nekem fáj, a másik kiröhögi, a harmadiknak meg ellenséges. Az 
a nyomorult, aki elpusztult, az nekem nem ellenségem.
HG: Pista bácsi! Életében sok minden szenvedésen átment, családjában 
is sok tragédia volt, eltemette a feleségét, a két gyermekét. Szép az élet, 
vagy nem szép az élet?
PI: Fiatal éveimben nem éltem semmit. Azt elvette a háború, a fogság. 
A fiatal életem nulla. Ez fáj. Miért kellett nekünk pont abban a glédában 
lenni, hogy nekünk nem jut semmi? Csak a szenvedés, a kínlódás. Ez volt a 
sors, ez volt a sors. De azért mégis szép volt ez az élet…
 (A riport 2016-ban készült)
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„Adony épített emlékei”
„A SZENTHÁROMSÁG KÖZÖSSÉG PECSÉTJE” 

(Az adonyi ortodox keresztény egyházközség pecsétjének 
szövege 1775-ből)

2017.06.15-án különleges esemény részesei lehettek azok, akik 
ellátogattak a Magyar utcába: elkészült, és felszentelésre került az 

adonyi ortodox keresztények 
emlékkeresztje. A kereszt 
állításával együtt megújult 
az önkormányzat által 
megvásárolt terület is. Eltűnt 
a düledék ház, kitakarításra 
került a telek. Tuják, fák, 
virágok, padok veszik most 
körül Nemes Ferenc fafaragó 
népi iparművész alkotását. 
Ahogy Dr. Glashütter Csaba 
alpolgármester avató 
beszédében elmondta: „Ahol 
isten megjelenik, ott rend 
lesz!”
Adony múltja az elmúlt félezer 
évben szinte mindvégig a 
különböző nemzetiségek 
egymás mellett éléséről is 
szólt. 1580-ban érkeztek 
Adonyba és a környező 
településekre a törökök 
elől elmenekült lakosság 
helyére a szerb telepesek, 

akik városunk első ortodox, vagy más néven rác lakóinak tekinthetők. Ide 
nyúlnak vissza a környékünkön nem ritka településnevek: Ráckeresztúr, 
Rácalmás, Ráckeve, Rácz-Adony (1882-ig így nevezeték városunkat). De 
ortodoxok lakták Ercsit, Perkátát, Dunapentelét is. A török hódítók kiűzését 
követően (1688.) felerősödött az ortodox keresztények betelepülése ezekre 
a helyekre. 1691-ben már volt Adonynak ortodox papja, és alapra épített 
fatemploma. 1691-98. között e templom őrizte Szent Sztefan Stilyanovics 
szerb despota ereklyéit. 1732-ben megépült az első ortodox keresztény 
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kőtemplom is. A XVIII. század elejére Adony a Mezőföld legnagyobb rác 
települése lett. Ha az ortodox keresztények nem tartották volna életben 
lakhelyünket, talán rég eltűnt volna a történelem süllyesztőjében éppen 
úgy, mint számos más kifosztott mezőföldi település. Ez időszakban 
kezdődött Adony svábokkal majd szlovákokkal, később görögökkel való 
betelepítése. A város felvirágzásához az egymás mellett élő, egymással 
versengő nemzetiségek, kultúrák nagyban hozzájárultak. Aztán XIX. század 
végére az ortodox keresztény vallásúak részaránya jelentősen lecsökkent. 
1932-ben már csupán 4 főt tartottak közülük nyilván. Végül 1945. január 
végén a templom bombatalálatot kapott, és a háború után már nem volt 
kiért azt újjáépíteni. 
A kereszt szentelését őexc. Pantelic Lukijan a Budai Szerb Ortodox 
Egyházmegye püspöke végezte. Adonyban teljesen szokatlan, szép, 
megható és felemelő szertartással ismerkedhettünk meg, melyben több 
parókus is részt vett. Az egymást követő pravoszláv egyházi énekek a 
különböző felekezetű ünneplőknél egyöntetűen áhítatot váltottak ki. Az 
ünnepi beszédeket Dr. Glashütter Csaba alpolgármester és Alexov Lyubomir 
parlamenti szószóló mondták. Megindító volt alpolgármesterünk beszéde, 
mely nem volt hatástalan a szentelést végző püspökre sem: a beszédet 
követően a mikrofon elől távozó szónok elé sietett az idős egyházi vezető, és 
meleg szívvel köszönte meg szavait. A szentelés ünnepélyességét növelte a 
Lélekmentő kórus előadása, akik pravoszláv dalokkal készültek, melyeket 
erre az alkalomra vettek fel a repertoárjukba. Megtisztelte a szertartást őexc. 
Rade Drobac Szerbia, őexc. Aleksandar Dragicevic Bosznia magyarországi 
nagykövete is. A szentelést a művelődési házban, a székesfehérvári Vox 
Mirabilis kamarakórus pravoszláv művekből összeállított előadása követte.
A kereszt felállítását nagyban segítette még Krauszné Vukajlovics 
Melinda, a Lórévi Szerb Önkormányzat elnöke, Fónad József, Sági Gergő, 
Rácz Anna mérnökök, adonyi vállalkozók, a művelődési ház és az adonyi 
polgármesteri hivatal dolgozói. A kereszt és a hozzá kapcsolódó építmény 
a Szerb Országos Önkormányzat, a Lórévi Szerb Önkormányzat, a lórévi 
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, valamint Ronyecz 
Péter, Hetyei Gábor és Fónad József tiszteletdíjából származó támogatással 
készült.
Mostantól e kereszt is őrizze az adonyi ortodox keresztények 350 éves 
múltját, és a városunk felemelkedésében tett erőfeszítésük emlékét 
mindörökké.

Hetyei Gábor
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Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
MAULTASCHE

Nagymamák tekintetében nem kényeztetett el a sors. Apai nagymamámat 
nem ismertem, mert fiatalon, jóval az én születésem előtt meghalt. Anyai 
nagymamámmal 6 éves koromban találkoztam először. Akkor mehettünk 
ki hozzá Németországba látogatóba. Nem volt egyszerű abban az időben 
útlevelet, vízumot kapni nyugatra, úgyhogy nagy volt az öröm, mikor 
minden papír a kezünkben volt és végre indulhattunk. Ma is emlékszem a 
hosszú utazásra. Édesanyámmal utaztunk ketten vonattal, bécsi átszállással 
Stuttgartba.
A nagymamám akkor már több mint 10 éve ott élt. Sváb származása 
miatt 1946-ban kitelepítették a családjával együtt Hercegfalváról (a mai 
Mezőfalva).
Nehéz évek vártak rá a kitelepítés után. A semmiről kellett 60 évesen 
újrakezdeniük. Öt gyerekéből két fia Amerikába ment, egy Svájcba, egy 
lánya maradt Németországban, édesanyám meg - mivel akkor már évek 
óta felesége volt a magyar származású édesapámnak - Magyarországon 
maradt.  
Nekem gyerekként nagy élmény volt a találkozás nemcsak azért, mert végre 
nekem is volt nagymamám, akit megölelhettem, hanem az egész környezet, 
az idegen ország, az ismeretlen nyelv is nagy hatással volt rám.
Ettől kezdve, amikor csak tehettük mentünk hozzá, vagy ő látogatott 
Magyarországra és heteket töltöttünk együtt. Szerencsére hosszú életű 
volt, és így volt alkalmunk jó néhányszor találkozni. Sokat mesélt a régi 
életéről, falujáról, a családtagokról, akikkel nem találkozhattam és főzött 
nekünk finom, régen elfelejtett, számunkra ismeretlen ételeket. Sok van, 
amit - bár édesanyám is elkészített, meg én is próbáltam - nem tudunk 
igazán reprodukálni. A mamáé finomabb volt - állapítottuk meg mindig.
Az étel, aminek a receptjét most közreadom egyike azoknak, amit nem 
nehéz elkészíteni és tekintve, hogy sok variációja létezik, nem várjuk el 
mindig azt az egy, megszokott ízt tőle. A nagymamám is sokféleképpen 
készítette, és mindig az volt a legjobb variáció, amit éppen ettünk.
Maultasche az étel neve. Ez a sváb konyha egyik specialitása, egy tészta 
táska, ami nagyon változatos töltelékkel készülhet, és a felhasználása is 
sokrétű. Hasonló módon készül, mint a nálunk is ismert barátfüle, csak 
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teljesen más az ízvilága. Sós töltelék kerül a tésztába, leggyakrabban 
darált hús, zsemle, tojás és fűszerek keveréke. Nagyon ismert és kedvelt 
a spenóttal töltött Maultasche is. A mai napig kedvelt étele a német 
családoknak, szinte minden háziasszonynak van féltve őrzött, családi 
Maultasche receptje. Készül füstölt hússal, gombával, maradék sült hússal, 
stb. töltve. Vendéglőkben is sok fajtája szerepel az étlapon. Érdekességként 
megjegyzem, hogy a sváb Maultasche 2009 óta az EU által eredetvédett 
termék.

A tészta hozzávalói:
40 dkg liszt,
4 egész tojás,
só,
víz.

A hozzávalókból tésztát gyúrunk, jól kidolgozzuk, ameddig sima, fényes 
felületű lesz. Ezután szobahőmérsékleten, letakarva fél órát pihentetjük. 
Addig elkészítjük a tölteléket.A töltelékek közül a két legkedveltebb talán a 
darált húsos és a spenótos.

Darált húsos Maultasche töltelék:
30 dkg darált hús (sertéshús vagy 
sertés-marha keverve),
1 kis fej vöröshagyma,
1 gerezd fokhagyma,
1 csokor petrezselyem,
1 tojás,
1 vízben áztatott zsemle,
só,
bors.
A vöröshagymát apró kockákra vágjuk, és kevés zsíron megdinszteljük. 
Hozzáadjuk a szintén apróra vágott fokhagymát is. Ezután a darált húst, és 
azzal is pár percig pirítjuk. Amikor már majdnem puha a hús, levesszük a 
tűzről, és jól elkeverjük a többi hozzávalóval. Sóval, borssal ízesítjük.
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Spenótos töltelék:
40 dkg friss spenót (ha nincs, a mirelit is jó),
1 kis vöröshagyma,
1 tejben áztatott és jól kinyomkodott zsemle,
2 gerezd apróra vágott fokhagyma,
2 tojás,
só,
frissen őrölt feketebors.
A friss spenótot megfőzzük, és apróra vágjuk, a mirelitet kiolvasztjuk. A 
hagymát apró kockára vágjuk, kevés zsiradékon megpároljuk, és hozzáadjuk 
a fokhagymát, spenótot. Addig keverjük a tűzön, míg egy kicsit összeáll, 
aztán félretesszük. Ha langyosra hűlt, elkeverjük a többi hozzávalóval, 
ízesítjük sóval, borssal.
A tészta egyik felére kis kanállal egymástól egyenlő távolságra (kb. 5 cm) 
kis halmokat rakunk a töltelékből, és a tészta másik felével leborítjuk. Ha 
biztosra akarunk menni, hogy főzés közben nem esik szét a tésztatáska, a 
töltelékek közötti részt megkenhetjük tojás fehérjével, vagy hideg vízzel, 
hogy jól összeragadjon. Az én nagymamám, amikor már ráborította a 
tészta másik felét a töltelékekre, fakanál nyelével kis „utakat” ütögetett ott, 
ahol majd derelyevágóval felmetélte. Nem szabadott túl erősen ütni, mert 
akkor kiszakadt a tészta, csak szép „pöttyösre”.
Ezután a kis táskákat sós vízben 8-10 percig főzzük, és lehet is fogyasztani.
A fogyasztás módjai nagyon változatosak.
Lehet levesbetétként, ilyenkor általában darálthúsos volt a töltelék, és 
húslevessel vagy csontlevessel ettük.
Ugyanez a húsos töltelék került a tésztába, ha egy kicsit megpirította a kifőtt 
Maultaschet vajon, és sült hagymával, tejföllel, vagy paradicsommártással 
ettük. Megjegyzem, az én unokáim a paradicsommártásos változatot 
szeretik a legjobban. Az óvodában, Németországban, ahova ők járnak, a 
spenótos változat van gyakran az étlapon.
Ez is nagyon is finom, tejföllel és reszelt sajttal megszórva.
Ettem már sonkás és füstölt húsos töltelékkel is, az is nagyon ízletes volt.
Szóval bátran próbálja ki minden háziasszony, és kísérletezze ki, hogy 
melyik az a változat, amit a családja a legjobban szeret.
Sok sikert és jó étvágyat kívánok!

Szabó Ferencné, Ila 
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Adonyban született –  Adonyi történetek
Bálint Ágnes írónő családja anyai ágról több generáció óta élt Adonyban. 
Nagymamám, Bálint Lajosné Müller Sára lányához hasonlóan nagyon 
tehetsége író volt, bár történetei nem kerültek publikálásra. A tavalyi 
kalendáriumban az Uszodáról szóló emlékeit olvashatták. 
Müller Jenő, Müller Sára édesapja - Bálint Ágnes nagyapja - uradalmi erdész 
volt a Zichy grófoknál, és öt gyermekével együtt a Duna melletti erdészházban 
lakott, amely Bálint Ágnes gyermekkorában még állt. Egyébként az erdész 
hivatást már ő is az édesapjától „örökölte”, hiszen nem csak a dédapám, de 
az ükapám is erdész volt a Zichy uradalomban…
Vajon hol lehetett pontosan ez a ház? Annyi bizonyos, hogy Dunán a Kis-Duna 
értendő. Müller Sára visszaemlékezése szerint „Telkünk északi oldalán az 
udvart két hatalmas magtár határolta. Az épület folytatását - ez már a kertet 
zárta le – a béresházi ököristállók falai képezték, felül apró ablakokkal. A 
kertünket határoló főszolgabírói hivatal egy kis sarkot képezett, ez kis 
léckerítéssel határolódott el a mindenkori főbíró kertjétől. Ajtó volt vágva 
a falba, azon át lehetett jutni a béresház udvarára.” 
Azt tudjuk, hogy hol volt a főszolgabírói hivatal az 1900-as évek legelején 
(Kossuth L. u. 38.), mely mögött (ma a tüzép udvar) álltak az uradalmi 
istállók, béres lakások, így nagyjából el tudjuk helyezni ezt a régi erdészházat 
is.

(Németh Ágnes)

Bálint Sára: Történetek az erdészházból

A Duna partján húzódó országút mögött egy igen-igen régi, ódon sárga ház 
lapult meg.
Boldog emberek, és még boldogabb gyermekek éltek ennek a régi háznak 
a homályos szobáiban. Kívül, a falon, a parányi ablakok egyike alatt egy 
kőtáblán kifaragott kéz mutatóujja erre a számra bökött rá: 1838… a híres, 
nagy árvíz tehát az ablakokig ért.
Mind az öt erdészgyerek élénk képzelőtehetséggel volt megáldva. Ebből 
a gazdag képzeletből egész álomvilágot építettünk magunknak, és 
benépesítettük az udvart mindenféle mesealakokkal. Pedig volt körülöttünk 
eleven csodákból is annyi, hogy a falu összes gyereke ámuldozhatott rajta! 
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Udvarunk egyik sarkában állt Jakabnak, a Bajorországból idekerült 
hatalmas uhubagolynak a csúcsos tetejű háza. Ajtaja éppen miattunk, 
gyerekek miatt állandóan zárva volt, de egy tolóablakocskán át pajtásaink 
is megnézhették, hogyan forgatja a szemét, és hogyan pattogtat a csőrével.
Aztán ott sétálgatott az udvaron Mici, az édes kis őzikénk. Csak az 
idegenektől futott el, 
barátaink bármikor 
m e g s i m o g a t h a t t á k . 
Annyira szelíd volt, hogy 
édesapánk nem egyszer 
kivitte az erdőbe vagy 
a szigetre, elengedte, 
és mire hazakészült 
Mici már benn ült a 
kocsi derekában, vagy a 
ladikban. 
A rücskös nyakú pulykák 
és lármás gyöngytyúkok 
között bánatosan álldogált Ferenc, a daru. Egy jégeső után hozta törött 
szárnnyal a szenvedélye után Madarász Henriknek nevezett Erdei Ferenc. 
Ugyancsak ő szállította apám gyógyító keze alá Pál urat, a szárnyaszegett 
gólyát. Pál és Ferenc méltóságteljesen lépkedett egymás mellett, de 
ha öcséim békát vagy vízisiklót dobtak az itatóvályúba, Pál azonnal 
magára hagyta Ferencet. Én ilyenkor a legbelső szobába menekültem. A 
kígyóktól való irtózásomat ki is használták fiútestvéreim: a legváratlanabb 
pillanatokban megsuhintottak egy kisebb vízisiklóval.
Egyébként a szobában sem lehetett unatkozni. Ott szundikált apám 
két kedvenc kutyája, Cézár és Néró. Összedugott fejük közé beékelődve 
pihent Liza, a fehér szobacsibe. Valamikor betegállomány révén 
bekerült a konyhába, gyógyulása után visszakéredzkedett, majd amikor 
százszázalékosan szobatiszta lett, a szobába is bejárhatott. Mikor vendég 
jött, kicsuktuk, de olyan káricálást, kaparászást vitt véghez az ajtó előtt, 
hogy végül, persze főként a vendég kérésére, mégis csak beeresztettük. 
Igen ám, de ő részt kért a társaságból, és felszállt a vendég székének a 
támlájára. Mikor egyszer jól belecsípett a szentatya fülébe, vége szakadt a 
pünkösdi királyságának, és visszaszáműzték a baromfiudvarba. 
A konyhaablakban Kamilla, a kiskorában elfogott és megszelídült 
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vadnyúl dobolt az üvegen. Mózsi, a pöfögő sündisznócska a mosókonyha 
egérállományát ritkította. Dávid, a teknősbéka egy moslékos edényben 
úszkált, a konyhában pedig ott lógott Hánzika, a szajkó kalitkája. Ahányszor 
valaki elment mellette, Hánzika rendre megkérdezte: „Mit kap a Hánzika?” 
Meg is mondta rögtön, mit szeretne: „Májat! Májat!”
Miskát, a kisrókát Filó, a dakszli húzta ki a rókalyukból egy vadászaton. 
Megszelídült, ott élt az udvarunkon, míg egy napon a gróf úr elkérte őt a 
kis grófoknak játszótársul.
Boriskát, a hófehér kecskét majdnem kihagytam a felsorolásból, pedig 
hányszor kiette a számtan- vagy olvasókönyvünk összes lapját, s mi a 
maradványokat mutogatva a tanító néninek, legalább egy napra megúsztuk 
a feleltetést.  
Hát nehéz lett volna unatkozni az erdészházban! 
És mégis, ebben a titkokkal és állatokkal benépesült házban, ahol téltől 
tavaszig hálóval fedett hodályban fácánok rikoltoztak, a legnagyobb 
szenzációt mindig Mariska néni látogatása jelentette. Feszült várakozás 
előzte szíjjal átkötött kofferjének a felnyitását, mert a bőrönddel együtt 
maga a mennyország tárult fel előttünk. Öcséim egyszer örökké bólogató 
szamarat kaptak piros bőr szerszámmal, meg kékre zománcozott tavat, 
amelyben felhúzható kacsák úsztak körbe-körbe. Nekem babakörhintát, 
Irénke nővéremnek pedig olyan babakádat ajándékozott, amelynek két 
csapja volt, és ha a felső tartályba vizet öntöttünk, hát zuhanyozhattak is a 
babák! 
Most viszont nagy csalódásunkra Mariska néni mindössze egyetlen dobozt 
vett elő, és az is feltűnően kicsi volt. Leemelte a tetejét, és egy csapzott, 
vörhenyes szőrcsomó gurult ki belőle. 
- Ez egy kis mókus – mondta Mariska néni – Nálatok nem él a 
szigeten, hát ezért hoztam.
A dermedt csend feloldódott. –Mókuska! Mókuci! Mókus! – kiabáltunk. 
Kis könyökmókus volt, olyan pici szemekkel, mint egy gombostűfej, de 
ezek a szemek páratlan élénkséggel vették szemügyre szobánk egyszerű 
bútorait. Aztán hirtelen felugrott a fehér porcelán lámpa burájára, onnan 
édesanyám féltve őrzött csipkefüggönyére. 
Mariska néni elkiáltotta magát:
- Mukica! – és ni csak, a lábra kelt vörös gombolyag visszakerült 
hozzá, és a vállára ült. 
- Hozzatok neki kalitkát!
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Nem kellett nekünk kétszer mondani! Hiszen az egész padlásunk tele volt 
szebbnél szebb kalitkákkal. Volt ugyanis a ház körül egy öreg hajóács, a 
Kosaras bácsi, aki Hollandiát, Dániát, Norvégiát végigvándorolva visszatért 
a falujába. Édesapám állandóan foglalkoztatta ladik, komp és egyéb 
javításokkal, mi pedig éltünk-haltunk a történeteiért. A pofaszakállas öreg 
aztán be-betoppant egy-egy tüneményesen szerkesztett kalitkával.
Mondanom sem kell, hogy mi Mukicának a legeslegszebbet hoztuk le a 
padlásról. Emeletes kalitka volt, remekmű! A földszintjén körbefutó folyosó 
széles verandába torkollott, innen csigalépcső vezetett fel az emeletre. 
Három erkélyére nyílott ajtó. Tornyocskái is voltak, s a tornyok tetején 
kifakult zászló lengedezett. 
De Mukica csakhamar kikerült a kalitkából. Édesapám a szigetben lévő 
méhesből naponta hozott neki egy falatka lépesmézet, mogyorót, 1-2 szem 
diót. Mindezt a csemegét bent hagyta a félig nyitott vadásztáskájában, 
ahol Mukica egy pillanat alatt megtalálta. Kényelmesen elhelyezkedett 
édesapánk vállán, majd evés után ott helyben megtisztálkodott. 
Lépesméztől ragyogó pofácskáját fürge talpacskáival dörgölte le, s legvégül 
bozontos farkát használta törülközőnek. 
Mukicát mindenki dédelgette, ő mégis édesanyámat szerette legjobban - 
talán mert olyan sok csínytevését elnézte neki. Mert amikor Mukica már 
szabadon járt a házban és a kertben, sőt a kastélykert mogyoróbokrait 
is felfedezte, édesanyám nem egyszer talált összetört befőttes üveget a 
kredenc szürke márványlapján. Talán még ránk, gyerekekre is gyanakodott, 
míg végre rájött, hogy ki is az alattomos lakmározó. A torkos mókus először 
lerágta a befőttes üvegről a pergament papírt, aztán belebujt, de mikor 
a hosszú üvegből nem tudott kimászni, addig mocorgott, míg üvegestől 
lefordult. Az üvegcserepek közül aztán kecsesen tovaiszkolt. Beosont 
valamelyikünk iskolatáskájába, és várta, mikor múlik el anyám haragja. 
Mikor aztán édesanyánk este asztalhoz telepedett, szépen felkéredzkedett 
az ölébe.
Egyik nap tanfelügyelői látogatást jelentettek be az iskolában. Édesanyánk 
előző este úgy lecsutakolt bennünket, hogy majdnem belefulladtunk a 
szappanba és a meleg vízbe. A lányok új masnit kaptak a hajukba, és a 
táskánkat is ki kellett fényesítenünk. Bizony, nem sejtettem, hogy ezzel a 
táskával teszem tönkre a tanfelügyelői látogatást!
A tanító néni ugyanis kiszólított a táblához, de mivel kicsit náthás voltam, 
benyúltam a táskámba a tiszta zsebkendőmért. Csakhogy zsebkendő 
helyett Mukica került a kezembe! Hát nem az én táskámba szunyókált 
éppen a kis haszontalan?! 
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Hogy felzavartam álmából, mint a nyíl, repült át a padokon, és felült a tábla 
sarkára. 
Kimondhatatlan hangzavar támadt az osztályban.
- Ni, a Muki! Az erdészék Mukicája! Muki, Mukica!
Persze, egy fia lélek nem volt a faluban, aki ne ismerte volna Mukicát. 
- Müller! – kiáltott rám a tanító néni halálos zavarában a felfordulás 
miatt – fogd ezt a bestiát, és tűnj el vele azonnal! 
Könnyű volt ezt mondani! Mukica megrészegedett a lányok kiabálásától. 
A tábláról a katedrára, onnan a tanító néni vállára huppant. Az 
vészesen sikoltozni kezdett, mire a tanfelügyelő úr leemelte a fogasról a 
szalmakalapját, és rá akarta borítani Mukicára. 
Nosza, annak se kellett több! Beleharapott a tanfelügyelő úr kezébe, és 
visszamenekült a táskámba.
Élére vasalt hófehér nadrág volt aznap a tanfelügyelő úron. Erre az általunk 
csodált nadrágra csordogált a vér a tanfelügyelői hüvelykujjból. A tanító 
néni zsebkendőt kerített, rácsavarta a sérült kézre, és a mi osztatlan 
tetszésünktől kísérve kivonultak az osztályból. Nem is jöttek vissza.
Aznap délután anyánk nem tudta mire vélni, hogy szépen, párosával 
felsorakozva az egész osztály tiszteletét tette Mukicánál. Elnyújtott 
hangon, kórusban még köszöntek is neki a kislányok. Azután átnyújtották 
ajándékaikat: kockacukrot, diót, mogyorót, s a Reich boltos lánya még 
szentjánoskenyeret is hozott. 
De Mukica tudta, és vele együtt én is, hogy mindez hálálkodás volt az 
elmaradt, sok izgalommal fenyegető tanfelügyelői látogatásért. 
Idáig tartott nagymamám, Bálint Sára visszaemlékezése a vadászházban 
töltött boldog gyermekévekről. Ez a boldog gyermekkor 1911 karácsonyán 
hirtelen és tragikusan véget ért. A Fejérmegyei Napló 1911. december 23-i 
számában olvashatunk róla:
„Hirtelen halál
Adonyi levelezőnk megdöbbentő esetről értesít bennünket. 
Müller Jenő, Zichy Nándor gróf erdésze e hó 21-én reggel nagyobb 
vadásztársasággal hajtóvadászatra ment. Alig indult meg a hajtás, mikor 
Müller erdész szédülésről panaszkodott, majd hirtelen összeesett. 
A közelállók segítségére siettek, a segítség azonban hasztalan volt, az 
erdész csakhamar elvesztette eszméletét. Hazaszállították megrémült 
családjához, orvost híttak, akinek fáradozása azonban szintén sikertelen 
volt, Müller Jenő rövid szenvedés után felesége karjai között meghalt…”
A grófék, amikor az ötgyermekes özvegyasszony segélyért fordult hozzájuk 
(a férje ugyanis grófi alkalmazott volt), olyasmit mondtak, hogy akinek ilyen 
csinos lányai vannak, nem szorul segítségre.
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Így Müller Sára 15 éves korában kénytelen volt abbahagyni az iskoláit, pedig 
imádott tanulni, és sok területen kimondottan tehetséges volt. Adminisztrátori 
állást kellett vállalnia, hogy a család legalább a fiúkat taníttatni tudja.
(Németh Ágnes)
Még egy helytörténeti szenzáció Rózsafi János kutatásából. Bálint Sára 
a visszaemlékezését azzal kezdi, hogy a házuk falán volt az 1838-as árvíz 
szintjének jelölése. Erre Rózsafi János is ráakadt a Zichy uradalom vezetőjének, 
Uhlarik Jánosnak (a sírja az adonyi temetőben található, a bejárattól balra 
az 6. sorban, az úttól kb. 20 méterre, a 2017. évi Salináriumban részletesen 
bemutatásra került) a naplójában. Uhlarik ezt írta a vízjel felrakásáról 1840. 
február 3-án: 
„1838. márciusi jeges árvíz mérésére megtettem és az Urasági Duna melléki 
Vadász lakban a Nagyságos megyétől készíttetett víz magasságának mutató kövét 
bé falaztattam. Meszlényi esküdt és Balassa mérnök urak jelenlétében.”
Amikor Uhlarik 1863-ban utódjának átadta a mérnöki irodát, akkor a 
jel befalazásáról készült jegyzőkönyvet is átadta. Ezt a felsorolásban 
megtaláltam, amely az átadáskor készült (Nemzeti Levéltár). 

(Rózsafi János)
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Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna 
ÁRVIZEK ADONYBAN
(1900-tól napjainkig)

„Árvíz: a folyó vagy vízfolyás középvízi medrének partélét meghaladó, ill. 
középvízi medréből kilépő víz.” (Idézet egy polgárvédelmi kiadványból.)
A Dunán levonuló árvizeket általában három csoportba sorolják. A 
jégtorlódásból adódó árvíz a jeges árvíz, a Duna vízgyűjtő területéről 
egyszerre olvadó hótömegből keletkezik a tavaszi árvíz („télvíz” ideje), és a 
nagy tavaszi vagy nyári esőzésekből keletkezik a zöldár. Nálunk, Adonynál 
mind a három árvíz komoly eséllyel fordulhat elő.
Történelmi visszatekintésünket egy kicsit távolabbi múlttal kezdjük. A 
Duna tomboló árvizeivel mindig keserítette az itt élőket, de ezek a károk 
eltörpültek mindig azokkal az előnyökkel szemben, melyeket a folyam 
biztosított az itteniek számára. 
Az első feljegyzés, mely a magyar Duna- szakasz árvizéről emlékezik meg 
1268. január 6-ra datálódik. A Pray-féle Szent Margit legendában olvasható: 
„Egy időben Margit asszonynak halála előtt három esztendővel karácsony 
után lőn nagy árvíz úgy, hogy bejüve a clastromba az szolgáló leányoknak 
nagy udvarára.” Ez a Nyulak szigetén történt (a mai Margitszigeten).
1619 decemberében is szörnyű áradás fenyegetett. Az esős időjárás 
következtében Pozsonynál az áradás valamint a vihar miatt két napig nem 
tudtak a folyón átkelni.
1732. A Duna áradása következtében az árhullám csúcsa elérte a régi budai 
vízmércén mért 22 láb (695 cm) magasságot.
1744. március 4-10. Jeges árvíz pusztított a pesti Duna-szakaszon. Az 
akkori beszámolók alapján a kisvíz felett 712 cm magasságban tetőzött a 
folyó.
1775. február 15-17. Emberemlékezet óta a leghatalmasabb árvíz pusztított 
ekkor. Pesten és Budán is számtalan házat árasztott el.764 cm-en tetőzött 
a víz a fővárosban. Ez az árvíz az első hivatalosan mért és jegyzett árvíz. 
Ekkoriban két ponton volt hivatalos vízmérce kiépítve a magyarországi 
felső Duna-szakaszon (határtól a Csepel-sziget déli pontjáig). Az egyik – 
természetesen – Pesten, a másik pedig Adonynál. A vízmérce beazonosítható 
volt, így a mai nulla mérési ponthoz lehet jól viszonyítani. Az adonyi 
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vízmércénél 17 láb 6 hüvelykes vízmagasságot mértek, mely 553 cm-es 
szintet jelentett. Ekkor Pestnél 24 láb 2 hüvelyk (766 cm) volt a vízszint. 
A településünk védtelenségét mutatja, hogy bár több mint 2 méterrel volt 
a vízszint alacsonyabb a pestinél (és a 2013-as adonyi árvíznél), mégis 
elöntötte Adonyt. Az egykorú források arról számolnak be, hogy Érd, Adony 
települések adóit a vármegye 3 évre kénytelen volt elengedni, mert a lakók 
olyan nagy károkat szenvedtek az árvíztől. 
1795. február – március. A Dunán jeges árvíz vonult le.
1830. évi (adonyi tetőzés 613 cm-nél), az 1838. márciusi (709 cm) és az 
1876. évi (625 cm) árvizekről aztán már sok mindent tudunk. (Az adatok 
Bodoky Lajos: „A budapesti dunaszabályozásról” szóló, a Mérnök Közlöny 
1876. VIII. évi számában közölt szakmai dokumentációból származnak, 
mely „Olvastatott a m. mérn. és épit. egylet 1876. mart. 30-iki egyet. 
szakülésén”.) Ezekről, és ezeknek a vízszabályozás történelmét alakító 
jelentőségéről e kalendárium hasábjain már megemlékeztünk.
De mihez is mérünk? Mit jelent, amikor a vízállásjelentés bemondja, hogy 
„Budapestnél -25 cm, enyhén apad”? Vagy mit jelent, mint az előbb írtam, 
hogy a „tetőzés 613 cm-nél” volt? 
A vízállás mérése és feljegyzése, mint láthattuk, már 1775-ben elindult, 
azonban akkoriban a kisvíz szintjéhez igazították a mérést. 1823-ban 
Pozsonyban és Budán rendszeres mérést, észlelést vezettek be. Hivatalosan 
Magyarországon a nulla-pont magasságát a Balti-tenger középvízszintjéhez 
képest 1872. március 6-tól adják meg (m B.f.). Ez először Adonynál 92,65 
m B.f., majd többször változva (legutóbb 2003-ban volt korrekció), ma 
91,68 m B.f az igazodási pont. Tehát az adonyi nulla pont, azaz amikor a 
vízállásjelentés azt mondaná, hogy „Adony 0 cm”, akkor a Duna vízszintje 
Adonynál a Balti-tenger középvízszintjén áll. (Budapesten a nulla-pont 
94,97 m B.f-en van, ezek szerint Budapesten a nulla-pont 3,29 méterrel 
van magasabban, tehát ennyit „lejt” a Duna fővárosunktól Adonyig.)
Az adonyi vízmérce az 1597.80 folyamkilométernél található. A 
kompkikötőnél van az 1598-as folyamkilométer (ha valaki a kikötőtől 
átnéz a Csepel-szigetre, akkor megláthatja a folyamkilométert jelző táblát, 
abból is a 98-as számot – a „15” jóval apróbb számokkal van jelezve), így 
a vízmérce a kompkikötő alatt 200 méterrel található a folyó jobb partján, 
tehát az adonyi oldalon. A folyamkilométer mindig a torkolattól mért 
távolságot jelenti, mert a torkolat (a Duna esetében a Fekete-tenger) a 
biztos, az eredés pedig biztos ponthoz általában nem köthető.
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Az árvizek elemzésénél fontos figyelembe venni az árvizek védműveinek 
milyenségét, hiszen láthattuk, hogy az 1775-ös árvíz ugyan nem volt a 
vízmérce szerint túlontúl magas, mégis szinte egész Adonyt elöntötte, és 
még a XIX. századi árvizek is komoly károkat okoztak: a gátak nem, vagy 
csak csekély mértékben védték településünket. A század végére elkészült 
mederkotrás, a mellékágak elzárása és a párhuzamművek megépítése 
Adony térségében merőben átalakította a dunai árhullámok lefolyását: 
egyrészt a folyóparti kőgátak nem engednek a hullámverésnek, azonban a 
szűkebb folyómeder a lezúduló vízmennyiséget magasabb vízmagasságba 
kényszeríti. Növeli az öreg Dunán levonuló víztömeg mennyiségét a 
Soroksári-ág és az egyéb mellékágak (például az adonyi Kis-Duna) elzárása 
is. Lássuk be, hogy a XIX. század végén megvalósított folyamszabályozás 
nem az adonyi árvizek elleni védekezés céljából készült, hanem Budapestet 
kívánta megóvni a jeges árvizek duzzasztó hatásaitól. Városunknak az 
árvizekkel szembeni biztonságot a 6-os számú főút XX. század közepén 
történő megépítése jelentette és jelenti mind a mai napig.
Az dunai vízszintek adonyi adatait a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól 
kértük meg, ahol nagy pontossággal teljesítették kérésünket. Köszönet 
érte az igazgatóság dolgozóinak. A rendszerezett adatgyűjtés 1901-től 
biztosított. Rendelkezésre állnak a havi átlagos vízmagasságok, az éves 
maximum és az éves minimum értékek. Mivel az adatsor 116 évet ölel fel 
(1901-2016. évek), ezért alkalmas arra, hogy tendenciát állapítsunk meg, 
következtetéseket vonjunk le belőlük.
A Duna átlagos vízmagassága 204 cm volt a vizsgált időszak alatt úgy, 
hogy a kilencszázas évek elején inkább magasabb, míg mostanában inkább 
ennél alacsonyabb átlagos értéket mutat: úgy tűnik, az évszázad alatt 
csökken a Duna vízmagassága, vízhozama. Egy 300 cm-es vízmagasságnál 
a folyó Adonynál 3.500 m3 vizet szállít másodpercenként, azaz naponta 
302.400.000 m3 a napi vízhozama. Erről és még számos napi információról 
az Országos Vízjelző Szolgálat honlapjáról tájékozódhatunk (http://www.
hydroinfo.hu/Html/hidinfo/duna.html). Adony teljes területe 61 km2. Ez 
azt jelenti, hogy a Duna 1 napi vízhozama Adony minden négyzetméterére 
5 liter csapadékot helyettesítene (5 mm eső).
Az átlagos vízszint csökkenést jelzi az is, hogy az éves minimum értékek 
az utóbbi években egyre többször találhatók a negatív tartományban, 
azaz a balti szint alatt. 2002-ig, azaz 101 év alatt összesen 10 évben volt 
a minimum érték a nulla alatt, az azóta eltelt 15 évben szintén 10 évben 
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mutatott ilyen alacsony értéket a mérés. Úgy tűnik, hogy hiányzik a víz a 
Dunából! (A minimum értékek átlaga 43 cm, a legalacsonyabb mért vízszint 
1909-ben volt -58 cm-en.)
Térjünk most át a magas vízszintekre és az árvizekre. Az éves 
maximumértékek átlaga az elmúlt 116 évben 494 cm volt. Az adatokból 
a következő kép rajzolódik ki: a kétezres években gyakoribbá vált az 
átlagosnál nagyobb vízmagasságok száma, és ebből adódóan a tendencia 
egyértelmű: míg az éves minimum értékek folyamatos csökkenését látjuk, 
addig az éves maximumértékek pedig nőnek, azaz egyre gyakrabban vannak 
extrém alacsony vízállások, és párhuzamosan pedig egyre gyakrabban 
vannak magas vízállások – lehet, hogy még adott éven belül is! Az elmúlt 
116 évben kétszer fordult elő, hogy egy éven belül mért minimum és 
maximum értékek között a különbözet meghaladta a 7 métert: 2006-ban 
és 2013-ban!
Mostanában sajnos jellemzővé vált, hogy az árvizek is egyre gyakrabban 
kopogtatnak a Révben épült házak, nyaralók ajtóin. Úgy tűnhetett, hogy az 
1880-1904. közötti, Adonynál is megépülő védművek révén megvalósult 
folyamszabályozás megoldotta az árvízi gondjainkat: több mint 60-évig 
nem volt Adony térségében árvíz! 
Mi dönti el, hogy árvíz van vagy sem? A „középvízi medréből kilépő víz” 
meghatározása teljesen egzakt módon történik. A Vízügyi Főigazgatóság 
honlapján megtalálhatók Magyarország folyóinak jellemző adatai és a 
vízmércék, illetve az elrendelő (mértékadó) vízmércék adatai. A Duna 
magyarországi szakaszán összesen 13 elrendelő vízmérce található 
(melyek alapján a hatóságoknak el kell rendelni az árvízi készültséget). 
Ezek közül egyik az adonyi vízmérce – nem mellesleg a Fejér megyei Duna-
szakasz egyetlen elrendelő vízmércéje. Az I. készültségi szintet 550 cm-nél, 
a II. készültségi szintet 650 cm-nél, a III. szintet pedig 700 cm vízszintnél 
kell elrendelni.
Adony térségében a II. fokú készültségi szintet (650 cm) 11 évben 
kellett elrendelni 1901 óta (I. fokú készültség elrendelése 35 évben vált 
szükségessé). A szabályozást követő évtizedekben elkerülte a baj Adonyt, 
viszont ha a baj jön, akkor csőstől jön, szokták mondani. A világháború 
alatt kétszer is kiáradt a Duna. 1940-be 680 cm-en, következő évben 720 
cm-en tetőzött Adonynál a víz. (Emlékeztetőül: az 1838-as áradás 709 cm-
en tetőzött Adonynál.) Ezek jeges árak voltak.
Aztán 1954-ben (675 cm), 1956-ban (795 cm), 1965-ben (739 cm) voltak 
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áradások: az 1956-os áradás azóta is az Adonynál mért legmagasabb 
árszintet hozta. Érdekes, hogy ezek közül az árvizek közül a budapesti 
tetőzős az 1956-osnál volt a legalacsonyabb, 54-ben és 65-ben is jóval 
magasabb vizet mértek a Vígadó téren. Mi lehetett ennek az oka? Ez utóbbi 
két árvíz nyári árvizek voltak, és így a tetőzés levonulása egyenletesen 
folyt, amit mértek Budapestnél, arra lehetett számítani néhány óra múlva 
Adonynál is. Az 1956-os árvíz azonban jeges áradásként vonult be a 
történelembe, lefolyását tekintve is különleges helyet foglal el. A lényeges 
különbség az volt, hogy a legnagyobb gátrongálódás és területelöntés ott 
történt, ahol a jeges árvizek addig még sohasem múlták felül lényegesen 
a jégmentes árvizek vízszintjét, Budapestet az extrém magas vízállás 
elkerülte, viszont a tőle délre lévő vízparti régiók és főleg az al-dunai 
szakaszok kerültek víz alá. A jeges áradás az 1955-56-os téli időjárás 
rendkívüli hidegére vezethető vissza. A Duna alsó szakasza befagyott, 
miközben a Duna felső vízgyűjtő területén bekövetkező enyhülés, és az 
ott lehullott jelentős csapadék hatalmas vízhozamot görgetve zúdult a 
befagyott alsó szakaszra. Ha visszaemlékszünk arra, hogy az 1838-as, 
1876-os árvizekkor hasonló dolog történt, csak akkor a jégdugó Ercsi és 
Adony térségében alakult ki, veszélyeztetve a fővárost, akkor meg kell 
állapítanunk, hogy a Duna-szabályozás tökéletes eredményt hozott: az 
1956-os jeges áradás nem okozott jégdugót a Csepel-sziget mentén, azon 
átvonult, és Dunaföldvár után, Solt felé torlódott össze. A jégdugó aztán 
visszaduzzasztotta a folyót egészen Adonyig, de már Budapestig nem ért 
fel ennek extrém hatása. És ahogy a jég beállt, úgy nőtt a vízszint az al-
dunai szakaszon is… Budapest megmenekült, a jeges áradással szemben 
alkalmazott szabályozás 80 évvel később jól vizsgázott. Legfeljebb mi, 
adonyiak gondolkodhatunk azon el, hogy a szabályozást talán folytatni 
kéne, hiszen a szabályozatlan szakaszok potenciális veszélyt hordoznak 
Adony tekintetében egy jeges áradás esetén.
A következő ár 1975-ben, majd 1991-ben vonult végig a folyón, a tetőzések 
nyáron voltak mindkét évben. A 680 cm-es, és a 671 cm-es vízmagasságok 
nem voltak különlegesek, az áradások lefolyása is csendesen zajlott.
A XXI. évszázadba lépve sajnos az áradás egyre többször tette próbára 
az adonyi gátakat. 2002-ben 729 cm-en, 2006-ban 738 cm-en, 2010-ben 
pedig 700 cm-en, 2013-ban pedig 766 cm-en tetőzött a folyó. Ezen árvizek 
közös jellemzője, hogy egyik sem volt jeges áradás, 2006-ban április 5-én, 
a másik három évben nyáron volt az áradás. És ha már lehetne választani, 
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akkor én inkább a nyári gáton védekezek, mint a jeges áradásban…
Az évszázad során 7 alkalommal volt olyan vízszint a fent már bemutatott 
árvizek között, mely a III. fokú készültséget is megkövetelte. Ezek az évek: 
1941. 1956. 1965. 2002. 2006. 2010. 2013.

Vízmagasságok Adonynál 1775-2016. között, saját szerkesztés.

Egyelőre úgy tűnik, ha lehet a historikus adatokból következtetéseket 
levonni, hogy a minimális vízszintek egyre csökkennek, egyre gyakrabban 
látjuk a töltés alját, néha még a medret is a párhuzamműveknél, és egyre 
gyakrabban kell szembenéznünk a magas, extrém magas árvizekkel. 
Az időjárás változékonysága, szélsőségessége direkt módon is hatással 
van a folyam vízmozgására. De hát ez természetes is, hiszen a Duna 
vízgyűjtő területe, mire elér Adonyhoz 186.732 km2! És ha ezen a két 
Magyarországnyi területen sok csapadék hull, és az hirtelen jön, akkor 
ez meglátszik a vízhozamon: nem véletlen, hogy manapság inkább a 
nyári árvizek a jellemzőbbek, és nem a szabályozatlanságból kialakuló 
jégtorlaszok okozta árvizek. Azonban nemcsak a klímaváltozás okoz egyre 
gyakoribb árvizeket, hanem az urbanizáció növekedése is hozzájárul a 
gyakoribb magas vízszintekhez mindamellett, hogy az átlagvízszint pedig 
csökkenő tendenciát mutat. A városok növekedése, a vidék városiasodása 
folyamatosan növeli a szilárd burkolattal borított területeket, ahonnét a 
csapadék sokkal koncentráltabban és gyorsabban igyekszik a folyó felé. A 
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régi, szikkasztó jellegű vízelvezetés miatt sok csapadék maradt helyben, a 
talajban, most azonban ezek a nyári záporok gyorsan eltűnnek a folyókban, 
hirrtelen növelve meg annak vízmagasságát.
Adony ma biztonságban van az árvizektől. Köszönhetjük ezt Uhlarik 
Jánosnak, a Zichy-grófoknak, akik a XIX. század közepén tettek sokat 
a védekezés megalapozásáért, köszönhetjük ezt az 1800-as évek végi 
emberfeletti munkával kiépített szabályozásnak, köszönhetjük ezt az azóta 
a gátakon dolgozó vízügyi szakembereknek! Nyugodtan alhatunk, ha árvíz 
is van, de sose felejtsük, hogy városunktól néhány méterre hömpölyög 
Európa legnagyobb folyama - árvíz idején - másodpercenként akár 12-
14.000 m3 vízhozamával, őrült sodrásával, mederbe terelt, de meg nem 
fékezhető lendületével…

Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Zöld vitézek I. 

Megérkezett a nyár. Égetett a nap, sugaraival hol cirógatta, hol kergette 
a gyerekeket, és a nyári záporokkal karöltve nevelte, érlelte az illatos 
gyümölcsöket és a zamatos, zsenge zöldségeket. Érlelhette is, nem 
feleslegesen, hiszen a lurkók többsége az egészséges finomságokat 
szívesen habzsolta – különösen, ha azok édesek. A zöldségek sora már 
kicsit hányatottabbnak tűnt, de azért nem mindenütt volt reménytelen. Ede 
is sokat viaskodott velük, míg végül győztek a zöld bakaruhában parádézó 
vitézek. De lássuk csak szépen sorban, hogy is alakult ez a csata.
Egy tavaszi délután Klorofill Tündér – aki a zöld színű zöldségfélék 
legfőbb ismerőjeként volt számon tartva Tündér- és Manóországban – 
magához kérette Zöldborsó Zentét, Brokkoli Bendegúzt, Articsóka Attilát, 
Kelkáposzta Karcsit, Petrezselyem Petit és Spenót Sámuelt. A kópék 
jól ismerték egymást, együtt játszottak nap mint nap a parkokban és 
játszótereken, és kíváncsian várták, vajon nyárra – amikor a legszebben 
fognak pompázni – milyen feladattal bízzák meg őket, hova utazhatnak. 
Ez lesz az első bevetésük, és alig győzték kivárni, hogy megtudják a 
részleteket. Klorofill Tündér a zöldségformájú kis manóknak elmesélte, 

Illusztráció: Kisnémet Tímea
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hogy él a Földön egy Ede nevű kisfiú, aki nagyon kedves, jószívű gyerek, 
szereti az édesanyja által elkészített finom és egészséges ételeket is, de 
már hónapok óta egyetlen falat zöld színű ételt sem hajlandó megenni. 
Hiába a kérlelés, az alkudozás, a szülői szigor – semmi sem használ. Ha 
zöld színű ennivaló kerül a tányérjára, akkor bizony inkább éhes marad, 
mintsem egy falatot is lenyeljen belőle. Nem volt ez mindig így, korábban 
semmi gondja nem akadt ezzel a színnel, és senki nem tudta, hogy miért is 
ez a nagy ellenállás. Viszont mára egyre nagyobb a baj. Ede, mint minden 
eleven hatéves kisfiú, állandóan tele van sebekkel, sérülésekkel. Az egyik 
még be sem gyógyul, már újabb baleset éri. És mivel nem jut elegendő 
klorofillhez, amihez a zöld színű zöldségek fogyasztásával juthatna, nem 
tudja az támogatni, gyorsítani a horzsolások, sebesülések gyógyulását, 
ezért Ede egyre ritkábban játszhat a szabadban a barátaival. Otthon kell 
maradnia, egyre szomorúbb és dühösebb: az anyukájára, az apukájára, 
magára, de leginkább az egész világra. Klorofill Tündér így az alábbiakkal 
fordult a zöld legényekhez:
- Mivel gyerekek vagytok még, bízom benne, rá fogtok jönni, mivel 
vegyétek rá Edét, hogy zöld ételeket fogyasszon. Kérlek, kapjátok össze 
magatokat, mihamarabb induljatok, és mire tomboló nyár és zöldségszezon 
lesz, találjátok meg a megoldást Ede problémájára! Hadd játsszon újra 
sokat együtt a jó levegőn a barátaival, és legyen újra egészséges és jókedvű 
kisfiú!
Nem kellett hosszan biztatni a manófiúkat, örültek, hogy világot láthatnak. 
Gyorsan összecsomagolták a legfontosabb dolgaikat, és estére Ede 
otthonába érkeztek. Ede már éppen elaludt, így a nagy út után ők maguk 
is kényelmes fekhely után néztek, hogy kipihenjék magukat a nagy bevetés 
előtt. Zöldborsó Zentének egy kisautó platója tetszett meg. Brokkoli 
Bendegúz egy közepes nagyságú dömperbe költözött be. Articsóka Attila a 
kisvonatba fészkelte be magát. Kelkáposzta Karcsi a kishajónak nem tudott 
ellenállni. Petrezselyem Peti és Spenót Sámuel pedig egy csuklós buszon 
osztoztak meg. Az új otthonukban békésen hajtották álomra fejüket.
A vitéz manók története hamarosan folytatódik…
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Százéves katonaláda 
1918. június

A katonaládából most egy nagyon fekete dossziét veszünk ki. 1918 júniusa 
a piavei katasztrófa hónapja volt, katonák tízezreinek életét követelő 
osztrák-magyar offenzíva. A székesfehérvári 17-es honvédeket nem 
érintették az események, mert a támadásban nem vettek részt. Viszont 
a Montellóval szembeni állásokból rohamra induló székesfehérvári 69-
es bakák az egyik legsúlyosabb 
támadási szakaszban törtek 
előre. A tüzérségi tűzcsapások 
után június 15-én hajnali 1 órakor 
kezdődött a 69-esek áthajózása a 
Piavén. Különböző mellékágakon 
kellett áthajózni az egyre erősödő 
ellenséges ágyútűzben. 
A Piave gyors sodrában a 
telitalálatot kapott pontonok 
sorra elsüllyedtek. Partérést 
követően, igyekeztek rendezni a kötelékeket. A rendezés után azonnal előre 
törtek a számukra kijelölt támadási szakaszban. Cél: a Montellón kiépített 
első ellenséges állásrendszer. A 69-esek rohamszázadai lendületesen 
törtek előre, sikerült betörni az ellenséges főállásba. Foglyokat ejtettek, 
de rövidesen már a Montellón kiépített második védővonalat támadták. 
Délután 3 órakor heves géppuska és puskatűz, valamint kézitusa után 
elfoglalták a vonalat. Az ezredparancsnokság rövidesen szembesült azzal, 
hogy a harmadik védelmi vonal elleni támadás nem lehetséges. Fogytán volt 
a lőszer, jelentősek voltak a veszteségek, az ellenséges tüzérség igen heves 
tűz alá vette őket. Annyit tudtak tenni, hogy megpróbáltak berendezkedni 
az elfoglalt állásokban. 
Estére tudatosult, hogy az áttöréshez szükséges erő nem áll rendelkezésre. 
A tartalékként áthajózók nagy veszteségei miatt nem volt meg a mélységi 
tagozódás, ezért igen kevés volt a támadó erő. Az ezred túlságosan előre 
tört, ezért veszélyeztetett helyzetben volt. Számítani lehetett arra, hogy az 
olaszok pihent csapatokkal ellentámadást indítanak. 
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Június 17-én már védelmi harcokat kellett folytatni a támadó olaszok 
ellen. Az állások felett tömegével jelentek meg az ellenséges repülők, 
amelyek lőtték, bombázták a pontonhidakat, az átkelőket. Igen nehéz volt 
a Montellón harcolók ellátása. Saját megfigyelők erős csapateltolásokat 
figyeltek meg: 2-3 hadosztály menetelését figyelték meg a Montelló felé.  
Közben megeredt az eső, a Montelló meredek oldalán zuhogott le a víz, a 
Piave vízszintje emelkedni kezdett. A mindent elsöprő áradatban elsodorta 
a Falzé közelében épített pontonhidakat. Ezt a helyzetet kihasználta az olasz 
tüzérség és a légierő, mert fokozottabban támadták az átkelő helyeket. 
Ezért a Montellón küzdők és a Piave túlsó partja között igen bizonytalanná 
vált az összeköttetés. 
Június 18-án már annyira megáradt a Piave, hogy az összes pontonhidat, 
ideiglenes hidat elsodorta. Csak csónakkal lehetett átkelni. A Montellón 
küzdő öt hadosztály el volt vágva a lőszer és élelem utánpótlástól. 
Június 19-én semmit sem változott a helyzet: a Piave csak áradt, az olaszok 
hevesen támadtak. A 69-esek létszáma egyre fogyott, a sebesültek ellátása 
szinte lehetetlen volt.
Június 20-án reggel 7 óra körül megszólaltak az olaszok összes ütegei. 
A helyreállított hadihidakat szétlőtték. A nehéz körülmények ellenére a 
védők sikeresen verték vissza az olasz gyalogság támadását. Este 20 óra 30 
perckor érkezett meg a kiürítési parancs, a Montelló elhagyására. 
A székesfehérvári ezred bakái június 22-én este szakadtak el az ellenségtől, 
és a teljes zűrzavarban, hibás tájékoztatások után az ezred töredéke tudott 
csak átkelni a Piavén. Az ezredtől mintegy 250 fő pont e miatt, önhibáján 
kívül olasz fogságba esett a Piave parton. Ez a kudarc a vég kezdetét 
jelentette. Az osztrák-magyar csapatok vesztesége e néhány nap alatt: 
55000 halott, 90000 sérült és 25000 fogságba esett katona. 
A montellói harcok regisztrált adonyi hősi halottja: Tanczer Izadel 
törzsőrmester (eltemetve parancsnoka által), Szűcs István gyalogos 
(eltemetve a harctéren), Rabóczki István (eltemetési helye ismeretlen), 
Paulusz Ferenc szakaszvezető (eltemetve Piave harctér).      

Rózsafi János
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Képek a falon 
PÁRVÁLASZTÁST ÁBRÁZOLÓ FALVÉDŐK

Ebbe a csoportba – akárcsak 
a konyhai témájú falvédőkhöz 
– igen sok falvédő került. 
Ez egyáltalán nem meglepő 
(számomra), hiszen a szerelem, 
udvarlás, párválasztás általános 
és igen gyakori témának 
mondható a népdalokban, 
népmesékben, mondókákban is. 
Ez alól a falvédők sem kivételek. 

Ezek között a falvédők között 
is lehet kialakítani altémákat: 
munkaalkalmon együttlévő 
szerelmesek (Gévai Eszter); 
ölelkezők (Bródmann Béláné).
 Szintén külön téma szerelmüket 
énekelve kifejezők (Szeitli Magdi; 
Pálinkásné Jutka néni).

  

Más csoportba tartoznak a szerelmi 
jelképek ( Fenyvesei Jánosné). 
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A „vitázó pár” 
kategóriába is 
találunk adonyi példát 
(Rózsafi János). 

 
Ez utóbbival kezdem 
a vizsgálatom. 
Ez nagyon „új” 
falvédő, amit több 
minden alátámaszt: 
egyrészt festett, és 
nagyon színes, már-
már giccsesnek 

mondható. Másrészt  a szereplők ruhája is, különösen a nőé, sugallja még 
az újszerűséget: piros körömcipőt visel, bő, pöttyös szoknyát és az alakot 
hangsúlyozó felsőt. Ezen a falvédőn van kapcsolat a szöveg és a kép között. A 
szöveget a nő mondja: „Én mellettem elaludni nem lehet…” és mondandóját 
a kezével is nyomatékosítja. És nem is hagyja aludni a férfit, feltehetően 
ez a vita tárgya. A férfi öltözete ugyanis nem illik a nő „báli” ruhájához: 
pizsamát visel, és egy párna van a kezében, tehát lefekvéshez készülődik, 
vagy épp felkeltette a képen látható hölgy. Ha a férfi arcát nézzük, akkor 
valószínűleg az utóbbi történt, hiszen arca bosszús. 
Ebben a csoportban a legtöbb falvédő a „szerelmüket énekelve kifejezők” 
kategóriába tartozik, de ez igen erősen összefonódik az „ölelkezők” 
altémával. Hiszen sokszor előfordul, hogy a képen egy ölelkező párt látunk 
a szöveg viszont egy nótából, slágerből való. A slágerek, műdalok gyakori 
témája volt a szerelem, így lehetett belőlük válogatni, hogy melyik kerüljön 
a falvédőre. 
Ebben a csoportban (is) van példa variálódásra a kép és a szöveg 
szempontjából is. Az egyik falvédőn szerepel egy sor egy nótából: „Ne hagyd 
el soha azt, ki téged szívből imád”; a „párjára” már két sort hímeztek: „Ne hagyd 
el soha azt, ki téged szívből imád/Lásd be, hogy néked is van számtalan kis 
hibád.” Az egyik falvédő csupa kékkel, a másik csupa pirossal van hímezve, 
egyszerű száröltéssel. Mindkét képen a férfi hátulról átkarolja, átöleli a 
nőt. Ha nemcsak az ismert nótát véljük felfedezni a szövegrészben, hanem 
kicsit „alánézünk”, akkor bizony elég mély tartalma van: a nők „azokban” 
az időkben épp az ilyen üzenetek miatt maradtak benne egy rossz, nem 
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működő kapcsolatban, mégis azt sugallja az idézett slágerszöveg, hogy jó 
eséllyel megmenthetők a megromlott párkapcsolatok, ha belátjuk, hogy 
egyik fél sem tökéletes.
Nézzünk meg egy falvédőt az „ölelkezők” témából is: Brodman Béláné 
falvédőjét. Szinte az egészet piros fonallal, száröltéssel hímezték, de van 
még benne zöld és barna. A fiatal pár két oldalán egy rózsa motívum 
van, ami az egyik legősibb díszítőelemünk. Majd az egészet közrefogja 
egy hímzett keret, ami párhuzamos a szegőszalaggal (kép a képben). A 
falvédőkészítőket gyakran megihlette az örök hűség és örök szerelem 
„mítosza”. Erre nagyon jó példa ez a falvédő, hiszen egy ilyen kívánságot, 
óhajt fejez ki: „Szívemnek, lelkemnek az a kívánsága, / Éljek én férjemmel 
örök boldogságban.” A krízisekről, válságokról, konfliktusokról tudomást 
sem véve hirdették a vágyott, idealizált, szerelmen alapuló kapcsolatot, 
házasságot, ezzel leplezvén az elégedetlenségeket, hiányokat és talán a 
szomorúságot.

Morva Dóra
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Adonyi homlokzatok 

Kossuth u. 9.
Fotó: Rosenberg Róbert, Hetyei Gábor

„ Az idő halad.  – Merre?
 – Mindig csak egy irányba,

Nem kis szerencse!”
        Megay László
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Anekdoták
Ijesztgetések

Milyen ijesztgetésekkel, fenyegetéssel és rendreutasítással próbálták 
kordában tartani elődeink a haszontalan adonyi gyerekeket?  

Gyere ide! Hátra kötöm a sarkadat! – Mindig gondolkodtam, hogy miért 
kell hátra kötni, mivel úgyis hátul van, de azóta sem fejtettem meg.

Ne menj ki az utcára, mert elvisz a tollas asszony! – No, hisz még én 
kellettem volna neki a sok saját gyerek mellé!

Ne menj közel a kúthoz, ne hajolj bele, mert a Vízi Ember kinyúl a hosszú 
karjával, és behúz a kútba!

A rossz gyereket bezárják a kaminba! –  Később utánanéztem: a kamin 
német szó, kandallót, kéményt jelent.

Ne játssz a tűzzel, mert éjjel bepisilsz!

Aki csúnyát mond, annak parazsat raknak a nyelvére! -  Hányan járnának 
égett nyelvvel manapság?

Ha késtünk az asztaltól ebédnél, felfordított tányér várt, mert a későn 
jövőnek nem jár ebéd! – Persze azért mindig kaptunk!

Ha puha az orrod, nem mondtál igazat!

Ne kutass a karácsonyi ajándékok után, mert az angyalok ráütnek a kezedre!

A szép kezeddel csináld! – azaz a jobb kezeddel.

Ne menj ki a sötétbe, mert elvisz a bagoly!

Ne jukkolj a székkel, ülj rendesen! – A jukkolás a széken való folyamatos 
hintázást jelentette.

Ne igyál annyit, mert béka nő a hasadban!

Ne harangozz a lábaddal, nem halt meg a kutyánk! ( A halottakért szól a 
lélekharang a templomban.)

Ne ülj az asztalra, mert kelés nő a fenekedre! ( A kelés gennyes duzzanatot 
jelent.)

A földön fekvő gyereket nem szabad átlépni, mert akkor nem nő tovább!

Gyűjtötte és továbbadja: Takács Béláné
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
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Július
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Jegyzet
Programok

július 10-15.  Wünsch nosztalgia táncostábor 
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Hagyomány születik 
ZARÁNDOKLAT

A Tortatúrák emléke mindenkiben elevenen él. Nemcsak azért mert egy 
hétvégét átölelt, hanem azért is, mert kicsik és nagyok heteken át készültek 
a különböző feladatokra, míg elérkezett a nagy nap, és a faluból több száz 
ember indult el a hívó szóra. Így voltunk mi is a férjemmel, Körmendről 
autóztunk haza Tortatúra-2 rendszámmal elől-hátul az autónkon. Csak a 
rendőr legyen engedékeny, humoros, imádkoztam 400 km-en keresztül. 
Imám meghallgattatott.
Öt Tortatúrát szervezett Dr. Glashütter Csaba és csapata, amiből három 
kimondottan jól sikerült, azonban az utolsó kettő már kicsit nosztalgikus 
lett, majd abbamaradt.
Hogyan tovább? Tette fel magában a kérdést Csaba doktor, aki érezte, hogy 
van ebben a kis közösségben valami kohézió, amit érdemes lenne tovább 
együtt tartani. De mi módon? A Tortatúrának vége, azt már újjáéleszteni 
nem akarta, és akkor kipattant a fejéből, mi lenne, ha kerékpárral 
elzarándokolnának Adonyból Máriapócsra. Ám erről már meséljen ő maga.
2006-ban volt az 1. Kerékpáros zarándoklat, mely ötlet mellé állt ugyanúgy 
Suszter László, Percsi Tibor, Neichl Mihály, akik a Tortatúra szervezésében 
is részt vettek.
Az alapindíttatás az volt, hogy szórakoztatva közelebb vigyük az embereket 
Istenhez. Erősebb hitéleti programmal próbáltam a kerékpárosokat együtt 
tartani. Étkezések előtt imádságok voltak, este felolvasás az Evangéliumból, 
illetve minden út előtt kértem a regnáló atyát, áldja meg a csapatot. 
Újságban adtuk fel a hirdetést, 18-20 fő jelentkezett. Nem voltak 
egyesülethez szerződtetett kerékpárosok, még csak nem is a legújabb, 
legmodernebb kerékpárokkal érkeztek, ám meg sem fordult a fejükben, 
hogy a többszáz kilométert ne tudnák letekerni. Agyban dől el minden, 
szokták mondani. Talán ez is valami olyasmi: Meg tudom csinálni! Ennyi! 
És megcsinálták! És azóta is megcsinálják, 12 éven át kitartóan. Igaz, az 
első évben én egy kicsit nehezebb feladatot vállaltam, törött sarokkal 
kerékpároztam. Ez a Duna tv-nek is hírértékű volt.
Jó magam nyolcszor kerékpároztam, háromszor motoroztam és most 
utoljára a sofőrködést vállaltam.
A cél mindig egy Mária-kegyhely felkeresése volt. A zarándoklatot 
visszavezethetjük egy olyan régi hitre, miszerint a természetfeletti erők 
bizonyos helyeken kimondottan kifejtik erejüket. Ismerd meg hazádat 
ennek olvasatában! Ez volt a jelszó, így aztán, mivel nagyon jó fekvésű 
a településünk, innen a szélrózsa minden irányába elindulhattunk a 
kegyhelyekre.
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Tehát 2006-tól kezdve minden évben felkerekedtünk, és elindult a karaván. 
A hosszú kígyózó sor haladt hegyen-völgyön át, míg meg nem látta az út 
végén Holfeld Gyula hosszú, egekbe nyúló kezeit, ami örömmel töltött el 
mindenkit, hogy a hadtápos autót elértük, és jönnek a finom falatok. 
Az étkezésünket éveken keresztül a konyhaszolgálat biztosította. Mire 
felkeltünk, már főtt a kávé, tea, az asztalon minden, mi szem szájnak ingere. 
Majd kerékpárra pattantunk és indultunk tovább, ők is összepakoltak, és 
indultak, majd kerestek egy árnyas helyet a déli órákban, ahol ismét a 
svédasztalt megterítették. Ebéd után elhagytak minket, és mire az aznapi 
szállásunkra értünk, már várt a finom meleg étel bennünket. 
Igyekeztem ezeket az utakat úgy megszervezni, hogy mindig legyen fürdő 
a szállásunk közelében, és vacsora után a jó meleg vízben, míg izmaink 
regenerálódtak, további beszélgetésekre került sor. 
Mindenkinek más miatt volt meghatározó egy-egy út. Nekem a legnagyobb 
ajándék az, hogy a lányaimmal és az unokámmal együtt tettem meg ezeket 
a túrákat, hol nehézkesen, hol könnyebben, de mindig együtt, egymásba 
kapaszkodva, egymást segítve. Hihetetlen erőt adott az a tudat, hogy itt 
vannak, nem beszélve az apai, nagyapai büszkeségről.
Ez a 12 év, amit a többséggel megtettünk, meghatározóvá vált életemben. 
Mondhatom, barátaimmá lettek ezek az emberek. És ne feledjük, óvódásból 
iskolás, 40-esből 50-es, 50-ből 60-as, 60-ból 70-es lett mára. Rengeteg 
élménnyel, emlékkel, örömmel.
Ahhoz, hogy ezek az utak megvalósulhattak, köszönet Adony Város 
Önkormányzatának, a képviselői felajánlásoknak, civil pályázaton nyert 
pénzeknek.
Jó magam alpolgármesteri díjamat felajánlottam, ezeken felül kb. az út 
50%-át kellett önköltségi alapon befizetni a résztvevőknek. Itt említeném 
meg az évek során velünk utazó kisegítő személyzetet, akiknek köszönöm 
a munkáját, és mondhatom, hogy nélkülük nehezen jött volna létre a túra. 
Az utolsó 2 évben már hadtáp nélkül oldottuk meg az étkezéseket, reggeli 
bevásárlások, délben éttermi ebédek, a vacsora a szálláson, illetve annak 
közelében.
12 év után úgy érzem, mind zarándoklat, nincs értelme ebben a formában 
így tovább folytatni. A zarándoklat során nemcsak az úti célra történő 
megérkezésen van a hangsúly, hanem a testet, lelket egyaránt erősítő 
utazáson is komoly hangsúly lehet. Nincs bennem tűz, láng, ami tovább 
lendítene a következő évre. Mind személyében, mind formájában meg kell 
újulnia ennek a túrának, ezért is mondtam, hogy ez az utolsó, és úgy érzem, 
mindent meg is tettünk azért, hogy valóban szép lezárása legyen ennek a 
hosszú időszaknak.
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“Azt hiszed, házat építettél, s pályád büszke ormairól elégedetten szemlélheted 
a világot? Nem tudod, hogy örökké vándor maradsz, s minden, amit csinálsz, 
az úton haladó vándor mozdulata? Örökké városok, célok, életkorok és 
változások között haladsz, s ha megpihensz, nem pihensz biztosabban, sem 
tartósabban, mint a vándor, aki megtöttyed az útszéli almafa árnyékában 
egy fél órára útközben. Tudjad ezt, mikor terveket szövögetsz. Utad értelme 
nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben.” 
(Márai Sándor: Füves könyv – Arról, hogy mindig útközben élsz)

Fazekas Ildikó

Gourmand - a hónap gombája
SÁRGULÓ CSIPERKE

A csiperke vagy sampinyon a boltok leggyakrabban árusított ehető 
gombája. Vadon is sok csiperke faj terem, de ezek között van pár mérgező 
is, ilyen Adonyban a közönséges sárguló csiperke. A csiperkék könnyen 
felismerhető gombanemzetség. A kertben, mezőn, réten termő fajok mind 
fehéres színűek, tönkjükön általában gallért viselnek. A lemezek sosem 
fehérek, fiatalon rózsásak, később húsvörösek, majd megfeketednek. 
Szaprotróf gombák, elhalt szerves anyagon tenyésznek, leggyakrabban a 
legelő állatok trágyájából és az elhalt gyepnövényekből élnek. Méretük igen 
változatos, pár centistől, levesestál nagyságig is megnőhetnek. A csiperkék 
eső után egy két napra jönnek elő, tavasztól késő őszig.
Az itt tárgyalt sárguló csiperkére is jellemző a fehér szín, de a kalap sokszor 
füstszürkével futtatott. Elég nagy, feltűnő gomba, akár tenyérnyi nagy is 
lehet. Jellemzően inkább ősszel terem, mint nyáron, de locsolt gyepben, 
bármikor előjöhet. A mezőkön, legelőkön ugyan ritkán előfordul, de 
gyakoribb az emberi településeken. Elsősorban utak mellett, parkokban, 
kutyafuttatókon terem. A csiperkék húsa vastag, megtörve sokszor 
színváltozást mutat. Az enyhén vörösödő húsúak mind ehetők, a sárguló 
húsúak azonban mérgezők lehetnek. Ha a sárguló csiperkét megvágjuk, 
a fiatal példányok húsa azonnal rikító citromsárga lesz, ez különösen a 
tönk aljában feltűnő. Sajnos az öreg példányok ezt a színváltozást nem 
mindig mutatják. A gomba húsának összetörve rossz vegyszerszaga van, 
mint a karbolnak, vagy a tintának. Sajnos ez a szag sem mindig érezhető 
nyersen, de főzés hatására felerősödik, az egész ételt élvezhetetlenné téve. 
Ezért célszerű a csiperkék tönkjének az alját már a szedésükkor késsel 
levágni, hiszen akkor a színreakció alapján a rossz példányok már azonnal 
kiszűrhetők. Ne lepődjünk meg, ha ez az élénk szín pár óra után eltűnik. 
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Az ehető csiperkék közül a legfinomabb fajok is sárgulhatnak, de ezeknek 
a kalapbőre vált színt, és csak hosszú tárolás után. Ha eltévedünk a sok faj 
között, és egy-két büdös szagú is bekerül a pörköltbe, nagy valószínűséggel 
azt még nem érezzük meg, viszont a tisztán sárguló csiperkéből készült étel, 
undorító szaga mellett hányást, hasmenést is okoz. Ennek ellenére vannak 
olyanok, aki bírják ezt az ízt, és évtizedekig rendszeresen ehetik az ilyen 
ételt mindenféle gond nélkül. A szakirodalom azonban ettől mindenkit 
eltanácsol, a piaci ellenőrök is mindig elkobozzák ezt a fajt.
Adonyban valamiért nincsenek igazán jó csiperkés legelők, a kertekben, 
a kastélyparkban, az utak szélén sajnos többnyire ez a faj terem 
leggyakrabban. 

Kovács Dániel gombaszakértő

Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
A GÖRÖGDINNYE

A görögdinnye Afrika déli részéről származik, itt szabadon nő. (Nem 
Görögországból!) Hogy hol termesztették először, nem tudjuk, de a 
legkorábbi feljegyzett görögdinnyeszüret nagyjából 5000 évvel ezelőtt 
Egyiptomban történt, melyet hieroglifával is megörökítettek.
Gondolta-e, hogy csemegeként 
fogyasztott dinnyéknek több mint 
500, formában, méretben és héja 
színében eltérő, termesztett fajtája van 
a hosszúkástól a gömbölyűig, a fehér 
húsútól a pirosig, az egyszínű héjútól 
a csíkosig. Elsősorban kitűnő íze és 
cukortartalma miatt kedveljük, mert a 
benne lévő vitaminok nem jelentősek. 
Víztartalma 90-95%, így fogyasztásával 
a szervezetbe jutó víz a veseműködést 
előnyösen befolyásolja. Régebben vizelethajtó tulajdonsága miatt 
gyógynövényként is emlegették. Nagyrészt gyorsan felszívódó cukrokból 
áll, ezért viszonylag gyorsan megemeli a vércukor-szintet. Fogyasztása jól 
oltja a szomjat a nyári melegben, mert a levében oldott sók, pótolják az 
izzadtsággal elvesztett mennyiséget. Méregtelenítő kúrákhoz és a vese és 
hólyag átmosásához is kiváló. Készíthetünk belőle levest, gyümölcssalátát, 
fagylaltot, dzsemet, koktélt, turmixot, sültek mellé kiváló salátát fetasajttal, 
lilahagymával. A dinnye szinte minden része felhasználható. A húsát 
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általában hidegen, nyersen fogyasztjuk. Magja nyugodtan fogyasztható, 
ráadásul a gyümölcshús ízét, enyhe, ám jellegzetes aromáját jobban 
kihozza. A dinnye behűtve a legfinomabb, de ne hűtsük túl, mert íze és 
állaga megváltozik. Ideális számára a 10-13 °C-os pince. Vásárláskor olyan 
dinnyét válasszunk, mely mindenhol egészséges zöld színű, legbiztosabbak 
azonban akkor lehetünk, ha megütögetjük a gyümölcsöt és mélyebb, 
kongóbb hangot hallunk, mint éretlen társainál. Szeptember 5-én van az a 
Lőrinc-nap, amely után a dinnye már „lőrincessé”, azaz emberi fogyasztásra 
alkalmatlanná, túléretté válik. 
Sajnos sok vásárló ezt nem tudja és már az augusztus 10-i Lőrinc-nap után 
nem vásárol dinnyét, pedig augusztusban érik be a hazai görögdinnye java 
része.
Forrás: www.wikipedia.hu; www.hazipatika.com; www.mindmegette.hu

 
Takács Béláné

Házunk tája 
VÉGZETCSERJE

Tudomásom szerint az első példányát 
Adonyba Iglódi Pista bácsi hozta már 
jó pár évvel ezelőtt. Annak ellenére, 
hogy a végzetcserje (Clerodendrum 
trichotomum) a tájékoztatók alapján 
érzékeny növény, városunkban jól érzi 
magát, szépen elszaporodott!
Az árvacsalánfélék családjába 
tartozó növénynemzettség, amelynek 
növényfajait végzetfa, vagy sorsfaként 
is ismerjük. Afrika és Ázsia trópusi 

vidékén több mint 400 fajt tartanak számon belőlük. Alakját tekintve 
nagyon gazdag, eredeti hazájában legtöbbször fává fejlődik, de van kúszó 
faj és cserje is közöttük. Közös jellemzőjük, hogy sok virágot hoznak: ezek 
a hajtások végén állnak bugavirágzatot alkotva. Színük lehet fehér, piros, 
rózsaszín és halványlila. 
Adonyban a fehér virágú fajtája található. A 2-3 méter magasra növő cserje, 
illetve fa virágainak illata a vanília és a jázmin illatára hasonlít. Erős, átható, 
messzire szálló illatfelhőbe burkolja a környéket. Virágzást követően 
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a növényen különleges látványt nyújtó lilás termések és vörös levelek 
jelennek meg. Nagyon dekoratív növény. Virágzása azért is különleges, 
mert augusztus végén kezdődik és akár október végéig is eltarthat. 
Jó hír: kevés gondozást igényel. Egyedül a nagyon hideg teleken kell óvni. 
Közepes tápigényű talajba ültessük, ha lehet, legyen széltől védett, de 
napos helyen. -20 fokig télálló. Kedveli a nedvességet, ezért a földjét mindig 
tartsuk nyirkosan. Télen nyugalmi állapotba kerül, levelét lehullajtja, de ez 
a nyugalom a biztosíték a későnyári virágzásra. 
Mivel sorfaként igen mutatós, ezért a házak elé javasolnám az ültetését. 
Nem nő túl nagyra, így talán a villanyvezetéket sem fogja nagyon zavarni. 
Gyorsan, könnyen szaporítható sarjról, de dugványozással is, így nem okoz 
gondot most már a kis növény beszerzése Adonyban. 
Kép: Hetyei Gábor

Morva Ildikó
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1.VOLT ADONYI KÜLSŐ, NÉPISKOLA NEVE.
2.EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT A KÉPEN LÁTHATÓ TANÍTÓ 

(élt: 1905-75.). 
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S.K. 
A GYÖNGYFŰZÉS ALAPJAI

Schmidt-Czetli Ágnes vagyok, itt élek Adonyban 
férjemmel. Két hobbim van: az olvasás és a gyöngyök. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az egyik a 
munkám is, hiszen könyvtárosként dolgozom. A másik 
hobbim sokkal inkább az alkotás folyamatához kötődik, 
ez mindig része volt az életemnek. A gyöngyökkel 
való kapcsolatom elég régi. Még gyerekként szívesen 
készítettem egyszerű láncokat, gyöngyállatokat. Aztán 
kb. 9 évvel ezelőtt egy közös nyaralás alkalmával 
megláttam Marosi Jutka népi ékszereit, és én is 
elkezdtem vele fűzni. Innentől már nem volt megállás. 
Az interneten keresztül sok más gyöngyös munkáját is 
megismertem, tanultam, inspirálódtam. 
Ma már főként hétköznap is hordható ékszereket készítek a legszívesebben. 
Készítésük során folyamatosan a tökéletességre törekszem a színek, formák 
és ezek harmonizációja tekintetében. Csak minőségi alapanyagokat, cseh 
és japán gyöngyöket, swarovski kristályokat és ásványokat használok.
Mint minden alkotó, így én is benne vagyok minden ékszeremben, szívvel-
lélekkel készítem őket, és nagy örömmel tölt el, ha viszontlátom őket 
barátokon, ismerősökön. A gyöngyök kifogyhatatlan forma- és színvilága 
elvarázsol, és ez a varázslat napról napra erősödik. Ékszereket már az 
őskorban is viseltek az emberek. Azt, hogy milyen anyagokból, milyen 
technikával készültek a díszes kiegészítők, mindig egy adott kor jellemzői 
határozták meg. Legelőször csontokból majd nemesfémekből, később 
drágakövekből készültek az ékszerek. A gyöngyékszerek elődjeinek 
készítése szintén az őskorra vezethető vissza. Az első ilyen ékszerek 
kagylókból és kövekből, növények magjából készültek. Gyöngyből készült 
ékszerek bizonyítottan már Krisztus előtt 2200-ban is készültek. Az első 
gyöngyök a tengeri kagylókban található igazgyöngyök voltak. Az ókori 
görögök már használtak ásványokat és különböző féldrágaköveket is, 
melyeknek gyógyító, védelmező erőt tulajdonítottak. 
Az 1950-es évektől mondható általánosnak az átlagemberek mindennapi 
ékszerhasználata. Ma a különböző arany és ezüst ékszerek, valamint a 
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nemesfém ékszerek mellett reneszánszukat 
élik a bizsuékszerek is. Ezeknek egyik fajtája 
a gyöngyékszer. A különböző gyöngyfajták és 
azoknak kombinációja kifogyhatatlan tárházat 
biztosít a különleges és egyedi ékszerek 
kedvelőinek.

Az általam használt gyöngyfajtákat önöknek is jó szívvel ajánlom. Ezek a 
következők:
1. Cseh gyöngyök
A kásagyöngyök egy része, a csiszolt gyöngyök és a különböző 
formagyöngyök mind a cseh gyöngyök közé sorolhatók.
2. Japán gyöngyök
A japán gyöngyök a legalkalmasabbak az aprólékos munkákhoz. Van belőle 
kásagyöngy, néhány formagyöngy és az úgynevezett delica gyöngy, ami a 
gyöngyszövések és a kövek befoglalásának alapeleme.
3. Swarovski gyöngyök
„A Swarovski a precíziósan csiszolt és vágott ólomkristály termékek 
csúcs luxus márkája. A Swarovski kristályok nemcsak az ékszerkészítés 
alapanyagai, de előszeretettel használják híres divatházak is, mint Chanel, 
Christian Dior, Yves Saint Laurent, Armani, Versace, Gucci és Prada.”/ 
http://www.perla.eoldal.hu/cikkek/a-gyongyfuzes-tortenete.html/
A swarovski termékek közül megkülönböztetünk fűzhető és befoglalható 
kristályokat.
4. Ásványok
A különböző természetes ásványok, féldrágakövek az ékszerkészítés ma 
is fontos elemei. Ezek között is megtalálhatók a fűzhető és a befoglalható 
kövek.
A gyöngyök mellett további kellékek is szükségesek ahhoz, hogy a gyöngyök 
ékszerré váljanak. Én az alábbi kelléket tartom alapszükségletnek a 
munkához:
1. Fűzőszálak
A fűzőszálak kiválasztása nagyon fontos, különösen azért, mert más-
más technikák más fűzőszálat követelnek. Vannak különböző vastagságú 
damilok, gumis damilok, speciális fűzőszálak, gyöngyfűző cérnák.
2. Láncok
Az ékszerláncok, nyakláncalapok, különböző viaszolt szálak és a 
selyemzsinórok a már kész ékszer kiegészítő elemei.
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3. Zsuzsuk, köztes elemek
Az egyes ékszerek kiegészítőjeként megjelenő fityegők vagy köztes elemek 
főként fémből, üvegből készülhetnek.
4. Egyéb kellékek
Ide sorolnám a kapcsokat, zárakat, szerelőpálcákat, karikákat, 
gyöngykupakokat, fém alkatrészeket és alapokat melyek szerves 
részét képzik az ékszereknek, bár nem 
mindig láthatóak. Néhány szerszám is 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a fent felsorolt 
kellékeket gond nélkül használhassuk. Ahhoz, 
hogy az ékszereket elkészíthessük, szükség 
van egy kicsi, hegyes végű ollóra, különböző 
kisméretű fogóra, különböző méretű tűkre és 
ragasztóra.

Schmidt-Czetli Ágnes

„Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk” 
MÁTÉ GYÖRGY TANÍTÓ

Az életrajzot, az emlékeket édesapjáról, Máté 
György tanítóról lánya, Csorba Györgyné, Máté 
Zsuzsa osztotta meg velünk. Máté György 
1905-ben, Pécsett született, ott járt a Püspöki 
Tanítóképző Intézetben, ahol népiskolai 
tanítói végzettséget szerzett 1925-ben. Ebben 
az évben megszerezte a kántori oklevelet is. 
Három évig a Pécs környéki néhányszáz lelkes, 
német nemzetiségűek által lakott községekben 
tanított, kántorizált: Szatina, Téseny, Egerág 
azok a települések, ahol az első gyakorlati 
éveit szerezte. 1928. május 13-i hatállyal 
nevezték ki az adonyi Római Katolikus Elemi 
Népiskola tanítójává. Adony virágzó település 

volt, fejlődő, térségi központ. Ilyen településen a tanító tartós állásra 
számíthatott, biztos egzisztenciának, így nemcsak új hazát választott, 
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amikor Adonyban telepedett le, hanem családot is alapított rövidesen itt. 
1929-ben Hantosy Magdolnával köti össze életét. A közös adonyi életüket a 
külső iskola épületének hátsó traktusában lévő szolgálati lakásban kezdték 
meg. Gyermekeik: György (1930.), Magdolna (1934.), Zsuzsanna (1937.), 
Csaba (1940.) 1930-ban még egy készséggel gyarapodott: megszerezte az 
iparostanonc oktatói oklevelet. Huszonkét éven át – 1950. október 20-ig – 
tanított az elemi iskolában tanítóként, és közel ugyanennyi ideig az iparos 
iskolában. Az Adonyban ez időszakban munkába állt iparosok (pékek, 
cipészek, lakatosok, vagy éppen a kereskedők) nagy része az ő keze alól 
került ki: nemcsak a szakmára, de az emberségre is megtanította őket, 
saját munkájával mutatva példát. Szigorúan fogta tanítványait, de a szigor 
igazságosság nélkül semmit sem ért volna. Sikereit egyrészt a katedra 
mögött érte el, másrészt pedig a munkaadóknál: elérte, hogy a munkaadók 
a tanoncokat elküldjék iparos iskolába, ahol alaposabb és szélesebb 
körű oktatásban részesülhettek a jövő iparosai. Nem csak szigor volt rá 
jellemző, hanem az emberség is. Mesélték, hogy a pékinasokat mindig a 
hátsó padba ültette, hogy a kora hajnali munkától álmos tanulók egy kicsit 
még pihenhessenek az órákon. Az órákon kívül is részt vett az ifjúság 
nevelésében, ő vezette a Szívgárda adonyi szervezetét. Munkavégzésére, 
hivatástudatára jól rávilágít városunk akkori plébánosának, Gelencsér 
Jánosnak 1941-ben írt ajánlása. Ezt írja:
„Alulírott, mint az adonyi rk. iskolaszék elnöke ezennel hivatalosan tanúsítom, 
hogy Máté György rk. tanító, aki 1928. május 13-tól, mint elemi iskolai tanító 
és 1928. december 1-től, mint iparostanonciskolai tanító működött, ezen 
idő alatt nemcsak a szorgalmas tanítás és nevelés terén fejtett ki áldásos 
működést, hanem ezen felül az iskolán kívüli népművelés és tanfolyam terén, 
valamint a szívgárda lelkiismeretes és buzgó vezetésével és mint az országos 
meteorológiai intézet vidéki megbízottja, mint a csapadékmérő állomás 
észlelője is lelkes és eredményes munkát végzett, minél fogva őt bárhova a 
legmelegebben ajánlhatom.”
Nemcsak a hivatalos vezetője kedvelte őt, hanem a falu apraja s nagyja is 
ismerte, szerette a „tanító urat”. 1948-tól állami tanító, 1950-től az Adonyi 
Járási Tanács oktatási előadója lett. Mint hivatalnok, nem akarta végrehajtani 
az oktatási hatóság egyre szaporodó vallás ellenes intézkedéseit, így 1951-
ben nyugdíjazását kérte. Új szakmát tanult: 1952-ben földnyilvántartó 
technikusként a Fejér Megyei Földmérési Hivatal munkatársa lett, ahol 
1966-ig – az újabb nyugdíjba vonulásáig – végezte munkáját. 1975. 
szeptember 29-én hunyt el, választott falujában, Adonyban van eltemetve.
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„Adony épített emlékei”
MAGTÁR A DAMJANICH UTCÁBAN

Nincs pontos adat arra, hogy mikor 
épülhetett, de valószínűsíthetően 
a 19. század második felére 
lehet keltezni építését. A magtár 
eredetileg gőzmalomnak épült. 
A régi képeken látható a hozzá 
csatlakozó gépház a szükséges 
berendezésekkel. Az első itthoni 
gőzmalom 1839-ben kezdett 
működni a Széchenyi István által 
életre hívott Pesti Hengermalom 
Társaság kezdeményezésével. Pesten és a nagyobb vidéki városokban 
az 1850–1860-as években sorra épültek gőzmalmok. Tekintetbe véve 
építészeti jellegét, kialakítását, az 1870 és 1890 között épülhetett, ám 
források hiányában igen nehéz megmondani.
Az épületet a Zichy- uradalom építette, így az uradalmi központ kialakítását 
Adonyban jól be tudjuk határolni (1890-ben került a kastély átépítésre), 
ezért a magtár, illetve a gőzmalom felépítését is erre az időszakra 
datálhatjuk. Ezt az időpontot erősíti az is, hogy ez időben történt az 
uradalmi pánvádli – keskeny nyomtávú, lóvontatású helyi teherszállításra 
szolgáló vasút – megépítése. 
Az első világháború alatt kórház és laktanya is működött benne. Nem tudni 
pontosan, mikor váltott végleg funkciót az épület, azonban annyi bizonyos, 
hogy 1990-ig magtárként üzemelt. Müller Ferenc volt segítségünkre, és 
mesélt erről az időszakról. Magával hozta a „Fejér megyei Gabonaforgalmi 
Vállalat Brigádnaplóját”, melybe 1972-1981-ig jegyeztek fel üléseket, 
régi fényképek, oklevelek és emlékek találhatók benne. Elmesélte, hogy 
nagyrészt asszonyok és leányok dolgoztak a magtárban. A főépület mellett 
még ma is áll a funkciójukat vesztett mérlegház, porta, méregraktár, 
hangárépület és fürdő, valamint egy 8 méter átmérőjű hatalmas kút, 
melyhez háborús emlékek is kötődnek. 1990 óta komolyabb funkcióval 
nem bírt az épület. 
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Leírás 
Téglány alaprajzú, nyeregtetős, ötszintes az épület. Az épületen végig 
festett vakolatsávok teszik mozgalmasabbá a homlokzatokat. A nyugati 
homlokzaton az első és második szintet festett vakolatsáv választja el, 
erre merőlegesen fut fel a párkányzatig két szintet közrefogva tizenkettő, 
stilizált pilasztert idéző vakolatsáv, ez megismétlődik az épület keleti 
homlokzatán is. A nyílászárók kilenc tengelyre osztják a homlokzatot. 
A középső tengelyben nyílik egy ajtó, ettől balra egy szárnyas ablak 
található, mely az irodából nyílik. A déli homlokzat felől vett hat tengelyben 
elhelyezkedő nyílások, kisméretű, szegmensíves ablakok, a további három 
tengelyben kisméretű négyezetes ablakok láthatók. Minden ablaknak 
porfilozott kerete van, valamint festett keretsáv is körbeöleli őket. 
A horizontális sávozás körbefut az épületen, így folytatódik a déli 
homlokzaton is, közrefogva a második és harmadik szinteket. Hat sáv 
fut függőlegesen az első szinttől a párkányzatig. Itt eredetileg nem 
voltak ablakok, a gőzmalom idején egy melléképület csatlakozott a 
homlokzathoz, mely a párkányzatig futott. Ma az első szinten egy ajtó, 
valamint két négyezetes ablak található, a második és harmadik szinten 
három tengelyben az ablakok méreteivel megegyező profilozás, valamint 
vakolatfestés látható. Befalazták a nyílásokat. A tetőtérnél pedig a negyedik 
szinten három, az ötödiken pedig egy kisméretű négyezetes ablak van. Az 
északi homlokzat hasonló felosztást mutat, azonban itt nincsenek befalazva 
az ablaknyílások. 
Belső 
A nyugati homlokzat bejárata mellett 
találhatóak a volt iroda két szobája, 
melyeknek a belső tér felé is voltak 
ablakai. Itt, a földszinten a kívülről 
megfigyelt egyenes záródású, 
négyezetes ablakok három tengelye 
által közrefogott teret fal választja 
el a magtár fennmaradó részétől. A 
további szinteken, azonban nincsenek térelválasztók, így egybefüggő terek 
vannak, melyeket a funkcióhoz igazítottak, gabonatárolásra használták a 
szinteket. Az első három szint beton tartószerkezetes, a felső két szint, a 
padlástér, faszerkezetes.

Tarjányi Viktória, Siska Enikő, Ohmacht Petra, 
a 2017. évi építész, felmérő tábor résztvevői

Képek: Tarjányi Viktória, szabadkézi rajz: Siska Enikő.
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Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
HOLDVILÁG

Régi, nagyszülőktől ránk maradt 
recept, unokáim nagyon szeretik. 
Nem kellett hozzá különleges 
alkalom, hogy elkészítsék, esetleg 
az időszakos tojásszűke miatt 
mellőzték néha, amikor a tyúkok 
kevesebbet tojtak a téli időszakban.

Hozzávalók:
7 tojás

25 dkg porcukor
1 citrom, leve, héja

17 dkg zsír
25 dkg liszt
1 sütőpor

vagdalt mandula vagy dió

A 7 tojássárgáját 25 dkg 
porcukorral, 1 citrom reszelt 
héjával, 17 dkg zsírral habosra 
keverjük, majd hozzáadjuk a 25 
dkg lisztet, 1 zacskó sütőport. 

A 7 tojás fehérjét habbá verjük a citrom kicsavart és leszűrt levével, majd 
óvatosan belekeverjük a tésztába. Az így elkészült tésztát egy kikent és 
lisztezett 25x35 cm méretű tepsibe öntjük, és a tetejét megszórjuk dióval 
vagy vágott mandulával.
A sütőt 170 0C-ra előmelegítjük, majd 25-30 perc alatt készre sütjük.
Az elkészült süteményt holdvilág alakúra szaggatjuk pogácsaszaggatóval.

Majerné Erkényi Mária 
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Szemünk világa
GYERMEKSZEMÉSZET

A kétszemes együttlátás születés után hosszú idő alatt fejlődik ki - szükség 
van az agy és a két szem finom összehangolódására. A felnőttekéhez 
hasonló látás nagyjából hétéves korra alakul ki, a binokuláris látás 
fejlődése 10-12 éves korra fejeződik be. A zavartalan látásfejlődés 
feltételei a következők: ép szemgolyó, jól működő felsőbb látóközpontok, 
hasonló látásélesség a két szemen, jó látótér, ép szemmozgató rendszer. 
Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a kétszemes együttlátás nem fejlődik 
ki. Ennek hiánya későbbiekben negatívan befolyásolhatja a gyermek életét, 
pályaválasztását. A szemészeti problémával küzdő gyermekek minél 
korábbi kezelése elengedhetetlen. A tünetek észlelésében nagy szerepe 
és felelőssége van a szülőknek, védőnőknek, gyermekorvosoknak és nem 
utolsó sorban a pedagógusoknak.
A fénytörési hibákról és az ezekkel összefüggő kórképekről
Fontosnak tartom a fénytörési hibák ismertetését, hiszen az 5-17 éves 
korosztály kb. 10%-ánál tapasztalható.

Rövidlátás
A rövidlátó elnevezés arra utal, hogy valaki közelre jól, de távolra nem 
lát élesen.                 Rövidlátó szem esetében a távoli tárgyak képe a 
látóhártya előtt jön létre, a látóhártyára csak egy szóródott, életlen kép 
esik. A rövidlátásnak legtöbbször genetikai oka van. Kisfokú rövidlátás 
kialakulásában, illetve a meglévő rövidlátás fokozódásában szerepe 
lehet a túl sok számítógépezésnek, olvasásnak, az állandó mesterséges 
megvilágításnak és a kevés szabad levegőn való tartózkodásnak. 
A rövidlátás bármely életkorban kezdődhet, de általában kisiskolás korban 
alakul ki.     Tünetei: A gyermek közelről nézi a tárgyakat, nem szívesen ül 
messzebb a TV-től, gyakran hunyorog, ha távolra kell nézni, nem jól látja 
a táblát. Kezelését a felfedezésekor meg kell kezdeni. Megfelelő erősségű 
konkáv, vagyis mínuszos előjelű lencsét rendelünk. 
Sokszor halljuk azt a kérdést, hogy a szemüvegtől a látás tovább fog-e 
romlani, elkényelmesedik-e a szem? A szemüveg viselésétől a szem nem 
fog tovább romlani, sőt újabb kutatási eredmények szerint a rövidlátás 
alulkorrekciója fokozhatja a dioptriaromlást. 
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Túllátás
A túllátó szem együttes törőereje túl kicsi, vagy a szemgolyó hossza 
túl kicsi, ezért a távoli tárgy éles képe a látóhártya mögött jönne létre. 
Ahhoz, hogy a látóhártyán keletkezzen éles kép a távoli tárgyakról, a 
szemlencse domborúbbá válik a sugárizom és a lencsefüggesztő rostok 
együttműködésének hatására, vagyis a szem alkalmazkodik. Amíg a 
szemlencse elég rugalmas, könnyen domborodik, addig a sugárizmok 
plusz munkája árán a gyermek jól lát közelre és távolra is. A túllátás 
leggyakrabban öröklött. Már születéskor is megvan, de csak akkor 
okoz tüneteket, ha a sugárizom nem tudja fenntartani a folyamatos 
alkalmazkodást, fókuszálást. Kisfokú túllátás esetén a gyermek közelre 
és távolra is jól lát. Tünetei lehetnek a délutáni fejfájások, a napköziben 
délután a gyermek már nehezen olvas, homályosan lát, elfárad, bepirosodik 
a szeme. A nagyfokú túllátás már óvodás korban kiderülhet. A gyermek 
nem szeret közelre nézni, nem érdeklik a kis tárgyak részletei, ugyanakkor 
távolra sem lát jól. Kezelését felfedezéskor meg kell kezdeni. Részletes, 
pupillatágításban elvégzett szemészeti vizsgálat után konvex, pluszos 
előjelű lencsét rendelünk. A szemüveg rendszeres, reggeltől estig tartó 
viselése nagyon fontos.

Astigmia
A köznyelv helytelenül belső szemtengely ferdülésnek is nevezi. Az astigmia 
egy olyan fénytörési hiba, melyben a szem törőereje egyes tengelyekben 
más, ezért a szemnek nem egy fókuszpontja van. Ennek fő oka, hogy a szem 
ebben az esetben nem gömb alakú.  Az astigmia leggyakrabban öröklött. 
1-2 éves kor alatt csökkenhet, akár el is múlhat. Felfedezése nehéz, ugyanis 
a gyermek mindent lát, csak mindent kicsit elmosódottan. Nem is tudják 
igazán, hogy milyen is az éles látás. Meglétét szűrővizsgálat derítheti ki. 
Iskolás gyermekeknél felhívhatja a figyelmet rá, ha a gyermek például 
téveszti a számokat (pl. 8-as helyett 3-as), vagy a betűket (pl. C helyett O).
Kezelésére speciális, ún. cylinderes lencséket rendelünk. A nagyobb 
gyermekeknél ennek megszokása néhány napig eltarthat, addig kis 
szédülésről, bizonytalanságról panaszkodhatnak.

Kancsalság
Kancsalságról akkor beszélünk, ha a két szem nézővonala a távolba 
tekintve nem párhuzamos, hanem szöget zár be. Gyermekkorban általában 
nem korrigált fénytörési hiba (főként túllátás) az oka. Nem csak esztétikai 
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probléma. A gyermek csak egyik szemét használja, a másik szem észlelte 
képet az agy elnyomja, ezért a kancsalító szem nem tanul meg látni, 
tompalátó lesz.

Tompalátás
A tompalátás általában kancsalság, korrigálatlan fénytörési hibák 
következménye. Az újszülöttek 5%-a kancsal, és a kancsal gyermekek 25%-
ánál alakul ki tompalátás. Korai felfedezése és kezelése nagyon fontos. 
6-7 éves kor után a látórendszer fejlődése megáll, későbbi életkorban 
a tompalátás nem javítható. Tompalátóknál nem alakul ki kétszemes 
együttlátás, ami a későbbiekben, pl. pályaválasztásnál, problémát okozhat.
Kezelésére megfelelő szemüveget rendelünk. Általában a jól látó szemet 
letakarjuk, így kényszerítve a másik szemet látásra, fejlődésre. Nagyon 
fontos, hogy a gyermek az előírt időtartamig viselje a takarást akkor is, ha 
kezdetben nem lát jól. A kisebb gyermekek gyakran leveszik a takarást, 
vagy csak meglazítva kukucskálnak mögüle. Ezekben az esetekben 
elengedhetetlen a pedagógusok, főleg az óvodapedagógusok és a szülők 
együttműködése a gyermek érdekében.

Milyen a jó szemüveg?
Manapság a keretek széles skálájából választhatunk. A szemüveg 
választásánál mindenképp figyelembe kell venni a gyermek véleményét. 
A keret anyaga lehet műanyag és fém. Mindkettőnek van előnye és 
hátránya is. Fontos szempont a megfelelő orrtámasz és szár kiválasztása, 
hogy a szemüveg stabilan álljon a gyermek arcán. Gyermekek esetében 
mindenképpen műanyag lencsét válasszunk. Könnyebb, és nehezebben 
törik, mint az üveglencse. Érdemes a lencsék közül 400 nanométerig UV 
szűrő tulajdonsággal rendelkezőt választani.
Gyakori kérdés, hogy a gyermek viselje-e a szemüveget testnevelés órán. 
Az erre adott válasz nagymértékben függ attól, hogy a gyermeknek mennyi 
a látásélessége szemüveg nélkül. Mérlegelni kell, hogy a rossz látásélesség 
miatti esetleges sérülés, vagy a szemüveg viselése jelent-e nagyobb 
kockázatot. Ha a szemüveg viselésére sportoláshoz szükség van, érdemes 
külön, ún. sportszemüveget csináltatni. Ezek megerősített, teljes egészében 
műanyagból készült keretek ütés- törésálló polycarbonát lencsével, amik 
ívesebbek, jobban ráfekszenek a gyermek fejére. 



307

Kontaktlencse
Hazánkban az állandó kontaktlencse-viselést 12-14 éves korig nem 
ajánljuk. Ebben a korban is csak akkor jön szóba, ha a gyermek megfelelő 
felelősségtudattal, kézügyességgel rendelkezik, és képes betartani a 
szigorú higiéniai feltételeket, képes a lencséket önállóan kezelni.

Napszemüveg
A Földre az UV-A és UV-B sugárzás jut el, mely károsíthata a szemhéj bőrét, 
a kötőhártyát, a szaruhártyát, a szemlencsét és a látóhártyát is. Ráadásul 
életünk során a minket ért káros 
sugárzás hatása összeadódik. A fentiek 
miatt nagyon fontos a szem védelme 
már gyermekkorban is. A napellenző, 
a sapka mellett a gyermek viseljen jó 
napszemüveget. Nem a lencse színe, 
sötétsége a fontos, hanem az, hogy 
megfelelő UV szűrővel rendelkezzen. A 
vásárláskor fontos ellenőrizni, hogy a 
szemüveg címkéjén fel legyen tüntetve, 
hogy megfelel-e a szabványoknak. A 
keret formája sem elhanyagolható. 
Olyan keretet válasszunk, ami minél 
jobban rásimul a gyermek arcára, hogy mellette minél kevesebb sugárzás 
jusson a szembe. 

Hajviselet
Felmerül, hogy a hosszú, arcba lógó haj, frufru rontja-e, illetve hatással 
van-e a látásra. Önmagában a hosszú haj és a frufru nem okoz látásromlást, 
viszont a tanulásban zavaró az állandóan belógó haj, amit dobálgat, 
gyakran füle mögé helyez a tanuló. Gondot okozhat abban az esetben, ha 
a haj hosszú időre teljesen eltakarja a szemet, ugyanis ilyenkor a teljesen 
letakart szem nem jut megfelelő ingerekhez, amely hosszún távon akár 
tompalátáshoz vezethet.

Dr. Takács Enikő
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Adonyban született – Szerelemben

„D.M.”: Bájoló 

Kinek semmi, kinek emlék,
Mért maradjak, hová mennék?

Boszorkányok csipkebokra,
Csipkefüggöny csillagokra.

Nem a csillag, szemed éget,
Hol keressek menedéket?

Rókalyukban, csigaházban,
Azt se tudom, merre jártam.

Tág mezőben, csillagűrben,
Hálóidba menekültem.
Vad tüskéi rózsafádnak,

Hogyha fáj is, csak imádlak.

Meg ne köss, jaj, ne eressz el,
Bűvölj lánggal, szerelemmel,

Ronts meg dallal, szögezz fára,
Te vagy kínom, lelkem ára.

Házam fölé, kapufámra,
Tűzd ki napod éjszakára.

Nem halok meg, nem is élek
Soha többé, csak tevéled.
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„D.M.”: Egy szakítás margójára

Nem fáj már az önző ridegség,
S nem ejt sebet szívemen a bánat,

Hogy keményre edzi lelkemet a kín,
Hogy sóvárogva vágyom még utánad.
És az sem fáj, hogy hallom még neved,

S tekintetem pillantásod éri,
Csak….

Megremegtet szomorú szemed,
Ha megleslek

S te ide szoktál nézni.

„D.M.”: Kérlek

Kérlek – neked. Éltetőm hát te légy,
Ha magamnak netán nem kellenék.

„D.M.”: Szerelem

A semmiből a létbe,
Kedvesem halkan lépj be,
Hogy mi körötted lengett,

Ne rombold szét a csendet.
Hiányod végtelen nagy,

Azt hittem már,
Hogy nem vagy,

S ettől, mint ijedt gyermek,
Szívem majd holtra dermedt,
S szobámban is, jó melegben

Folyton csak dideregtem.
De most, egyetlen szóra,

Simító biztatóra
Olyan nap lobbant nékem
Két szép szemed egében,

Hogy árnyékába bújva
Is izzom tőle újra.
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Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna
AZ 54-ES ÉV

Horváth Marika néni Dunaföldváron született, Adonyban, a Rév területén 
élt, Sárbogárdon volt kollégista. Azt követően költözött Dunaújvárosba. 
Szülei 1966-ban követték ugyan a városba, de legkisebb lánya szerint: 
„Ha adonyi emberrel találkozol, akkor adonyi vagy, ha dunaföldvárival, 
földvári.” Előző kalendáriumunkban a szíjgyártó mesterségre emlékezett, 
most a dunai árvizekről osztotta meg emlékeit velünk.
„A dunai árvizek számomra – mint a Rév területén lakó gyerek számára 
– nagyon súlyos emlékek. Ezek az emlékek egy 8-10 éves gyerek emlékei, 
semmi tudományos alátámasztás nincs benne.
Vajon él-e még olyan valaki, aki a befagyott Dunán járt át Lórévről 
az ERDÉRT-hez dolgozni? Én még emlékszem arra a kitaposott útra, 
ami az ottani komplejárattól srégen ment a sóderdombok felé, majd 
kacskaringósan eltűnt a fatelep felé a téli szürkületben. Igaz, hogy ez az 
1956-os téli veszedelem idején történt, de most inkább az 54-es (én akkor 
8 éves voltam) nyári árvízről írnék. Ez ugyan nem volt olyan nevezetes, 
veszedelmes, de számomra örök emlékké vált. És nemcsak a félelem miatt…
Akkoriban 8 lakóépület volt a Révnél. A 6-os útról letérve jobbra a Nagyék 
bolgár kertészete állt. Azon az oldalon, a kocsmán túl a pályamester háza 
következett. Jobbra, a kanyarnál Bálint Sára néniék éltek, aztán ott volt 
Gyurcsikékkal a horgásztanya. Ahol ma a Bárka vendégház áll, ott régen az 
Olasz család erdészháza volt. Ez később az ERDÉRT-é lett. A mi családunk 
tőlük bérelte azt a házat, ahol most a Nepomuki szobor van. Ott élt Steirer 
Etelka néni és a testvére, aki révész volt. A kettő között állt egy emeletes 
ház, amely sajnos azóta már nincs meg, lebontásra került.
Na és a kocsma! Ahonnan apukámnak korsóban vittem nyáron haza a 
sört… Ott láttam orosz hajósokat, akik nyersen itták a tojást. És hallották-e 
azt a kifejezést, hogy „Ködöt állnak a hajók”? Akkoriban nem voltak még 
modern műszerek, így megálltak, amikor nagy köd volt, s persze ilyenkor a 
hajósok betértek a jó kis kocsmába inni egy sört vagy egy kupica pálinkát.
1954 nyarán, már nagy volt a Duna, de a Révben mindenki reménykedett, 
hogy nem kell költözni. Azonban a víz máshogy akarta: egy éjjel felkeltettek 
bennünket, felkaptuk gyorsan a takarókat, hogy menjünk a mellettünk 
lévő emeletes házba. Ott éjszakáztunk. Másnap azután, amit lehetett, 
csak szedtük össze a házunkban: az ennivalót, ruhát, és vittek minket a 
Csanádiba. Jobb oldalt az első házban élő Kaliczka-családhoz kerültünk, 
ahol a bácsi – aki postás volt – a feleségével, és az idős, vak nővérével élt 
együtt.
Na, de nekünk volt egy nagy, hasas disznónk. Azt nagy nehezen egy hatalmas 
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ladikba fektették valahogy, őt is hozták utánunk, és a menedéket nyújtó 
háznál tudták elhelyezni, mert – szerencsénkre – az ólak ott üresen álltak. 
Egyik délután aztán a vak néni, akinek a nevét már sajnos rég elfeledtem, a 
disznóól mellett állva azt jósolta, hogy kocánk kilencet fog fialni. Kényszerű 
vendégeskedésünk alatt – gondolom a menekülés okozta stressz is 
hozzájárult, meg hát eljött az idő is – az anyakocánknál elindult az ellés. 
Nagyon elámultam, amikor az ellés végeztével megszámoltam az csecset 
orrukkal serényen döfködő 
kis jószágokat, és 9 malackát 
olvastam meg. Azt hittem, 
hogy az idős vak néni, mint 
egy boszorkány, a jövőbe lát, 
pedig – mint később kiderült – 
csak jól értett az állatokhoz, és 
az elléshez készülődő kocánál 
kitapogatta a vehemben lévő 
állatkákat.
Gyurcsikék is ebbe az utcába 
kerültek, csak a másik oldalra. 
Egy komoly, nagy házba, s 
akkor, ott született meg a 
harmadik gyermeke Rózsa 
néninek. A nagyobbakkal – Marika, és Józsi – azóta, mióta elköltöztem 
Adonyból, nem találkoztam. Nem tudom, hol élnek, mi lett velük. Vajon ők 
is ilyen nosztalgiával emlékeznek erre az időszakra?
De a többi Révből menekülőt is a falubeliek fogadták be. Nagy volt az 
összetartás, és a bajban lévők iránt az együttérzés akkoriban.
Aztán, amikor levonult az ár, s hazakerültünk a kényszerű falusi 
wellnessezésünkből, láttuk, hogy az összes terményünk tönkrement: a 
kertünk nagyon nagy volt, és anyukám sok mindent ültetett és vetett bele. 
Máskor akkora tökök nőttek őszre, hogy a legnagyobb vékába sem fért 
el egy-egy példány. Csak úgy görgettük befelé a kertből, és amiért most 
drága pénzeket adnak, mint sütőtök, csak úgy dobáltuk a disznóknak. Most 
aztán az árvíz elvitte a tököt is, a babot is, meg az összes többi veteményt 
is. Na de aztán kaptunk segítséget másoktól: amit a víz elvitt, azt mások 
visszahozták. Kaptunk olajat, zsákban lisztet és minden olyan dolgot, ami 
az árvíz utáni túlélésünket segítette. Ezek egy részére rá volt írva: „Az 
amerikai nép adománya”.
De nem csak az emberek, hanem a természet is némileg kárpótolt, hisz 
az útmenti visszamaradt vizekben annyi hal volt!!! Csak úgy ficánkoltak. 
Mi meg az alja nélküli rossz kosarat ráborítottuk, s vödörbe szedtük a 
csapdába esett pontyokat, keszegeket, kárászokat. Mi akkor sokat emeltünk 
a szomszédokkal az ország éves átlagos halfogyasztásán… De nem csak mi, 
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hanem a faluból is jöttek sokan, és a Nagyék és a pályamesterház között 
is többen halásztak. Többen a saját igényükön felül is vittek az árvíz után 
kinnrekedt halakból: jutott a szomszédoknak, az utcabelieknek, de még a 
disznóknak is bőven.
A legnagyobb baj azonban az volt, hogy a kerekes kútba is bement a 
szennyezett Duna vize. Az én dolgom is volt, hogy legyen otthon mindig 
víz, ezért napjában többször is fordultam biciklimet tolva az ártézi kút és a 
házunk között kormányra akasztva a ceglédi kanna vizet. Bizony-bizony, a 
Révben lévő, a hajóállomás melletti raktár épülettől pár méterre lévő ártézi 
kút nagyon finom, lágy vizet adott: olyan mélyről jött, hogy télen néha még 
gőzölgött is a nagy hidegben a mélyből feltörő forrás.
Bennem is így törtek most fel az emlékek, kiapadhatatlanul, gyermekkorom 
tisztaságával, szépségével, de mint a téli hidegben a gőzfelhő, ezek az idők 
is elillantak, visszahozhatatlanul a múlttá váltak.” 

Horváth Marika néni

Cziráki Ferenc: A Duna

Duna, Duna, te nagy folyó,
Mikor a Nap rád süt

Tiszta vagy s hívogató.

De ha erős szelek fújnak,
S beborul az ég,

Az adonyi sziget fái feketék.

Nagy gát vezet melletted,
Városunkat Tőled 

Többször ez mentette meg.

Tisztelünk, Te nagy folyó,
Hol örömet,

Hol bánatot hozó.
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Zöld vitézek

II. 
Zöldborsó Zente, Brokkoli Bendegúz, Articsóka Attila, Kelkáposzta Karcsi, 
Petrezselyem Peti és Spenót Sámuel, a zöld manók, akiket a Klorofill Tündér 
Tündér- és Manóországból küldött Edéhez, békésen aludtak másnap 
reggelig, amikoris egy csodálkozó hang ébresztette sorra őket:
- Hahó! Ébresztő! Kik vagytok? És hogy kerültetek ide? – hallották 
Ede hangját, bár igencsak meglepődtek, mert erről nem volt szó.
A kisfiúnak nem szabadott volna látni őket – valami hiba csúszott a 
rendszerbe. Nekik a legnagyobb titokban kellett volna a feladatukat 
végrehajtani, erre tessék, máris az első pillanatban kavarodás történt.
- Te tényleg látsz minket? – tért magához legelőször Kelkáposzta 
Karcsi, miközben kikászálódott a kishajóból, ami máris nagy kedvence lett. 
– És, esetleg még érted is, amit mondunk? – kérdezősködött tovább.
- Igen, látlak titeket. És hallak is. És értelek is. Szóval, hogy kerültetek 
ide? És kik vagytok? – tette fel újra a kérdést Ede, akinek első látásra 
nagyon megtetszett a kis csapat, és látszólag egy csöppet sem ijedt meg az 
új lakóktól, akik a szobáját szinte teljesen betöltötték.
- Nem ismersz minket? – lepődött meg Zöldborsó Zente, mert azt 
értette, hogy a kisfiú nem eszi meg a zöld színű zöldségeket, de hogy ne is 
tudja, melyik mi, ezt nem gondolta volna.
- Téged éppen ismerlek, zöldborsó vagy. És téged is ismerlek, te meg 
a spenót – mutatott Spenót Sámuelre, aki még leginkább álmos szemeit 
dörzsölgetve kukucskált ki a csuklós busz hátuljából. – De a többiek nevét 
nem igazán tudom – vallotta be Ede.
Ami igaz is lehetett, mert brokkolit és petrezselymet is már nagyon rég 
tett elé az anyukája, articsókával és kelkáposztával nem is próbálkozott 
még soha. Zöldborsót és spenótot – a korábbi kedvenceit – viszont minden 
héten újra és újra kínál neki, hátha megtörik az ellenállás, és Ede egy nap 
végre megeszik mindent.
- No, akkor bemutatkozunk, ha már így alakult. Én Zöldborsó Zente 
vagyok, és imádok focizni, cselezésben vagyok a legjobb.
- Brokkoli Bendegúz. Fejelésből kiváló.
- Kelkáposzta Karcsi, a legjobb hátvéd.
- Articsóka Attila, a csatárok gyöngye.
- Petrezselyem Peti, a bedobások királya.
- Spenót Sámuel, a legjobb bíró.
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- Nahát, Ti mindannyian szerettek focizni? – csillant fel Ede szeme a 
manók bohókás bemutatkozásán. – Én is nagyon, csak sajnos Anya egyre 
ritkábban enged ki a többiekkel, mert mindig megsérülök, és csak lassan 
gyógyulnak meg a sebeim – panaszolta a kisfiú.
- No, éppen ezért vagyunk mi itt – kiáltott fel Kelkáposzta Karcsi.
- Miért? Hogy focizzatok velem? – derült fel a kisfiú arca, és már 
indult is, hogy előkerítse a focilabdáját.
- Nem éppen, de arról is lehet szó. Amíg meg nem gyógyulsz, addig 
egy pár csatát lejátszhatunk itt bent a szobában, de igazán nagy meccset 
kint a levegőn, a pályán lehet játszani – felelte Zöldborsó Zente –, ahhoz 
viszont mihamarabb meg kell gyógyulni.
- Leginkább azért jöttünk, hogy meggyőzzünk arról, hogy egyél a 
zöld színű zöldségekből – osztotta meg jövetelük valódi okát Articsóka 
Attila.
- Na ne! Ki nem állhatom azokat a szörnyűségeket – borzongott meg 
Ede.
- Azaz minket? – piszkálgatta a kisfiút Spenót Sámuel.
- Milyen kedves vagy új ismerőseiddel – csipkelődött Brokkoli 
Bendegúz is.
- Na, mindjárt meg is haragszom, és megyek haza – játszotta a 
sértődöttet Petrezselyem Peti.
- Jaj, ne haragudjatok! Ne menjetek el, nem szerettelek volna titeket 
megbántani. Csak valahogy nem bírom azoknak a zöld izéknek az ízét – 
mentegetőzött újdonsült szobatársai előtt Ede.
- Egészen biztos vagy ebben? Hiszen már hónapok óta egyetlen 
falatot sem gyömöszöltél a szádba! Emlékszel egyáltalán még az ízükre? 
– faggatózott Petrezselyem Peti, miközben a csuklós busz ajtajának 
nyitogatásával játszadozott.
- Persze! Szörnyűségesek! – kiáltott fel Ede, majd ijedten a szája elé 
kapta a kezét. – Jaj, ne haragudjatok, már megint elfelejtettem, hogy ti is 
ilyenek vagytok.
- Semmi, baj, nem haragszunk.  Annyira – mormogta somolyogva az 
orra alatt Spenót Sámuel, miközben mosolyogva figyelte a kisfiú arcát.
- Figyelj csak, Ede! – kezdett bele Brokkoli Bendegúz. – Ha már úgy 
alakult, hogy valami hiba történt, és látsz minket, őszintén elmeséljük, hogy 
miért jöttünk, kik vagyunk, és mit szeretnénk elérni! Mit szólsz hozzá? 
Kezdhetem a mesélést?
A mese folytatását a következő hónapban találjátok meg.

Illusztráció: Kisnémet Tímea
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Százéves katonaláda 
1918. július

A júniusi piavei csata borzalmas, katasztrofális balsikere megrendítette 
a négy éve fronton harcoló katonákat. Az olasz fronton harcoló katona 
elvesztette a reményt, hogy egy sikeres támadással közelebb hozza az 
áhított békét. A hibákat hibára halmozó hadvezetés mulasztásait nehéz 
lenne felsorolni. Esély sem volt arra, hogy bármilyen kis javulás álljon be a 
csapatok élelmezésében, hadianyaggal való ellátásában. Ehhez hozzájárult 
a vasutak leromlása is. Az emberanyag pótlására az orosz hadifogságból 
hazaérkezett embereket is a frontra vezényelték. Elképzelhető 
lelkiállapotuk, katonatársukkal együtt csak a béke utáni vágy élt bennük. 
Elég volt a harcból, a szenvedésből.  
Óriási probléma volt a csapatok élelemmel való ellátása. 1918 júliusa, 
augusztusa az éhezés hónapjai voltak. Amíg az első vonalban harcolókat 
különféle pótanyagokból készített élelemmel úgy-ahogy ellátták, a 
mögöttes csapatoknál még rosszabb volt a helyzet. Előfordult az is, hogy 
az ottani csapatokból az első vonalba szöktek a katonák, mert ott legalább 
volt mit enni, kenyér nem volt. Mindenféle pótanyagokból készült a kenyér. 
Mire kiosztásra került szétesett, és, sok esetben kanállal mérték ki a katona 
markába. Hús akkor került az asztalra, ha az elhullott lovat feldolgozták. A 
katonák átlagsúlya 50 kilogramm volt. 
A katonák lerongyolódtak, a ruhák pótlása is nagy nehézségekkel járt. Egyes 
katonák szó szerint rongyokban jártak. Alsónemű nélkül vették fel a felső 
ruhákat, még alsónadrágok sem voltak. A bakancsok tönkrementek, dróttal, 
madzaggal kötötték fel a talpakat, vagy egyszerűen mezítláb jártak, vagy 
rongyokba burkolták a lábukat. Ha olasz katona esett fogságba, akkor arról 
azonnal leszedtek minden használható ruhát. Egyes csapatok olyan szedett-
vedett ruházatban voltak, hogy nehéz volt megállapítani: ez saját katona, 
vagy olasz katona? A felsőbb parancsnokságok hiába igyekeztek tiltani az 
ellenség ruháinak viselését, a parancs értelmetlen volt, mert ruhaellátás 
már szinte nem létezett. „Koldusok serege volt a fegyveres erő.” – ismerték 
el a háború utáni írásaikban egyes egykori parancsnokok. Feljegyezték azt 
is, hogy a közeli ellenséges állásból fehér kenyér mutogatásával csábították 
szökésre a magyar katonákat. 
A legyengült emberek hamar megbetegedtek. Ehhez hozzájárultak a 
mostoha viszonyok. Az emberek tetvesek, rühesek lettek, gyógyszerhiány 
volt. A tábori kórházakban is ijesztően rossz volt a helyzet. Nemcsak a 
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gyógyítás járt nehézségekkel, hanem a betegek élelmezése is. Ezért a 
súlyosabb betegeket igyekeztek minél előbb elszállítani a hátországba. Ott 
talán jobb lett a sorsuk. A felsorolt nehézségek ellenére el kell mondani, 
hogy a katonai helytállás még ennek ellenére is működött. Az első vonalban 
szolgálatot teljesítők kitartással teljesítették a parancsot, állásaikat 
megvédték. 
Igen nagy probléma volt a tisztek hiánya. Ezt nem tudták csökkenteni sem az 
érettségizettek gyors előléptetésével, sem a rendfokozati idő rövidítésével. 
A különböző nemzetiségű csapatok között súlyos konfliktusok robbantak 
ki. A honvéd hadosztályok a zömében cseh állományú tüzérdandárokat 
vádolták, hogy tudatosan lőttek soraikra. A horvátok a magyarokat 
szidalmazták, hogy otthonaikban rekvirálnak, míg ezredeik az első 
vonalban véreznek. Hasonló konfliktusok mérgezték a vegyes nációjú 
kötelékek harckészségét is. A front mögötti munkára beosztott orosz 
hadifoglyokat is ki kellett vonni, mert haza kellett küldeni őket.
A székesfehérvári 69-esek július 20-tól vonultak új elhelyezési körletükbe, 
a Valdobbiadene előtti Piave melletti állásokba. A 105-ös „közös” ezredbe 
beosztott székesfehérvári 69/III. zászlóalj bakái e hónapban már pihenőben 
voltak, Marsiaig közelében. Az összeomlásig itt voltak, már nem kerültek 
az első vonalba.   

Rózsafi János
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Képek a falon 
VILÁGHÁBORÚS TÉMÁJÚ FALVÉDŐK

Ebbe a csoportba kettő falvédő került: Takács Marika és Rózsafi János 
képei. Fontos megjegyeznem, hogy az általam használt szakirodalom/
szakirodalmak1 ilyen csoportot, témát nem alakítottak ki. A falvédők 
megtalálhatóak a könyvben, de egy teljesen más csoportba sorolja őket. 
Méghozzá a „párválasztást ábrázoló falvédők” közé.

Véleményem szerint azonban 
több szempontból is hibás ez 
a besorolás. Egyrészt az egyik 
falvédőn a következő szöveg 
szerepel: „Kedves férjem, hogy 
ha elmész messzire / Jussak én 
is néha néha eszedbe.” A nő már 
férjének szólítja a képen látható 
férfit, tehát a szövegrészből 
kiderül, hogy egy házaspárt 
látunk a képen. Másrészt egyik 

képrészen sem az udvarlás jelenetét látjuk. (A szakirodalomban a férfi 
szerepeket ábrázoló falvédők között van olyan, amelyiken a négy férfi 
felfegyverkezve indul a csatába. Én úgy gondolom, hogy akár még ebbe 
a kategóriába is jobban beleillene ez a két falvédő, mint a párválasztást 
ábrázolók közé).
Mindkét falvédő csupa piros, száröltéssel hímzett. Szinte teljesen 
dísztelenek, az egyiken még szegőszalag sincs, a másikon is csak egy sima 
piros, egyszerű szalag, minta nélkül. A képrész mindkét falvédőn ugyanazt 
ábrázolja: a csatába induló, szerelmétől, feleségétől búcsúzó katonát.
Az egyik falvédőn szerepel dátum is, ami az első világháborúra utal, 
valamint a készítésének körülbelüli idejére is: 1914-15. A szövegrész még 
pontosítja a dátumot: „Szomorúan szól a nóta Julius 28 óta / De rövidesen 
örülünk, ha a muszkát legyőzzük.” A szöveg arra az időpontra utal, amikor 
az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának, és ezzel megnyílt a 
balkáni front.”
1  Bihari-Horváth László: Hímzett-képes feliratos falvédők c. könyv
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A másik falvédőn megtalálható a makk és tölgyfalevél, mint díszítőelem. 
A makk egyrészt védőamulett, másrészt szerencsehozó és hosszú életet 
biztosító kabalaként is ismert, a tölgyfa pedig az erőt jelképezi. Ez 
teljesen összhangban van a szerelmétől búcsúzó, csatába induló katona 
motívumával, hiszen neki mindezekre szüksége van, lesz.
Az Osztrák-Magyar Monarchiában a XIX. század végén a búcsúzó vagy 
hazatérő katona, de általában a katonaábrázolások nagyon gyakori volt a 
festészetben, szobrászatban. Ezekben a történelem hősi korszakát megidéző 
témák élvezetek prioritást.  Ez az ábrázolás az első világháborúban újra 
feléledt, bár a hősiesség mellett már a háború árnyoldalai is jelentőséget 
kaptak (például Mednyánszky László katonaábrázolásaiban). A 
vidéki lakosság számára ezek az alkotások jellemzően elérhetetlenek 
maradtak, ezért számukra maradt a képes levelezőlapok, a viccújságok 
képei, grafikái. A vidéken élők szenvedték meg leginkább a háborút, 
hiszen az ő családjukból kerültek ki leginkább a frontszolgálatra 
berendeltek. Ezeknek az élményeknek, félelmeknek, várakozásoknak és 
reményeknek leképezéseként jelentek meg aztán a konyhai falvédőkön is a 
katonaábrázolások, mint a művészet gyakorlatiasult formája.

Morva Dóra
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Adonyi homlokzatok

Deák F. u. 20.
Fotó: Hetyei Gábor

„ Az idő az egyetlen, amit nem tudunk legyőzni.”
                 Simon Scarrow



321

Anekdoták
Kacsatánc

A Kacsatánc, az osztrák-német mulatós popzene eme gyöngyszeme, a 
hetvenes években tört be a hazai lakodalmas életbe. Mikor aztán a Lang-
zenekar bulijain is egyre többen kérték, és már nem lehetett visszautasítani 
a vendégek kívánságát, hát ők is elkezdték játszani, jól-rosszul, úgy, ahogy 
ment. Egy ilyen lakodalom után az öreg Lang megkérte a zenésztársakat, 
különös tekintettel Steirer Imre bácsit, hogy a következő szombaton 
esedékes bulira gyakorolják otthon a Kacsatáncot, mert még lett volna 
a játékon mit csiszolni. Ezt természetesen Imre bácsi meg is ígérte. A 
zenekarban muzsikált abban az időben Szeitli Vili is, akire a legfiatalabb 
tagként a ki-bepakolás java hárult. 
A lakodalmak után a maradékból mindig kaptak a zenészek is. Vili feladata 
volt, hogy a sültekből, aprósüteményből, amit a háziak adtak, egy-egy 
csomagot összepakoljon a zenésztársainak. Hogy ne legyen olyan sok 
a csomag, szokása volt, hogy a harmonikásoknak a papírba csomagolt 
rántott szeleteket, süteményeket óvatosan a hangszerre rakva, betegye a 
harmonika dobozába, itt a kollégák azt mindig megtalálták. Természetesen, 
azon a hajnalon is, amikor Imre bácsi megígérte a buzgó gyakorlást, Vili 
berakta a szokásos elemózsiát a harmonikatáskába.
Eltelt a hét, és a hétvégén jött az újabb lakodalom, odafelé az autóban 
beszélgetés közben szóba került a Kacsatánc is.

- Na, Imre, gyakoroltad a Kacsatáncot? Vacsora után nyithatnánk 
majd azzal…
- Pe-persze, Józsikám, flo-flo-flottul megy! (az öreg egy kicsit 
dadogott)

Mikor odaértek, az öregebb zenészek ittak egy fröccsöt, picit beszélgettek 
a háziakkal, azalatt Vili elrendezte a placcot, kipakolta a hangszereket, 
hogy rögtön a „húrokba lehessen csapni”. Kinyitotta Imre bácsi táskáját is, 
de megdöbbenésére a harmonikán egy alaktalan, penészes, zsíros valamit 
talált. Szemlátomást a múlt heti rántott hús egybeállt a süteménnyel 
és a csomagolópapírral! Vili persze felfedezéséről nem szólt sem az 
öreg Langnak, sem Imre bácsinak, és a massza eltakarítása után már 
kezdődhetett is a muzsika.

Lejegyezte: Kovács Dániel
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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

Augusztus
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Jegyzet
Programok

augusztus 18-20.  Városi napok 
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Hagyomány születik
MÉZES - NAP 

A legenda szerint - amely nyomán később a méhészek védőszentjévé lett 
- Ambrust még csecsemőkorában egy méhraj zúgta körül, amint a ház 
udvarán pihent. A méhek rátelepedtek a bölcsőjére, s teljesen ellepték a 
gyermeket, még a szájába is bemásztak, mintha csak szőlőfürt lett volna, 
amelyből a méhek nektárt szívnak. Anyja rémülten kiáltott föl: Ha ez 
a gyermek életben marad, nagy ember lesz belőle! De a kicsi Ambrust 
egyetlen méhecske sem szúrta meg, és semmi baja sem esett. Édesanyja 
jóslata pedig bevált: a gyermekből valóban nagy ember, püspök és remek 
szónok lett, ezért is nevezték őt mézajkú prédikátornak.
Talán a mézajkú prédikátor ihlette 2009 novemberében a Vetus 
Salina Kulturális Egyesületet (továbbiakban VSKE) az 1. Mézes nap 
megrendezésére. Ebből hogyan lett hagyomány, hiszen az idén már 9. 
alkalommal kerül megrendezésre, erről faggattam Pajerné Streer Katalint, 
aki mind a VSKE, mind pedig a Méhész Klub alapító tagja.
„A VSKE megalakulásának évében azon gondolkodtunk, milyen programokat 
tudnánk szervezni Adonyban, ami más, ami új, ami gyerekeket, felnőtteket 
egyaránt érdekel.
Mivel néhány család foglalkozik méhészettel, eldöntöttük, hogy őket 
is bevonva valósítjuk meg ötletünket. Édesapám méhészkedéssel 
foglalkozott, így számomra ismerős volt ez a téma. A Bencsik-család, Kis-
család, Mérei-család, Friedrich-család, Majer-család azonnal jelen volt a 
program megvalósításában. 
Nagyon jól sikerült ez a nap. Volt mézeskalácssütés az iskolakonyhán, 
ahol segítségünkre voltak az adonyi sütő- főző asszonyok, volt filmvetítés, 
előadás meghívott vendéggel: A méz ezer arca címmel kiállítás a méhészek 
eszközeiből. Mivel ez a nap advent első vasárnapjához közel esett, így aztán 
készültünk az első gyertyagyújtásra is, viaszgyertyákat készítettünk. 
Nagy örömünkre ennek a programnak az indíttatására a következő évben 
megalakult 11 fővel a Kistérségi Méhész Klub. A Klub célja: Adonyban és 
a kistérségben működő méhészek összefogása, segítése, a méhészettel 
kapcsolatos szakmai ismeretek átadása. Megismertetni a lakosságot a méz 
és a méhészeti termékek igazi értékeivel, valamint felhívni a figyelmet a 
méhek fontos szerepére a növényvilágban. 
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Bemutató foglalkozásaikkal a méhészek bekapcsolódtak az óvódások, 
iskolások életébe, megismertették a gyerekeket a méhek világával, 
méhészeti eszközökkel, méhészeti munkafolyamatokkal. 
2010-ben már a Méhész Klub rendezte a Mézes-napot, és ettől kezdve a 
Klub szervezésében zajlanak ezek az események változatos programokkal. 
Minden hónap 3. csütörtökjén tartjuk összejöveteleinket, ám 2 hónappal 
az esemény előtt már sűrűbben találkozunk a programok folyamatos 
egyeztetése miatt. Itt külön megemlíteném a Bencsik- és Kis-családot, akik 
nagymértékben hozzájárulnak a programok sikeres lebonyolításához.
Van itt: mézkóstolás, mézes sütemények, mézes tea (köszönjük 
Holfeld Gyulának, hogy minden évben elkészíti), rajzverseny és ennek 
eredményhirdetése értékes ajándékokkal, zenés előadás, kézműves 
foglalkozások, arcfestés, előadások a méhészeti eszközökről és ezek 
kiállítása.
Érdekes színfoltja volt egyik Mézes-napunknak, hogy ellátogatott hozzánk 
az országos Mézkirálynő is.
Évről évre igyekszünk 
egyre színesebbé tenni 
programjainkat, melyeknek 
megvalósításához kapott 
anyagi támogatást 
köszönjük Adony Város 
Önkormányzatának, ezen 
kívül köszönjük az önzetlen 
segítéségét évről évre 
a méhész családoknak, 
a KKKK-nak, a Femina 
Klubnak, a VSKE-nek, Füsi 
Gyöngyinek, a Művészeti 
Iskola tanulóinak.
Fontos jelmondatunk: A méz megédesíti nappaljainkat, a viasz megvilágítja 
éjszakáinkat.” 

Fazekas Ildikó
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Gourmand - a hónap gombája
ÓRIÁS PÖFETEG

Az óriás pöfeteg a nyár vége sajnos egyre ritkábban fellelhető csemegéje, a 
legnagyobb hazai gombafaj. Ez a könnyen felismerhető faj ritkán előfordul 
erdőkben is, de jellemzően inkább a legelők gombája, kedveli a trágyás, 
nitrogénben feldúsult talajt. Sok esetben állattartó telepek szélén akad rá 
az ember, különösen a trágyatelepek helyét jelző buja növényzetben, magas 
csalánban. Ha egyszer megtaláltuk a termőhelyét, akkor azt augusztus-
szeptemberben, esők után minden évben érdemes felkeresni, mert 
helyéhez évtizedekig ragaszkodik. Legelőkön megfigyelhető néha, hogy 
nagy körökben terem, hiszen a gomba fonalai egy középpontból kiindulva 
szövik be a talajt. Egy-egy ilyen igen nagy boszorkánykör akár száz éves is 
lehet. Az óriás pöfeteg potenciálisan a legszaporább élőlény. Egy-egy egyed 
akár milliárdnyi spórát is képes megérlelni.
Az óriás pöfeteg lapított gömb alakú termőtestei fehéresek, vagy 
krémszínűek, akár 4-5 kilósak is lehetnek. Átmérőjük 10-50 cm közötti, de 
olykor találnak ennél jóval nagyobb, egy méteres példányokat is. Hasonló 
ehető fajok néha előfordulnak az óriás pöfeteg termőhelyein, mint például 
a pikkelyes, vagy a hasadt pöfeteg, de ezek jóval kisebbek, maximum 
húszcentisek. Az óriás pöfeteg, és bármelyik másik rokon faj addig ehető, 
amíg a belseje fehér, idős korban, spóraéréskor a termőrész bebarnul, és 
elpépesedik. A gombának jellegzetes fűszeres illata van, íze is elsőrangú. 
A pöfeteg húsa fiatalon kemény és rugalmas, ekkor leginkább pörköltnek 
készítik, később, amikor egyre inkább szivacsos lesz, rántott gombának 
kiváló, ezt is süthetjük sörtésztában.
Adonyban az óriás pöfetegnek vannak termőhelyei a TSZ szarvasmarhatelepe 
környékén, illetve Fölsőcikolán, a kanális partján. Sajnos ez a régen 
közönséges gomba újabban nagyon megritkult, ami bizonyára az állattartás 
visszaszorulásával magyarázható.

Kovács Dániel gombaszakértő
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Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
A HÓNAP GYÜMÖLCSE, A SZILVA

Hazánkban a legelterjedtebb gyümölcs, 
minden magyar állampolgárra két szilvafa 
jut. Őshazájaként a Földközi-tenger keleti 
medencéjének környékét vélik; valószínű, hogy 
Szíria, Irán, Örmény- Török- és Görögország 
népei termelték először. A szilva a rózsafélék 
családjához tartozó csonthéjas gyümölcs. A,B,C és 
K vitamint is tartalmaz. Összesen mintegy kétezer 
fajtája ismert. Formájukat tekintve vannak 
hosszúkásak, tojás alakúak és gömbölyűek is. 
Magvaváló vagy nem magvaváló voltuk, valamint 
érési idejük alapján is megkülönböztetjük őket.
A hazai szilva szezonja a sokféleségnek 
köszönhetően júliustól egészen októberig tart. Az érett szilvát finom, 
fehéres, halványkékes hamvasságot adó viaszréteg fedi, ami a gyümölcsöt 
védi a kiszáradástól, s egyben a minőség, frissesség garanciája is. A jó és 
kellően érett szilva keményebb vagy puhább, de mindig feszes, fényes héjú, 
üde illatú és élénk színű. 
A zamatos, húsos, lédús szilva kalóriaszegény, nem tartalmaz telített 
zsírokat, ám vitaminokban, ásványokban és más összetevőkben gazdag, 
amik hozzájárulnak az ideális egészség fenntartásához.
A szilvát hashajtóként is használják, mert köztudott, hogy a benne lévő 
olyan összetevők, mint a rost, a szorbit és a szatén elősegítik az anyagcserét 
az emésztőrendszerben.
Vitaminjai közül az A-, az A-provitamin, a béta-karotin, a B1- és B2-, illetve 
csaknem valamennyi B-vitamin, továbbá a C-vitamin érdemelnek 
említést. Az A- vitaminnak jótékony hatása van a látásra, a bőrre és a 
nyálkahártyák egészséges megőrzésére. K-vitamint is tartalmaz, ami fontos 
a véralvadáshoz és a csontok fejlődéséhez.
Kevés cukor és magas víztartalom jellemzi a friss szilvát. Mintegy 85% víz 
van benne, ezért jól oltja a szomjunkat. 
A szilva az egyik legfinomabb, tartósítószer nélkül készíthető, jól 
elálló lekvárunk alapanyaga. Sós ételek, sült húsok mellé vagy azzal együtt 
sütve is nagyon ízletes. Fogyasztható aszalt formában desszertként is.
Befőtt készítésére és mélyhűtésre is alkalmas, és nem legutolsó rendű 
felhasználási módja a pálinkafőzés sem.

Takács Béláné
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Házunk tája
JÁZMINPAKÓCA, SZTÉVIA

A jázminpakócát (Stevia rebaudiana), 
szokták édesfűként vagy édeslevélként is 
hívni. Az őszirózsafélék családjába tartozó 
évelő növény. Dél-Amerikában őshonos, 
és édes leveleiről nevezetes fűszer- és 
gyógynövény. 
A növény kivonatait (port, szirupot, 
tablettát), szárított leveleit édesítésre használják. Hihetetlen, de 300-szor 
édesebb a cukornál. A Stevia előnye, hogy kalória és szénhidrátmentes, 
nulla a glikémiás indexe. Sütésnél, főzésnél 198 fokig megtartja édes ízét. 
Nem mellékes, hogy a növény meggátolja a káros baktériumok és vírusok 
szaporodását. Használható megfázás, influenza, szájfertőzés ellen. 
Több száz évvel ezelőtt is használták a Steviából készült folyadékot sebek 
gyors gyógyítására. Az élelmiszeriparban üdítőitalok, cukormentes 
rágógumik, joghurtok, sütemények édesítésére alkalmazzák. A szépségipar 
kozmetikai célokra használja fel, nagyon jól megakadályozza a hegesedést. 
Hatékonyan javítja az emésztést. 
Figyelem: a Stevia nemzettségnek számtalan alfaja létezik, azonban csak a 
rebaudiana az, amelynek levele édes.
A növénykénk elviseli a legtöbb nedves talajt, de a homokos vagy sima 
agyagot szereti. Bármilyen jó vízelvezetésű talaj megfelel a Steviának. 
Komposzttal javíthatunk az otthoni talaj állagán, szellősségén. Lehetőleg 
kora tavasszal, a fagyok múltával ültessük ki, a nagy melegben történő 
ültetést megsínyli. A tápanyagpótlásnál figyelembe kell venni, hogy a 
túlzott nitrogén következtében dús levélzet fog fejlődni, melynek az íze 
így gyengébb lesz. A kiskertben emelt ágyást javasolok, mely meggátolja 
a vízállást, csökkenti a talaj tömörödését. Meghálálja, ha a növekedési 
időszakban feltöltjük a tövét földdel. Nyári melegben aztán a kis palántánk 
szép növekedésbe kezd. Hamar ki tud száradni, ezért rendszeresen 
öntözzük, de figyeljünk arra, hogy ne öntözzük túl. A bokrosodást úgy 
serkenthetjük, hogy a növény hajtásvégeit két-háromhetente lecsipkedjük. 
Itt aztán elágazik, nem nyurgul fel, újabb leveleket hoz. Magról, 
dugványozással könnyen szaporítható.
A friss leveleket nyugodt szívvel kóstoljuk meg! Meglepetés fog érni minket: 
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jó ízük van és felettébb édesek. Legédesebbek a virágzás előtt. A szedést 
az első fagy beállta előtt kell elvégeznünk: a reggeli harmat felszáradása 
után a növényt vágjuk le 10-12 cm-re a talajszint felett, remélhetőleg jövő 
tavasszal is ki fog hajtani. (A fagyot nem bírja, ezért a töveket fagymentes 
helyen teleltessük.) Ezt követően a levágott növényt (fejjel lefelé) kössük 
párától mentes, szellőjárta helyre. Hamar megszárad. A megszáradt 
leveleket aztán rakjuk befőttes üvegbe, sokáig eláll. Célszerű egy konyhai 
aprítógéppel porrá alakítani, így a felhasználás könnyűvé válik. 
A növény kertészetekben, virágboltokban megvásárolható. Érdemes 
kipróbálni!
Kép: http://www.agristevia.com/stevia-the-natural-sweetener/

Morva Ildikó

S.K.
GYÖNGYÉKSZER KÉSZÍTÉSI TECHNIKÁK

Mint minden kézműves technikának, így a gyöngyékszerek készítésének 
is több technikáját, több fajtáját különböztetjük meg.  Minden technika 
sajátos, akár a kellékeket, akár a ráfordított időt vesszük alapul.
Sújtás technika
Manapság nagyon elterjedt ékszerkészítési technika a sújtás ékszer. 
Tulajdonképpen a gyöngyfűzéshez nem sokban hasonlít, viszont a 
felhasznált anyagok és a kivitelezés bizonyos részei a gyöngyből készített 
ékszerekhez hasonlítanak.
Az ilyen technikával készült ékszerek 
középpontja főként egy nagyobb ásvány 
vagy kristály, aminek a hátoldala lapos, 
hiszen ezt ráragasztják egy filcdarabra. És 
innentől kezdődik a nagy munka, hiszen a 
sújtás zsinórral körbe kell foglalni, mintát 
kialakítani, esetenként egy-egy ékszert több 
darabból összevarrni. A sújtás technikánál 
nagyon fontos, hogy előre kell tervezni 
egyrészt a sújtás zsinór hosszúságát, hiszen toldani nem lehet, másrészt 
a mintát, mert a bontás következtében sérülhet a szál, és ezzel a munka 
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is elveszti a szépségét. Hosszú órák aprólékos munkájával készül el egy-
egy ékszer. Nem egyszerű tehát ezzel a technikával dolgozni, viszont a 
végeredmény szemet gyönyörködtető.

Gyöngyhímzés
Ez a technika már közelebb áll a hagyományos értelemben vett 
gyöngyékszerekhez. Az alapkellékek ugyanazok, mint a gyöngyfűzésnél, 
de hasonlóan készül, mint a sújtás ékszer. Szépsége a fantázia szabadsága. 
Nincsenek kötöttségek, nincsenek szabályok, úgy alakítjuk az ékszert, 
ahogy mi magunk szeretnénk. Készülhet egy kicsi medál vagy gyűrű is ezzel 
a technikával, de hangsúlyos fülbevalókat, karpereceket és nyakékeket is 
alkothatunk.
Alapanyagok tekintetében bármilyen gyöngyöt használhatunk, szükség 
van azonban még az ékszer színeihez illeszkedő színű filcre, amire az 
ékszert rávarrjuk, és a hátoldal eldolgozásához finom, puha, bőrre. 
Az ékszer megtervezése ennél a technikánál is fontos, hiszen a filcet 
célszerű leszabni, és a nagyjábóli körvonalakat berajzolni rajta, főként, ha 
szimmetrikus ékszert szeretnénk készíteni. Itt az ékszer magját képező 
gyöngyöt szintén ráragasztjuk a filcre, azonban a gyöngyöket varrjuk. Ehhez 
mindig jó minőségű gyöngyfűző cérnára van szükség, aminek illeszkedni 
kell a gyöngyök színéhez. Fontos, hogy szorosan egymás mellé varrjuk a 
gyöngyöket, így sem a cérna, sem a filc nem fog kilátszani a végeredményen. 
A gyöngyök és ásványok mellett felhasználható még ennél a technikánál 
a shibori selyem is, amely gyönyörű színeivel illeszkedve egyediséget 
kölcsönöz az ékszereknek.
Ha valaki gyöngyhímzett ékszert szeretne készteni, rendkívül sok türelemre 
és nagyfokú pontosságra lesz szüksége, mert ezeknek az ékszereknek a 
legnagyobb a munkaigénye.
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Gyöngyfűzés
A klasszikus értelemben vett gyöngyfűzés sokak számára ma is az egy szálra 
felfűzött gyöngyöket jelenti, pedig a gyöngyfűzés ma már korántsem erről 
szól. Ahhoz, hogy valaki elsajátítsa a technikákat, öltésfajtákat, megismerje 
az alapanyagokat, éveknek kell eltelnie. A gyöngyfűzésről szóló könyvekkel 
komplett könyvespolcokat lehetne megtölteni, a különböző tanfolyamokra 
bármikor lehet jelentkezni, azonban ha valaki kitartó és elszánt, autodidakta 
módon akár az internetről is megtanulhatja az alapokat.
Magának a gyöngyfűzésnek is számos fajtáját különböztetjük meg az öltési 
technika által, valamint az ékszer síkbeli vagy térbeli mivolta miatt. A 
különböző fűzési technikák persze különböző fűzőszálakat is igényelnek, 
nem mindegy, hogy mihez használunk damilt, mihez cérnát és mihez egyéb 
speciális fűzőszálat.
Ezek tekintetében, ha ékszert szeretnénk készíteni, már csak azt kell 
eldönteni, hogy mit szeretnénk készíteni, milyen gyöngyökből és milyen 
technikával. A színek és a formák tekintetében pedig szárnyalhat a 
fantázia. Annak sem kell elkeserednie, aki nem tud maga mintákat alkotni, 
hiszen azok készítését is tanulni kell. Rengeteg profi gyöngyfűző készít a 
gyöngyösök számára mintákat, melyek leírását pontosan követve nekünk 
is lehet saját egyedi ékszerünk.
Ha tehát fűzésre adjuk a fejünket, tisztában kell lennünk a fent említett 
alapszabályokkal, rendelkeznünk kell szabadidővel, türelmesnek kell 
lennünk, és így munkánk meghozza a várt gyümölcsét.

Schmidt-Czetli Ágnes
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1. VOLT ADONYI TANÍTÓ NEVE.
2. AZ 1. FŐSORBAN SZEREPLŐ TANÁRNAK ADONYMÁNYOZOTT KITÜNTETÉS.

3. AZ 1. FŐSORBAN SZEREPLŐ TANÁR TITULUSA.
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„Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk”
LÁSZLÓ II. ISTVÁN

László István (1959.) labdarúgó, edző. Az adonyi 
általános iskolai és a székesfehérvári középiskolai 
évek után a székesfehérvári MÁV Előre NB I-es 
labdarúgója (1978-1980.), melyet az ebben 
a klubban töltött atlétikai évek alapoztak 
meg. További NB I-es csapatai: Diósgyőri VTK 
(1980-84.), Budapesti Honvéd (1985-86.), Eger 
(1987.) Első NB I-es meccse 1979.04.07., utolsó 
1987.06.13. 8 év, összesen 7.871 perc a hazai 
labdarúgás élvonalában. 126 mérkőzés, 15 gól, 1 
bajnoki cím, 1 Magyar Kupa ezüstérem. 1991-ig 

másodosztályban vezet le új választott hazájában, Egerben, ahol 1986. óta 
él. „Egri csak akkor lehetsz, ha van egy darab szőlőd. Nekem meg legfeljebb 
a leve van meg!” Így nem érzi egrinek magát teljesen. Még diósgyőri éveiben 
ismerkedik meg élete párjával, amely frigyből Alexandra lányuk születik. Bár 
még unoka nem kergeti a bőrt a családi nappaliban, a család kedvenc vörös 
cicusát néha szokták kergetni. 20 éve egy üzemanyagkút hálózatnál dolgozik, 
két kutat üzemeltetnek a családi vállalkozásukban. E munka mellett van 
még ereje a focival is foglalkozni: edzőként is dolgozott, most az NB I egyik 
sikercsapata, a Mezőkövesd technikai koordinátora.
Száguldó riporterünk, Hetyei Csaba (HCS) kérdezi László Istvánt (LI):
HCS: Sok csatát megélt, régi NB I-es focista vagy. Ide születtél Adonyba, 
az általános iskolában már fociztál? Milyen sportot űztél?
LI: Nagyon megtisztelő, hogy érdekel, hogy mi történt velem. 
Hatvankettőben kerültek a szüleim Adonyba, én akkor három éves 
voltam. A mostani Park Presszó helyén éltünk évekig. Az általános 
iskolában, mint a fiúk többsége, én is fociztam éjjel-nappal. Öcsém, László 
Tamás 5 évvel fiatalabb, és amikor már ő is tudott szaladni, akkor már 
ketten jártunk a focipályára. De az atlétika, a futás is érdekelt. Jó néhány 
versenyen indulgattunk. Persze nagyon-nagyon hosszú idő telt el, és 
nehéz visszaemlékezni. Arra emlékszem, hogy a testnevelő tanárom, 
Gáborfi Lajos bá’, mindig mesélt nekünk, az osztálynak, a játékosoknak 
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egy történetet arról, hogy amikor ő játszott valamikor a Népstadionban 
(öngóllal lett vége a meccsnek), ez mekkora megtiszteltetés volt számára. 
Ez a történet annyira bennem maradt, hogy amikor életemben először 
játszottam a Népstadionban mérkőzést a Diósgyőr játékosaként a 
Ferencváros ellen (egy ideig a Fradi a Népstadionban játszotta a meccseit, 
amíg kész nem lett az Üllői úti pálya), akkor ránéztem az eredményjelző 
táblára, és ez a története jutott az eszembe. Visszatérve az iskolás évekre: 
akkor mindenben részt vettünk. Pingpong versenyen, sakkversenyen. A 
sakkversenyen, ha jól emlékszem, talán a Héger Józsi lehetett, aki suszter 
mattal megvert, úgyhogy nagyon hamar véget ért a sakkpályafutásom 
(nevet). De azt is megpróbáltam. Voltam kézilabda kapus is. Akkor biciklivel 
mentünk át Perkátára… Gáborfi tanár úr olyan sportéletet vezényelt itt az 
általános iskolában, hogy azok, akik kicsit is fogékonyak voltak, és szerettek 
mozogni, mindenben kipróbálhatták magukat. Nekem aztán a foci volt, ami 
megmaradt. 14 éves korom előtt kezdtem a csapathoz járni, bár még nem 
játszhattam, mert fiatal voltam, de a szüleim érvei, meg a meccsek utáni 
egy láda sör meggyőzte a csapatot, így járhattam edzésre (nevet). Ekkor az 
adonyi ifiben játszottam, 16 évesen pedig már egyszer-egyszer a felnőttbe 
is befértem. Nekem az akkori játékosok szenzációsak voltak. Mathisz 
Jenő például nekem az Isten volt a fociban. Ő volt a Kohásznál is center. 
74-től középiskolába jártam Székesfehérváron, 77-ben kezdtem a MÁV 
Előre csapatában, amely csapat aztán 1978-ban, 79-ben és 80-ban az NB 
I-ben játszott a Videoton mellett. 1979 áprilisában a Vasas elleni meccsen 
játszottam először a felnőtt csapatban (4-1 oda).
HCS: Csatár voltál, NB I-es gólokkal mutatkoztál be…
LI: Igen, csatár voltam. A második idényemben, a 79/80-as 
bajnokságban, a csapat házi gólkirálya voltam 8 góllal. Ennek hatására 
keresett meg a Diósgyőr, és így kerültem oda. 
HCS: Én akkor középiskolás voltam, mindennap a Népsportot olvastam, 
és nagyon kerestem a MÁV Előrével kapcsolatos híreket, mert ott játszott 
akkor a László Pisti. Nagyon jó kis csapatotok volt.
LI: Emlékszem egy nagyon-nagyon furcsa helyzetre. Ebben az évben 
egy mérkőzésen legyőztük a Videotont, aki a bajnokságért is hajtott, tele 
volt szenzációs játékosokkal. Itthon, a MÁV Előre Takarodó úti pályáján 
3:0-ra vertük a Vidit – én ott lőttem egy gólt –, és másnap, amikor 
végigmentünk büszkén az utcán, én még annyi leszúrást soha nem kaptam 
lőtt gólért, mint akkor. A testvércsapatnak gólt rúgok, amikor nekik a pont 
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sokkal fontosabb! Nagyon szép emlékek, nagyon jó volt a MÁV Előrébe, 
igazi közösség vett körül. Gyorsan befogadtak egy falusi fiút, mint amilyen 
én voltam. Ezután elkerültem Diósgyőrbe, ott három évet játszottam. Utána 
Debrecenbe kerültem, egy másodosztályú csapathoz, a Kinizsihez. Nagyon 
jó másfél évem volt itt, az NB II-es góllövő lista második helyezettje lettem 
35 góllal Dzurják mögött, ő akkor a Diósgyőr játékosa volt akkor. Ezután 
több NB I-es csapat is hívott. Én gyerekkoromban fanatikus. Fradi szurkoló 
voltam, és amikor Pusztai és a Havasi Mihály megkerestek a Fraditól, velük 
írtam volna alá szerződést. De a Debreceni Kinizsihez még a hároméves 
szerződésem kötött, és a csapatom a Honvéddal volt jó viszonyban, 
így nekem csak az a lehetőségem adódott, vagy maradok ott, vagy a 
Honvédhez megyek. Így kerültem a Honvédhez 1985/86-os bajnokságban. 
Számomra ugyan nagy élmény volt ez az egy év, de a csapatban akkor olyan 
szenzációs játékosok voltak, hogy én csak kiegészítő lehettem. Kétszer 
kezdtem, és tizenötször voltam csere. Kicsi kis nyomot azért hagytam a 
Honvéd történelemkönyvében, a Haladásnak lőttem egy gólt. Ebben az 
évben bajnok lett a Honvéd, így nekem is vagy egy NB I-es bajnoki címem, 
aranyam. A csatársor így nézett ki: Bodonyi, Dajka, Kovács Kálmán, és télen 
még ide igazolták Fodor Imit. Ebbe a csatársorba nem volt annyira könnyű 
beférni. Komora Imre, Dobes Gyula bácsi, Vági Pista bácsi voltak akkor 
az edzőink. Nagyon jó emlékeim vannak erről az évről is. Kilenc Honvéd 
játékos volt az akkori 86-os VB-re készülő válogatottban! Détári, Garaba, 
Nagy Anti, Sallai, Dajka, Kovács Kálmán, Ambrus Józsi, bent voltak a VB-re 
kiutazó keretben, de Gyimesi, Fitos is válogatott volt 86-ban – mind-mind 
szenzációs játékosok. Örök emlék számomra. Mivel én játszani szerettem 
volna mindenképpen, ezért elmentem Egerbe. Egy év első osztály, négy év 
másodosztály. 1991-ig játszottam,126 meccsen az NB I-ben, 15 gólom van. 
Van a Honvéddal egy bajnoki aranyam, a Diósgyőrrel egy MNK ezüstöm 
1981-ből. Hát ennyi…
HCS: Mi volt a sikered titka?
LI: Hogy onnan elindulva ide jutottam, ebben Gáborfi tanár úrnak nagy 
szerepe van. Az, hogy mindenhova vitt bennünket, adott egy olyan lökést, 
ami végigvitt a pályafutásomon. Nekem az atlétika adta meg az alapot. Nem 
voltam kifejezetten technikás. Töröcsik, Détári idejében voltam labdarúgó. 
Akkor a szurkolók nem azt kiabálták, hogy „Harcoljatok!”, hanem azt, hogy 
„Táncolj, Törő!”. Akkoriban más volt a labdarúgás. A „Harcoljatok!”-ra lehet, 
hogy a válogatottságig eljutottam volna, de a „Táncolj!” engem nem fogott 
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meg annyira… (nevet) Harmadikos középiskolás koromban Fejér megye 
bajnoka voltam 400 méteren 51-gyel, tehát atlétikai téren nagyon rendben 
voltam. Elsős, másodikas koromban, amikor már a MÁV Előrénél voltam 
igazolt atléta, a délelőtti atlétikai verseny után délután bajnoki meccsem 
volt akkor még adonyi színekben. Öcsém, Tamás, sokkal jobb kapcsolatot 
ápolt a labdával, mint én. Ő technikás játékos volt, én harcos. Nekem az 
volt, az előnyöm, hogy amikor tőlem elpattant a labda, akkor én értem oda 
előbb és nem az ellenfél (nevet). A labdarúgáshoz sok kitartás kell és sok 
szerencse is. Például nekem az volt a szerencsém, hogy kisebb csapatoknál 
kezdtem, ott küzdve több lehetőségem volt, mint például később a 
Honvédnál. A Honvéd pályafutásom jutalma.
HCS: A Honvédhez is négy éves szerződés kötött, de te egy év után 
elmentél, mint mondtad, játszani akartál. Ha maradsz, lehet, más lett volna 
a pályád.
LI: A 86-os VB után a Honvédból nagyon sokan kimentek külföldre, 
így kevésbé ismert játékosok kerültek a kezdőbe. De nem bánom, hogy így 
történt. Egész pályafutásom alatt nem lőttem egyetlen egy szögletet vagy 
szabadrúgást sem. Abban nem voltam jó. Ha a MÁV Előrénél, mint házi 
gólkirály odasétáltam volna a Lechner Csókához, hogy „Hagyd, majd én 
rúgom!”, szerintem azt hitte volna, hogy be vagyok rúgva (nevet). Nekem 
nem ez volt az erősségem. Deréktól felfelé viszont jó voltam, ha úgy jött 
a labda, életveszélyes. Fejelni nagyon jól tudtam, abban kevesen vertek 
meg. Jó néhány gólt sikerült fejelnem. Bár még volt néhány megkeresés az 
Újpesttől, meg Debrecenből, de a Honvéddal az első osztálytól elköszöntem. 
HCS: Az aktív évek után mi következett?
LI: Amikor abbahagytam az aktív játékot, elkezdtem edzősködni.  
Az NB III-ig voltam edző. 6 csapattal sikerült egy-egy osztállyal feljebb 
jutni. Egerrel kétszer jutottunk fel az NB II-be, de Jászapátiban megyei 
bajnok, NB III bajnok voltam. Mezőkövesden NB III-ban is eredményesek 
voltunk. Úgy gondolom, szépen emlékezhetek vissza erre az időszakra is. 
4 éve Mezőkövesden vagyok technikai koordinátor. Feladatom például a 
tehetségkutatás.
HCS: Ki volt ebben a meghatározó számodra?
LI: Mindenki tett hozzá, de nemcsak az edzők, hanem az idősebb 
játékosok is. Mondhatom a Nebucz Józsit, Nebucz Ferit is. De Szentmihályi 
Antal látta meg bennem a lehetőséget, nála lettem NB I-es játékos, ő csinált 
belőlem első osztályú labdarúgót. Ő Budapestről járt Székesfehérvárra 
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vonattal. Volt, hogy edzés után még maradt. Nekem rá kellett vezetnem egy 
az egyben a labdát – ő valamikor az Újpestnek volt a válogatott kapusa –, 
és én meg mindig telibe lőttem őt a labdával. Ő meg megkérdezte: „Otthon, 
Adonyban a búcsúban hogy akarod lelőni a rózsát?” Én meg mondtam: 
„Hát, hogyhogy hogy? Megcélzom a rózsának a szárát és lövöm”. „Na látod, 
most kimondtad! Ha rám vezeted a labdát, akkor ne engem nézz, mert 
akkor engem fogsz eltalálni! Nézd meg az egyik kapufát, és oda lődd! Ha 
olyan jó a kapus, hogy a szemedből leolvassa, hogy te mit akarsz, akkor 
megfogja. A többség nem fogja leolvasni.” Ezek megmaradnak örökre, hogy 
ő képes volt kint maradni velem többször, türelemmel. Diósgyőrben volt 
edzőm Dr. Puskás Lajos bácsi, az egykori Vasas játékos. Ő abban kegyetlen 
volt, hogy a játékos ne éjszakázzon. Az edzőségben nagyon sok mindent 
átvettem tőle. Aztán Komora Imre bácsi is egy óriási vezér volt. Ő bármit 
el tudott Magyarországon intézni. Egerben pedig Kiss Tibortól, mint volt 
labdarúgótól és edzőtől is rengeteget tanultam. 
HCS: Ehhez azonban kellett a nagy szülői támogatás is. Adonyban 
mindenki ismerte Marika nénit és Pista bácsit. 
LI: Amikor kisgyerek voltam, apukám vitte teherautóval a csapatot. 
Aztán amikor vendéglátósok lettek, akkor meg a csapat mindig oda érkezett 
meg a meccsek után. Ott volt a sörözés, a bánat, az öröm mindig ott csapódott 
le. Anyuék a világ végére is elkísértek, jöttek a meccsekre. Nagyon nagy 
kár, hogy szüleim elköltöztek Adonyból. Ercsi nekem semmit nem jelent, 
az nekem anyut jelenti csupán, de Adony az más. Mészáros Melindával 
tartom a kapcsolatot még, vele időnként beszélünk telefonon, meg Héger 
Józsival, mint régi osztálytárssal, akivel a foci révén is többször értekezünk. 
Néha a Szőlő-hegyen Paulusz Iminél és a környékbeli szőlősgazdáknál 
megfordulok, nagyon aranyosak, szívesen látnak. Sajnos nagyon ritkán 
jövök Ercsibe, Adonyba is – szomorú – szinte csak a temetőbe látogatok. 
Nagyon csodálom az öcsémet, és nagyon köszönöm neki, hogy mindennap 
el tud menni anyuhoz. Fontos szerepet tölt be az ő életében.
 (A beszélgetés a presszó teraszán készült, így egyszer csak valaki 
bekiabál: „Jó napot! Á, a Lászlópisti, hát nem ismertem meg!”)
 Hidd el, nem azért mondom, de Adony, az örökké Adony. 
Elérzékenyül az ember…Apu, meg a búcsú, a ringlispíl, ez nekem mind 
megvan (elcsuklik a hangja). 
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„Adony épített emlékei”
ÉGETETT TÉGLÁK, BÉLYEGES EMLÉKEK

Amikor Hetyei Gábor szerkesztő úr felvetette, hogy az Adonyban fellelhető 
régi téglákról írjak a Kalendáriumba, könnyedén igent mondtam. Aztán az 
anyaggyűjtés során, amikor már egyre több információval rendelkeztem, 
rádöbbentem, még mindig nagyon kevés a tudásom ahhoz, hogy egy 
mindenre kiterjedő írást tegyek szerkesztők asztalára. Ezért a következő 

sorokkal inkább azokra a 
„fellelésekre” emlékezem, 
amelyek során itt Adonyban a „Z” 
és „CIZ” monogramos téglákkal 
találkoztam.  
Tegyünk fel egy kérdést: 
Adonyban vajon hol található régi-
régi tégla? Könnyű erre választ 
adni: a Vetus Salina római kőtábor 
még földben rejtőző falaiban. 
E téglák évszázadokkal ezelőtt 

is felbukkantak már. Mint például 1778-ban, amikor egy Reklin nevű 
adonyi postamester „római írással jegyzett téglákat” adományozott egy 
tudományos gyűjtemény számára.  
Ne menjünk vissza ennyire a múltba, most maradjunk azoknál a régi 
tégláknál, amelyekkel bárki találkozhat a régi házak, melléképületek, 
pincék elbontásakor. Értékek ezek a „betűs” téglák, amelyek egyre több 
helyen láthatóak Adonyban is házfalak, kerítések, udvari kemencék 
oldalaiba beépítve, megbecsülve a tulajdonosaik által. 
Magam két „váratlan találkozása” a régi „betűs téglákkal” a Magyar utcai 
portánkon történt. Anno, amikor az oltott meszet még nem műanyag 
zsákokban, hanem darabos mészkőként árulták, aki építkezett, maga oltotta 
a meszet. Ehhez nagy gödröt kellett ásni, amelyben az oda engedett vízben 
„oltott mész” megszikkadt és felhasználható lett. Mi is erre készültünk. 
Gödörásáskor már majdnem két méter mélységben jártunk, amikor 
megtaláltuk annak a kis háznak téglákkal kirakott padlóját, amely kis 
ház szerepel az 1800-as évek elején Adonyról készült részletes térképen. 
Szépen kiégetett „Z” és CIZ” monogramos téglák kerültek elő. E téglák nem 
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Adonyban készültek, hanem a Zichy család valamelyik téglagyárában. 
A téglákon látható monogram egyben jelzés is. A téglagyűjtők azonnal sok 
mindent elmondanak egy ilyen tégláról. Nézzük most a „CIZ” jelű téglákat: 
„C” betű jelentése: „Comes”: Magyarországon e latin szóval nevezték a grófi 
méltóság viselőit. „IZ” jelentése: „Ioannes Zichy”, vagyis: Zichy János. A „Z” 
monogram már csak egymaga utal a várpalotai Zichy téglagyárra. 
A földben rejtőzködő téglákkal a következő találkozás a vízbekötés 
árkának kiásása során történt. Neichl Attila kezelte a markolót, amikor egy 
markolás során (jó egyméteres mélységben járt a kanál) Attila azt mondta: 
„Van itt valami!” A kanál kissé csikorogva téglákat és cserépdarabokat 
emelt ki. Ezután már óvatosan tisztítottuk a gödör alját, és láttuk, hogy egy 
régi kemence alsó részét találtuk meg. Valamikor az 1700-as években épült 
ott az a ház (1907-ben került elbontásra), amelynek az első szobájába 
épített kemence alapjába „nyúlt bele” a markoló kanala. A kemence az 
előírásoknak megfelelően épült: alul egy téglasor („CIZ” monogrammal), 
azon összetört régi konyhai cserépedény darabok, és ezek beborítva 
összetört üvegdarabokkal. Az utóbbi kettőnek a hő tartásában volt szerepe. 
Valaha agyaggal volt gondosan lefedve az üvegtörmelék. Persze a tapasztás 
nem akadályozta abban, hogy a kemence sok évtizedes használata során 
az üveg megolvadjon, darabos göbökként fedje a cserépedény törmeléket. 
Az adonyi 1700-as, 1800-as, de még az 1900-as években is a vert falú 
(mint mondják: tömött falú) házak épültek. Egy-egy tömött, agyagfalú 
ház elbontásakor csak eldöntötték a falakat. Ezért emelkedett az ingatlan 
udvarának magassága, mint a saját, Magyar utcai portán is megfigyelhető, 
ahol már két vertfalú ház is bontásra került. 
Más a helyzet azokkal a régi házakkal, amelyek téglából épültek. Ezek a 
házak főképpen az uradalmi épületek voltak. Csak néhányat említve az 
1700-as valamint az 1800-as évek elejéből: a tiszttartóság egykori épülete 
(ma a Közösségi - Kulturális Központ és Könyvtár működik benne), uradalmi 
lovarda („Gyárudvarként” is emlegetett ingatlanegyüttes), a ma már üresen 
álló „Nagy Magtár”, a Duna mentén, a révben az egykor népszerű vendéglő, 
vagy pl. az elbontott szeszgyár, sörház vagy a „Szarvas vendéglő” (utóbbira 
mint „Nagykocsma” talán jobban emlékeznek az idősebb adonyi lakosok. 
A 2016-os építész tábor során az építész hallgatókkal alaposan bejártuk az 
egykori uradalmi lovarda épületét. A valaha szebb napokat látott kéthajós, 
pillérsoros, csehsüveg boltozatos épület Adony egyik legrégebbi építészeti 
emléke. Ma már jelentősen átépítve, lakások találhatóak benne. Mivel az 
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egyik lakásban éppen felújítás folyt, a bontott téglák között ott láttuk a 
már ismerős Zichy téglagyári termékeket. Fent, a padláson, a visszabontott 
hatalmas kémény téglái mind „Z” monogramosak voltak. 
A révnél még látható a romos, és egyre jobban pusztuló egykori vendéglő az 
1700-as években épült. Az építész hallgatókkal ezt is bejártuk, felmértük, 
és a romok között itt is megtaláltuk a régi Zichy téglagyári monogramos 
téglákat. A vendéglő 1854-ben megnagyobbításra került, ekkor épült hozzá 
a „Gőzhajó állomás” épületrész: a várakozó helyiség, pénztár és az állomás 
felügyelőjének lakása. Az új épületrész terveit Uhlarik János, a Zichy-
uradalom uradalmi mérnöke készítette el, az építési munkát is ő felügyelte. 
Az egykori alsó-cikolai majorság területét bejárva ma már csak egy régi 
magtár épülete emlékeztet a valaha virágzó gazdasági központra. Minden 
eltűnt e gyönyörű völgy oldaláról, ami utalna az ember több évszázados 
itteni megtelepedésére. A magtár oldalából kidőlő téglák mindegyike Zichy 
téglagyári termék, hiszen több évszázados épületről van szó. A közeli Sina 
„hegy” oldalában épített hatalmas uradalmi pince eleje már elbontva, 
további része beszakadva. A néhány ottfelejtett téglát felemelve ismét az 
ismerős monogramot láttuk: „CIZ”.  
Ha azt mondanánk, hogy gyűjtsük össze, és tegyük egymás mellé az 
Adonyban fellelhető régi téglákat, akkor számos különféle monogramos 
téglát láthatnánk. Emlékeztetnének arra, hogy az elmúlt évszázadok során 
sok téglagyár termékét szállították Adonyba. A téglasorban ott találnánk 
az adonyi téglagyárosok termékeit is. Bebessi István építési vállalkozó 
(hősi halált halt 1916-ban), vagy a Müller-testvérek téglagyárának 
termékeit szintén. E helyi téglagyárosok termékükkel ellátták Adonyt is. 
Ténykedésük külön kutatást igényel, mert egykor megbecsült iparosai 
voltak a településnek. 
A fenti sorokat figyelemfelkeltőnek, ösztönzőnek szátam a régi téglák 
szerelmeseinek, megszállott gyűjtőinek. Reméljük, ők lesznek azok, akik a 
következő évek során megosztják tudásukat a szélesebb közönséggel.

Rózsafi János
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Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
POFOZÓS POGÁCSA

Ezt a receptet Fornai Józsefné Kremmer Erzsébet osztotta meg velünk. Ő 
édesanyjától, Kremmer Imréné Bözsi nénitől tanulta a pofozós pogácsa 
készítését, de a recept sokkal régebbi. Mivel a mezei munkáról hazatérő 
háziasszonyoknak még főtt vacsoráról illett gondoskodniuk, ezért gyorsan 
kellett előteremteni valamit a családnak. Ez a pogácsa azért volt jó választás, 
mert még csak keleszteni, szaggatni sem kellett, és a hozzávalók adottak 
voltak a legszűkösebb háztartásban is.
Rendszerint gulyásleves után volt a második fogás.
Hogy ne csigázzam tovább a kedves Olvasó kíváncsiságát, hogy miért is 
e tréfás név, hát most elárulom. Aki eddig azt gondolta, hogy azért, mert 
ezzel pofozta az anyuka a ház népét, vagy a gyerekek egymást, azt nagyot 
téved. De még csak nem is azért, mert a receptet csak egy pofon kíséretében 
kaphatta meg valaki. Nevét onnan kapta, hogy formáját pofozással alakítjuk 
ki.
Erzsi elmondta, hogy édesapjának, Imre bácsinak az volt a véleménye, 
hogy ezt a pogácsát nem adná a világ összes pogácsájáért…
A hozzávalók egy nagy család számára készített adaghoz kellenek. Ha nem 
akarunk ilyen nagy adagot készíteni, felezzük a megadott mennyiségeket.

Bözsi néni pofozós pogácsája

Hozzávalók:
1 kg liszt,

2-3 főtt krumpli,
1 evőkanál só,

1 tojás,
1 evőkanál zsír,

1 nagy pohár aludttej vagy tejföl (legjobb a nem túl friss, úgynevezett 
„öreg tejföl”),

1 csomag élesztő,
1 kávéskanál őrölt bors,

20-30 dkg darált töpörtyű.
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A megfőtt krumplikat áttörjük, még langyosan összekeverjük a tojással, 
zsírral majd a töpörtyűvel.
Az aludttejbe vagy tejfölbe belemorzsoljuk az élesztőt.
A liszt közepébe rakjuk a töpörtyűs masszát, borsot, gyúrni kezdjük az 
élesztős tejföllel.
Mikor jól megdolgoztuk, a tésztából kitépett darabokból gombócokat 
formálunk, aztán pofozni kezdjük úgy, hogy tenyerünket élére állítva 
alakítjuk, pofozzuk – innen származik a neve is.
Amikor a tepsiben ülnek, adunk nekik még egy „kokit” az öklünkkel, ez lesz 
a pogácsánkon a minta.
Forró sütőbe téve szép, aranybarnára sütjük. 
Jó pofozkodást kívánok!

Takács Béláné
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Adonyban született –Búcsú ima
Búcsús ima

Ercsi~Máriája fogd meg a kezünket,
Fiad bölcsőjéhez vezess el bennünket  

Bízón. Reád vetjük könnyes szemeinket, 
Ne nézd hűtlenségünk, csak szeretetünket  

Ne hagyd el, ne hagyd el, ne hagyd el népünket
Őseink hitével járulunk elébed. 

Védd meg a családunk, védd a kenyerünket. 
Töröld le bűneink, töröld le könnyünket, 
Tenger bajunk árját imáiddal szüntesd. 

Fogadd el, fogadd el, fogadd el szívünket
Országunk és népünk, ím, előtted hódol  

Védd meg hát hazánkat jajtól és gonosztól,  
Védd meg ifjúságunk téveteg utaktól. 

Hogy már ne szenvedjen magyar a magyartól. 
Ments meg már, ments meg már; ments a kárhozattól.

Íme, hozzád futunk, kihez mennénk máshoz. 
Mint ős Ercsi kegyhely, drága Szűzanyjához, 

Ki áldó kezeid védelmére tárod. 
Ne hagyjál el minket, ne a te országod. 

Áldd meg már szép hazánk; áldd meg a világot.

Hatalmas Királyné Ercsi Máriája 
Eléd hozzuk szívünk; nézz jósággal rája.  

Te, aki országunk ezer éve véded,  
Segítsd boldogságra árva magyar néped.  

Sugározz útjára égi fényességet.
Sose vágytunk jobban hű édesanyára, 
Aki mindig kész vagy kánai csodára.  
Síró könnyeinket békés mosolygásra, 

Változtasd a tövist; égi koronára. 
Emeld fel színünket trónod magasába.
Segítsd, aki fáradt megtörődött árva.  

Bűnnel, bajjal küzdőt, jaj, ne hagyd magára. 
Halálunk óráján segítséged várva,  

Vezessél bennünket Fiad országába. 
Te édes, jóságos, kegyelmes, te drága.

Lejegyezte: Takács Béláné
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Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna 
AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉS MA

2013-ban az évszázad dunai árvizét élte át az ország. Korábbi cikkünkben 
bemutattuk, hogy Adonynál a tetőzés ez évben alacsonyabb szinten volt 
(766 cm B.f.), mint 1956-ben, amikor 795 cm volt az áradás „teteje”. A 
vízügyi rendszerben a hivatalos LNV („Legnagyobb víz”) azonban ma is 766 
cm. Erről az ellentmondásról és egyéb, a 2013-as árvízhez kapcsolódó, de 
alapvetően a városunk árvíz elleni védelméről kértünk szakmai segítséget 
Kiss Jenőtől, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósága (KDTVIZIG) Fejér 
Megyei Szakaszmérnökségének vezetőjétől. 
2013-ban a folyó vízmagassága meghaladta a harmadfokú árvízvédelmi 
készültségi szintet (700 cm), és a kormány – a helyzetet súlyosnak ítélve – 
a rendkívüli állapot elrendelése mellett döntött. Ez azonban nem jelentette 
azt, hogy a helyzet katasztrófával fenyegetett volna Adony térségében. Az 
Ercsi és Adony közötti védelmi szakaszon Kiss Jenő vezette a védekezést, 
így hozzá fordultam, hogy az évszázad árvízéről szót váltsunk. Ez a cikk 
a tőle származó információk 
alapján készült.
Mint ahogy a korábbi írásokból is 
kitűnik, a Duna vízszint-mozgása 
– annak ellenére, hogy csökkent 
az átlagos vízmagasság az elmúlt 
száz évben – hektikussá vált: 
gyakoriak a nagyon alacsony 
vízállások, és egyre sűrűsödnek 
az árvízi helyzetek. Az árvizek 
esetében pedig egyre magasabb 
vízállásoknál tetőzik a Duna. 
2013-ban Adonynál 766 cm-
en tetőzött: ez most az Adonynál mért „Legnagyobb víz” annak ellenére, 
hogy 1956-ban 795-ön tetőzött, azonban akkor ez egy duzzasztott árvíz 
volt, hiszen a Solt előtt keletkezett jégdugó okozta az adonyi extrém 
vízmagasságot. A „Legnagyobb víz” kategóriába azokat a magas vízállásokat 
sorolják, amelyek nem duzzasztott vízmagasságból származnak.
Fogadjuk tehát el, hogy 2013-ban az évszázad árvize vonult le a Dunán. 
Bár sokan emlékszünk rá, hogy a 6-os úton az év júniusában folyamatos 
volt a rendvédelmisek jelenléte, a Rév környékét elöntötte a víz, de szóba 
sem került városunk kitelepítése, vagy a napi megszokott élet bármilyen 
korlátozása – azt leszámítva, hogy a vasárnap délutáni sétát a szigetben 
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vagy a Révben nem tehettük meg. Az árvízvédelmi szakember teljesen 
megnyugtatott e téren: tényleg nem volt Adony és környékén olyan helyzet, 
mely a legkisebb aggodalmat keltette volna. Az árvízvédelmi védvonal jó 
állapotban van, kiválóan bírta a levonuló ár nyomását. De ez igaz volt a 
2013-at megelőző korábbi évekre is: 2002-ben, 2006-ban és 2010-ben is 
(2000 után e négy évben volt elrendelve a legmagasabb fokú árvízvédelmi 
készültség a Duna Fejér megyei szakaszán). 
Milyen árvízi létesítmények vannak az adonyi szakaszon? Mi védi Adonyt a 
Duna áradásától? Adonyt az ercsi magaspartot (kikötőt) és a szentmihályi 
(kulcsi) magaspartot összekötő, illetve ehhez csatlakozó töltések összesen 
31,4 kilométer hosszú, I. rendű állami árvízvédvonal védi. A mentesített 
területen három település található. Adony és Sinatelep (Ercsi közigazgatási 
része) teljes egészében, Ercsi és Iváncsa kis részben veszélyeztetett árvízi 
elöntéssel. 
Az I. rendű védvonalból a Duna jobb partján 19,6 km, a Váli-víz jobb 
partján 4,2 km, a Váli-víz bal partján 2,8 km, a Szent László-víz jobb partján 
4,7 km található. Ezt a védvonalat kezeli a KDTVIZIG. A Duna jobb parti 
védvonala a 6-os számú főút töltése, a többi védvonal pedig a patakok 
mellett kialakított töltés. Az utóbbiak magyarázata: a Váli-víz Sinatelep 
mellett ömlik a Dunában, így megbontja a 6-os út töltését, melyet nem 
lehet zsilippel lezárni. Amikor árvíz van, a magas vízállás visszaduzzasztja 
a Váli-vizet, azon keresztül a Szent László-vizet is, egészen a vasúti töltésig. 
A Váli-víz 6-os út alatti átfolyóján nincs árvízkapu (zsilip), nem is lehet, 
hiszen ha az lezárásra kerülne, akkor a Váli-víz hozama okozna árvizet. 
A többi, az I. számú védvonalat megbontó átfolyókat (pl. a Szalma Csárda 
és Adony közötti Szárító kanális – hivatalosan Északi-Övcsatorna, vagy a 
Szentmihálynál a Dunába folyó Dajai- árok – Déli-Övcsatorna) árvízkor 
zsilipjeiket elzárva meg lehet akadályozni a Duna betörését a mentesített 
területre. Nem mellékesen: az Északi- Övcsatorna zsilipje még az eredeti 
Zichy-zsilip: a 160-170 év alatt végig hibátlanul működött. Az Adony–
Ercsi I. rendű védvonalon összesen 20 műtárgy - árvízvédelmi védvonalat 
keresztező létesítmény - található.
Az öblözet területe összesen 50,94 km2. Ebből az ercsi öblözet 22,58 km2, 
mely a vasúti töltés, a Váli-víz és a Szent László-víz által bezárt terület. Az 
adonyi öblözet 28,36 km2, mely a Duna és 6-s út által közrezárt terület. 
Ezeket hívjuk mi a köznyelvben árterületnek. Az öblözetek területének 
vízbefogadó képessége nem csekély, azonban árvíz idején 3 óra alatt 3 
méteres átlagos vízmagassággal tölti (töltené) fel a folyó vízhozama az 
árteret! Szóval: nem oszt és nem szoroz…
A másodlagos védvonalak már nem minden esetben vannak a KDTVIZIG 
kezelésében. Az Északi-Övcsatorna töltését – mely másodlagos 
védvonalnak számít – az igazgatóság kezeli (ezt is nyári gátnak hívják), de 
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például Adonynál a magtáraktól egészen Szentmihályig tartó, közvetlen 
a Duna-parton futó nyári gát a Március 21 Kft. kezelésében van. A nyári 
gátak magassága a II. fokú árvízvédelmi készültségi szinthez igazodik (650 
cm). Ezeken a másodlagos védvonalakon az igazgatóság nem védekezik, 
ezeknek nincs szerepük az állami árvízi védekezésben, ezek nem védik 
Adonyt, csupán a hírtelen jövő – jellemzően nyáron megjelenő – kisebb 
árvizek szántóföldre történő betörésétől védenek.
A 2002-es árvíz során a Duna-parti nyári gátat a szövetkezet megmagasította, 
védve ezzel az ártéri kultúrát – akkor hibridkukorica volt benne. Az 
árvíz elvonulása után szintén a szövetkezet forrásából megtörtént a gát 
rekonstrukciója a hatóság által engedélyezett terv alapján.
Az I. rendű védvonal a „Mértékadó Árvízszint” (MÁSZ) felett 1 méterig 
ad védelmet. Ezt a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet határozza meg. Adony 
vonatkozásában a MÁSZ 99,34 m B.f. Ezt a vízmagasságot az egy százalékos 
valószínűséggel (százévente egyszer) előforduló jégmentes árvizek 
alapján számított érték alapján határozzák meg. Tehát a százévente 
egyszer várható árvízi maximum + 1 méter vízmagasságig kell az I. rendű 
védvonalat kiépíteni. Mivel az adonyi vízmérce nulla pontja 91,68 m B.f, így 
a MÁSZ megegyezik a LNV-vel, azaz a 766 cm-rel (nem véletlen, hiszen a 
2014-es felülvizsgálat során új „Legnagyobb víz” érték került fel az adonyi 
képzeletbeli lista élére.) Tehát az adonyi Duna-szakaszon 766+100 cm= 
866 cm-ig védenek minket az állami védvonalak.
Úgy tűnik, hogy Adony nincs veszélyben attól, hogy az I. rendű védvonalat 
meghágja a víz. A veszélyt az jelenti (jelentené), ha a gátak egy több hétig, 
hónapig meglévő extrém magas vízállás során átáznak: ahhoz idő kell, hogy 
a tömörített földmű lassan átázzon. Erre azonban nem volt példa. (2013-
ban is csupán 10 napig állt fenn legalább I. fokú készültség, ezen belül 4 
napig a legmagasabb fokozat.)
Adonyban van a Fejér megyei Duna-szakasz mértékadó vízmércéje (a 
kikötőtől néhány száz méterre, délre a lépcsőnél), mely minden nap adatot 
szolgáltat az igazgatóságnak. Korábban minden nap leolvasták a lépcső 
melletti mércét, azonban már itt is automatizálva lett a vízmagasság 
jelentése. A lépcső mellett került elhelyezésre a szonda, mely jelzi 
automatikusan a vízmagasságot. Az igazgatóság munkatársa minden nap 6 
órakor – automatizáltság ide, automatizáltság oda – ellenőrzi a vízmércét. 
Vizi József, adonyi lakos nemcsak a vízmércét olvassa, de a szivattyútelepet 
is kezeli.
Ha jön a víz… Az előrejelzések alapján megkezdődik a felkészülés a 
tényleges helyszíni védekezésre. Az I. fok elrendelése esetén (550 cm) 
kitelepül a védelem személyi állománya a védelmi központba, és nappali 
figyelő szolgálat működik 12 órában. Megtörténik a védvonal ellenőrzése, az 
előre jelzett vízállásnak megfelelő intézkedések megtétele (zsilipzárások, 
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stb). Minden árvízvédelmi szakaszon van egy védelmi vezető, helyettesek 
(nappali, éjszakai), műszakiak és az őrök. A műszakiak száma alapesetben 
megegyezik az őrjárások számával, de az önkormányzati védekezés segítése 
miatt 7-8 fő teljesít szolgálatot.  I. fok esetén egy őr lát el figyelő szolgálatot. 
Ahogy nő az árvízvédelmi fokozat, úgy nő az őrök száma. Az adonyi öblözet 
három gátőrjárásra tagozódik, őrjárásonként általában két-három gátőr 
teljesít szolgálatot, de szélsőséges esetben segédgátőröket alkalmazva 
növelhető a létszám a védelemvezető belátása szerint. A mi szakaszunkon 
azonban nem jellemző a magas létszám, mert a védművek állapota kiváló. 
Az I. és a II. fok létszámát az KDTVIZIG létszámából rendezni tudja, 
azonban magasabb készültség esetén más igazgatóságoktól (pl. tiszai), 
más szervezetektől és lehetőleg szakmabeliekkel (pl. nyugalmazott vízügyi 
dolgozók) kell pótolni a szükséges munkaerőt. Az árvízi megfigyeléseket 
minden esetben személyes jelenléttel kell elvégezni: ma még nem 
váltják ki az embert a technikai eszközök (műhold, drón stb.). A II. és III. 
fok elrendelése is a helyi védelmi törzs kompetenciája, de ehhez kell az 
országos műszaki irányító törzs jóváhagyása is. Adonynál 650 cm, illetve 
700 cm az a vízmagasság, melynél a II. vagy a III. fok elrendelését írja elő 
rendelet.
Nézzük most a 2013-as árvízi időrendet! A Duna áradó vízállására 
tekintettel az igazgatóság védelemvezetője 2013. június 4-én 06 órától 
I. fokú árvízvédelmi készültséget rendelt el, majd 6-án 06 órától II. fokú 
árvízvédelmi készültség vált szükségessé. Június 8-án 10 órától került sor 
a III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelésére. A Kormány 191/2013. 
(VI.10.) számú rendeletében 2013. június 10-én 12 órától veszélyhelyzetet 
hirdetett ki többek között Fejér megyében a Dunaújvárosi járás közigazgatási 
területére is. Ezzel egyidejűleg az igazgatóság védelemvezetője rendkívüli 
árvízvédelmi készültséget léptett életbe. 2013. június 17-én a Duna 
vízállása az I. fokozati vízállás alá csökkent.
A védekezés során a védvonalba épített zsilipek elzárása az egyik első 
árvízvédelmi beavatkozás. A jól karbantartott védvonal nem jelenti azt, 
hogy a mentett oldalon nem jelenhet meg árvíz esetében víz. Az a kérdés, 
hogy ez a víz milyen intenzitással jelenik meg és milyen mennyiségű. A 
töltések szivárgása tehát természetes folyamat, hiszen az egyik oldalon 
lehet akár 3-4 méter víz, melynek nyomása a talaj hajszálerein keresztül 
a töltés alatt átszivárog. A töltések állapotát jól tükrözi, hogy 2013-ban 4 
helyen észleltek a 31,4 km-es szakaszon szivárgást (ezek nem kívántak 
beavatkozást, a segédőrök feladata ilyenkor, hogy az átszivárgott vizet el 
kell vezetni a töltés lábától, hogy ne áztassa azt). Egy helyen volt buzgár. 
Ez utóbbi a szivárgásnak egy intenzívebb fajtája, amely során előfordulhat, 
hogy az árvíz olyan utat talál magának a föld alatt vagy a töltésben, amelyet 



348

folyamatosan mosva, meggyengítheti a védelmi vonalat (például egy 
ürgejáraton keresztül). Ez ellen kellett védekezni: ilyenkor a buzgár kifolyó 
pontját homokzsákokkal körülveszik, növelve a mentett oldalon a buzgár 
feletti vízmagasságot, ellennyomást képezve (ellennyomó medence). 
Addig van veszély, ameddig a buzgárból piszkos víz jön fel (hiszen akkor 
mossa a járatot), ha már tiszta a buzgár vize, akkor a védekezés elérte a 
célját, egyensúlyi állapot áll fenn, a járat nem növekszik. A védelmi szakasz 
egyetlen helye, ahol mindig meg szokott jelenni ilyen veszély, a Szalma 
Csárda melletti rész. Talán a régi Váli-víz befolyójának lehet a maradványa 
a talajszerkezet, mely utat enged az árnak. A szivárgások, buzgárok helyeit 
a folyamatosan a területen dolgozók, akik a védekezésben is részt vesznek, 
nagy biztonsággal előre meg tudják jósolni a várható vízszint ismeretében. 
Szintén védekezni kellett ez időben a Váli-víz partján a hullámverés ellen 
(nem volt még befüvesedve a töltés egy része a Duna-Projekt során végzett 
töltésrekonstrukciót követően). Mivel az adonyi nyári gát megvédte a 
Dunaréten lévő árterületet, ezért ott az igazgatóság szakemberei ugyan 
nem védekeztek, „csupán” szakmai segítséget nyújtottak a Március 21 
Kft. munkatársainak a másodlagos védvonalon történő munkavégzéshez. 
Az igazgatóság védvonalán dolgozók maximális létszáma ebben a nyári 
árvízben 94 fő volt.
2013-ban az évszázad árvize olyan csendesen vonult le Adonynál, hogy 
lényegi beavatkozást nem kellett végrehajtani, károk nem keletkeztek. 
Mindez nem a szerencsének köszönhető, hanem a tervszerű, tudatos, 
módszeres védmű-karbantartásnak, a védekezés jó előkészítésének és a 
remek szakmai munkának. Bár nincs különleges jogállásuk a KDTVIZIG 
árvízi védekezésben résztvevő szakembereinek, de a védelmi törzs 
segítségével tudnak intézkedéseket hozni a védekezéssel kapcsolatos egyes 
állampolgári jogok korlátozása tekintetében. Ilyen volt 2013-ban, hogy a 
6-os főúton a III. fokú készültség alatt megtiltották a tehergépjárművek 
forgalmát.
A védvonalak karbantartása „béke” időben az igazgatóság feladata. Ha 
megfelelő a szaktudás és jó a védművek állapota, akkor – mint láttuk – a 
védekezés az évszázad árvizénél is csupán rutin feladat. Ma már a töltések 
magassága a teljes ercsi-adonyi védvonalon eléri az előírtat (a 2014-ben 
befejezett Duna-Projekt feladata volt ennek megvalósítása), és állapotuk 
nagyon jó. A töltések árvizek közötti kezelése rendszeresen végzendő 
feladat. Folyamatosan kaszálni kell a gátakat védő gyeptakarót, hogy ott 
ne tudjon kialakulni olyan növénypopuláció (bokrok, fák, mély gyökerű 
gyomok), melynek gyökere átjárja a töltést, így ezek mentén, illetve helyén 
a víz be tud jutni a töltés mélyebb rétegeibe is, áztatva azt. Fontos az is, 
hogy fűvel fedett legyen végig a töltés oldala, hiszen akkor az árvíz kevésbe 
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tudja elmosni a földet. Szintén a töltéseket védik az ártérben melléjük 
telepített erdősávok, hisz azok megtörik a szél okozta hullámverést, mely 
mállasztaná a fővédvonalat. Fontos még a védvonalat keresztező műtárgyak 
(pl. zsilipek) karbantartása. Legnagyobb műtárgy az Északi-Övcsatornán 
lévő Zichy-zsilip, mely nemcsak funkcionálisan megfelelő, de nagyon szép 
technikai-muzeális érték is.
Adony az árvíznek leginkább kitett Duna-parti település volt évszázadokon 
keresztül, azonban az ötvenes évek óta megépített, azóta szakszerűen 
fejlesztett és karbantartott védművek segítségével nyugodtan várhatjuk a 
Duna egyre szeszélyesebb vízmozgásait: tudjuk, a szakemberek, ha kell, ott 
állnak a gáton és kemény munkát végeznek a mi biztonságunk érdekében. 
Köszönet érte!
Köszönjük Kiss Jenőnek, szakaszmérnökség vezetőjének a szakmai 
segítséget, az átadott dokumentumokat, fotókat, melyeket e cikk 
megszületéséhez biztosított számunkra.

Hetyei Gábor

Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Zöld vitézek

III. 
Ede habozás nélkül bólintott, mivel szerette a meséket, még jobban szerette 
a titokzatos dolgokat, arról nem is beszélve, hogy máris megkedvelte ezeket 
a vicces, focirajongó szerzeteket. A kis manók pedig csak ontották magukból 
a szót. Elmondták, hogy miért olyan nagyon fontos a klorofill, és mennyi 
vitamin lakik bennük, azaz a zöldborsóban, a spenótban, a kelkáposztában, 
az articsókában, a petrezselyemben és a brokkoliban. Vitaminok, amik a 
gyerekek növekedéséhez, egészségéhez mind-mind elengedhetetlenek. 
Csak meséltek és győzködtek, és bár Ede próbált ellenállni, amikor arról 
volt szó, hogy mégiscsak enni kellene zöld színű zöldségféléket, kis idő 
múlva mégis megszületett az alku a kisfiú és új barátai között. Mint minden 
fontos megállapodást, ezt is pontokba szedték.
1. Mindent kóstolj meg! Nem kötelező az összes zöldségfélét szeretni, de 

megízlelni muszáj.
2. Hat kanálig meg se állj! Ha nem ízlik, akkor első körben meg is állhatsz 

annyinál, persze ha mégis kedvedre való, akkor kanalazz csak bátran.
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3. Ha nem ízlik, azért ne add fel! Ha valami nem finom elsőre, nem szabad 
megfutamodni, hanem még legalább két alkalommal újra próbálkozni 
kell, mielőtt a végleges ítélet megszületne.

4. Utálkozni nem ér! Ha utálkozás nélkül kóstolgatsz, úgy, ahogy azt 
illik, akkor a manófiúk addig maradnak veled, amíg csak szeretnéd és 
szükség van rájuk. És persze mindig lelkesen bíztatják, támogatják a 
nagy csatában.

5. Irány focizni! Minden szabályosan megízlelt étel után hatalmas 
focimeccset kanyarintanak a szobában.

Ede alkudozott a feltételekben, kemény partnernek bizonyult, végül a vidám 
összecsapások reményében elfogadta a szabályokat. Hogy a kisfiú lássa, 
milyen jóban lesz része, ha mindent megkóstol, a manók egy előmeccset 
játszottak vele. Hatalmas kacagások mellett mentek a cselezések, röpült 
a labda, szaporodtak a gólok, majd jó félórás játék és bohóckodás után 
kimerülten pihegtek mindannyian a kisfiú ágyán elvetve magukat. Bár Ede 
nagyon kérlelte őket, hogy pihenés után még egyet játszanak, a manók nem 
engedtek neki, további mézkőzéseket csak a zöld zöldségekkel megvívott 
és sikeresen megnyert csaták utánra engedélyeztek. 
- És ha anya nem főz semmi zöld színű ételt napokig, akkor nem is fogunk 

focizni? – mérgelődött Ede.
- Ne viccelj, mi már mindent elrendeztünk – mosolygott Articsóka Attila.
- Varázslatos képességekkel rendelkező manók vagyunk, elfelejtetted? 

Ilyen apróságok nem okozhatnak nekünk gondot – legénykedett 
Spenót Sámuel.

- Hamarosan érkezni fog az az étel, amit szerintem nagyjából minden 
gyerek szeret, mert jó édes íze van, arról nem is beszélve, hogy 
focirajongóknak igazán kötelező vele közelebbről megismerkedni 
és jóban lenni, már csak a gömbölyű formája miatt is – vezette fel az 
aznapi ebédet Zöldborsó Zente.

- Borsó? Biztos, hogy az lesz ma az ebéd? – tört le a korábban már alakuló 
lelkesedése Edének.

De a manók csak vicceskedtek vele, és bohókás kalandokat meséltek 
Zöldborsó Zente barátjukról, aki közben a sarokban sorakozó traktorokkal 
került közelebbi ismeretségbe. Végül a gurulós zöldborsókkal elkezdődött 
a nagy csata. A zöldborsó leves után aztán spenótfőzelék következett 
tükörtojással, majd brokkoli krémleves érkezett, sorra került az articsóka 
saláta rántott hallal, majd a rakott kelkáposzta, végül pedig a petrezselymes 

Illusztráció: Kisnémet Tímea
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újburgonya zárta a sort. És ha hiszitek, ha nem, nyár végére Ede az összes 
zöld színű zöldséget újra ette. Eleinte kicsit nehezen ment a kóstolgatás, de 
hamar rájött, hogy új barátai tartják a szavukat. Ha Ede nem a szabályok 
szerint járt el, akkor bizony nem volt meccs, aznapra maradt a kártyázás 
és társasozás, ami jóval kevésbé hozta barátjukat lázba, mint a focizás, 
bár pihentetésnek azokkal is szívesen játszott. Végül a kisfiú rájött, hogy 
nem is olyan szörnyűségesek ezek az ennivalók. Ugyan nem lett mindegyik 
a kedvence, de ha valami nem ízlett neki, akkor legközelebb anyukája 
igyekezett új formában elkészíteni azt az ételt, és volt, hogy úgy végül 
elnyerte a tetszését. A nagy kedvenc végül a borsó és a brokkoli lett, de 
mire elérkezett az ősz, már az összes többit is zokszó nélkül megette. A 
manófiúkkal egyre többet focizhatott, a sebei mindig szépen, gyorsan 
gyógyultak, és szülei nagyon büszkék lettek rá. Zöldborsó Zentéről, Brokkoli 
Bendegúzról, Articsóka Attiláról, Kelkáposzta Karcsiról, Petrezselyem 
Petiről és Spenót Sámuelről nem is beszélve. Nagyon örültek Ede sikerének, 
és igazán jó barátokká váltak. Szerettek a kisfiúnál időzni, és egy kicsit fájt a 
szívük, hogy hamarosan haza kell nekik menni Tündér- és Manóországba. 
A sikereket látva Klorofill Tündér ugyanis hazarendelte őket, hogy új 
feladatot kapjanak. Az első őszi szelek érkeztéig kaptak engedélyt a 
maradásra, és mivel a nap még mindig erősen sütött, kihasználtak minden 
pillanatot a kisfiú és a maguk örömére. 
És hogy a búcsú hogyan alakult? Nem volt igazi búcsú, inkább csak 
férfias kézrázás, mert a manók minden hónapban visszatértek egy 
vidám mérkőzésre első bevetésük helyszínére, Ede pedig mindig nagy 
lelkesedéssel fogadta őket. Hálás volt nekik a játékért, és hálás azért is, mert 
visszakapta nemcsak az egészségét, de a barátait is általuk. A barátokkal 
aztán sok-sok focicsatát vívtak meg a pályán…
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Százéves katonaláda 
1918. augusztus

A katonaláda e hónapban nem a 100 évvel ezelőtt harcoló adonyi 
katonákra emlékeztet, hanem azokra a társaikra, akik már hadifogságba 
estek. Feltehetjük a kérdést: mi a hadifogság? Nehéz választ adni, mert 
mindegyik katona másképpen érte meg fogságba esésének pillanatait, 
majd az ott eltöltött éveket. Sokan emlékeznek még Pálfai Lajos bácsira. 
Ő a II. világháborúban, 1944. október 28-án Ungvár közelében esett 
hadifogságba. Amikor megkérdeztem tőle, milyenek voltak a fogságba esés 
utáni első pillanatok, a következőt válaszolta: „Az ember abban a pillanatban 
elveszettnek érzi magát. Mintha minden megszűnt volna. Mi lesz velem? Mit 
tesz velem az ellenség, akik ellen még percekkel ezelőtt harcoltam?” 
De térjünk vissza a Nagy Háború éveihez, amikor már érvényben volt az 
1906-os genfi és 1907-es hágai egyezmény. Ezek foglalkoztak részletesen 
a hadifoglyokat érintő kérdésekkel. Sajnos a nemzetközi egyezmény a 
háború évei alatt csak írott malaszt maradt. A hadviselő felek sokszor egyre 
keményebb eszközökhöz nyúltak, és szenvedő alannyá váltak a hadifoglyok. 
Közöttük voltak az adonyi katonák is, néhányukról megemlékeznék: 
Az 1914 augusztusában kezdődő harcokban már adonyi katonák is 
fogságba estek, mint pl. Almási József (sz.: 1893). Több hadifogolytábort 
is megjárt: Novonyikolajevszk, Omszk, Tobolszk, Berezovka lágereket, és 
1921-ben érkezett haza orosz hadifogságból. Pletser Ferenc honvéd 1915. 
márciusában esett hadifogságba, és évekig Jekatyerinburgban sínylődött. 
Kutatásaim után biztosan állítható, hogy az adonyi katonák jelentős része 
orosz fogságba esett.  
Natkai Béla 1915. augusztus 29-én a székesfehérvári 69-es gyalogezred 
gyalogosa Witkow-Stary-nál lezajlott éjszakai ütközet során esett orosz 
fogságba. Több hadifogolytábort megjárt, Szibériába is elkerült. Negyven 
hónapi fogság után, kalandos körülmények közepette, megannyi veszély 
közepette, szerencsésen hazaért. 
Stancel Béla 1915 novemberében Zlota Lipa mellett esett orosz hadifogságba. 
Brezowkába, Krasznojarszkba, majd Rudnikba volt internálva. Sóbányában 
is dolgozott. Öt és félévi fogság után betegen tért haza. 
Az orosz hadifogságból hazatérő hadifoglyok jelentős részét Csót mellett 
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létesített fogadótáborból szerelték le. Mindenkit kikérdeztek arról, hogy 
hol volt hadifogságban, esetleg harcolt a Vörös Hadseregben, mennyire 
„fertőzött” baloldali eszmékkel. A tábor megmaradt nyilvántartó 
könyveinek kutatása során találtam meg a következő hazaérkező adonyiak 
nevét, akik 1921-ben érkeztek a táborba:  
Csavajda János (sz.: 1891), Drusza Lajos (sz.: 1894), a Zseleznovo táborból, 
Králl Mihály (sz.: 1882) a Jekatyerinburgból, Németh Mihály (sz.: 1892) 
Irkutszból, Pergel János (sz.: 1880) Turkesztánból, Pintér Károly (sz.: 
1894) Szibériából, Saár József (sz.: 1889) Szamarkandból, Schmidt József 
(sz.: 1888) Novgorodból, Szabó József (sz.: 1893) Berezovkából. 
Az olasz hadifogságba esett adonyiak (ne feledjük, hogy Olaszország 1915. 
május 23-án „lépett” a háborúba) az első években táborokban voltak. 
Később, amikor tömegek vonultak be a hadseregbe, Olaszországban is nagy 
volt a munkaerőhiány, a hadifoglyokat közmunkán és magánvállalatoknál 
foglalkoztatták. Néhány adonyi katona, akik olasz hadifogságban voltak: ifj. 
Rabóczky János gyalogos (sz.: 1894), aki Milánóban volt lágerben, Pável 
Ferenc (sz.: 1893), aki fogságba esésekor a 4. árkász zászlóalj tagja volt, 
Rabóczky József (sz.: 1876), aki a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred 
katonája volt. 
Francia hadifogságban is voltak adonyi katonák. Egyikük Gévai Lajos (sz.: 
1900) molnár legény, aki a 69-es „közösök” soraiban harcolt az olasz 
fronton, mint géppuskás. 1918. október 28-án esett hadifogságba, az 
olasz frontra átszállított francia katonák fogták el. (Megjegyzem, hogy 
ő a II. világháborúban is részt vett, 1945-ben esett fogságba, és 1947 
augusztusában jött haza Szibériából, 40 kilósra lefogyva).   
Az egykori foglyok hosszan tudnának mesélni fogságuk körülményeiről, 
hazajutásuk néha kalandos történetéről. A nehéz körülmények között a 
hazajutás reménye éltette őket.    

Rózsafi János
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Képek a falon 
FÉRFI SZEREPEKET ÁBRÁZOLÓ FALVÉDŐK

Ahogy azt már a konyha témájú falvédők kapcsán írtuk, a rendelkezésünkre 
bocsájtott falvédők közül egyetlen egy olyan volt, amin család szerepel 
(Eichardt Jánosné). Akkor miért is került a fent említett darab a férfiakkal 
foglalkozó kategóriába?

A falvédőn szereplő versike 
így szól: „Szórakozást ne 
keress a távolban Találd meg 
azt a családi otthonban” 
A képen egy 4 tagú család 
ül az asztalnál, teáznak. 
Polgári szokás, ahogy a 
falvédők elterjedése is a 
polgáriasodással együtt 
érkezett meg a vidéki 
konyhákba. A családi tűzhely, 
így a családi tűzhely melege 

is – azaz a szeretet – a konyhához köthető. A férfiak vidéken, munka után 
gyakran mentek el a kocsmába kártyázni, kuglizni. Nem volt szokásuk a 
konyhában való semmittevés. Az otthon számunkra nem jelenthetett 
szórakozást, hiszen feladatot mindig lehet találni minden rendes házban, 
ezért aztán azt máshol keresték. A nő ellenben szinte egész életét a konyha 
körül tölti. Hiányzik neki a férj, az apa azokban a pillanatokban, mikor 
gondtalanul tudna a család az asztalnál beszélgetni, jelen esetben teázni. 
Hiszen ez a tevékenység is egyfajta szórakozást mutat. Ezen a falvédőn a férj 
családon belüli, a mai napig gyakran háttérbe szoruló szerepét fogalmazza 
meg az asszony. A gyermeknevelésben, a szabadidő együtt eltöltésében, a 
család összetartásában szeretné, ha nagyobb részt vállalna.
A következő falvédő (Szenténé Majer Erzsike) több szempontból is 
különleges. Egyrészt német felirattal készült, nyomott mintás, tiszta fekete. 
Másrészt egyetlen férfit ábrázol, polgári környezetben. A felirat magyarul 
a következő: „Én vagyok az úr a házánál ez nevetséges lenne!!! De: Amit a 
feleségem mond, azt csináljuk.” Erősen kétlem, hogy ezeket a falvédőket 
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a férj vásárolta volna, mondjuk 
születésnapi ajándék gyanánt, de 
azért mégis dicséretes, hogy eltűrte 
a konyha falán. Mindenesetre az 
emancipáció markáns elterjedéseként 
könyvelhetjük el. 
Az élet fintora…csak nem hagyott 
nyugodni a kérdés a falvédő eredetét 
illetően. A tulajdonost felhívtam és 
elmesélte, hogy valószínűleg a 70’ 

évek elején került testvérbátyjához, aki az akkori Kelet-Németországban 
dolgozott tolmácsként, és agglegényként élte le az életét. A teóriám 
megdőlt: IGENIS! egy férfi vásárolta, bizonyítva ezzel kiváló humorát (és 
realista látásmódját az élet nagy dolgait tekintve).
A harmadik, és egyben utolsó férfias darab is különleges a maga nemében, 
hiszen funkcióját tekintve nem falvédő. 
Különböző háztartási eszközöknek is 
készültek kis hímzett tároló zsebek, mint 
a szóban forgó (Szenténé Majer Erzsike) 
portörlő tartó. A színe kék (férfias), 
és egy háztartási munkát végző férfit 
ábrázol, mely témában egyedülálló. Nem 
csoda, hiszen abban a korban egyáltalán 
nem volt szokás a férfiaknak háztartási 
munkát végezni, ezért annak ábrázolása 
sem jutott senki eszébe. Ennek ellenére 
a tároló tulajdonosa szerint a szülői 
házból származik, azaz a 20-30-as 
években készülhetett. A kép részletes 
vizsgálata után feltűnt, hogy a férfi egy 
holland fapapucshoz hasonló lábbelit 
visel. Azt gondolom, hogy az akkor 
kapható nyomatok alapján készülhetett 
egy falvédő részletéről mintázva, melyek között gyakoriak voltak a holland 
motívumok. Érdemes megemlíteni, hogy Hollandia történelmileg híres 
csempe-készítő ország, ezért a csempe funkcióját helyettesítő falvédőkön 
is logikus a holland motívum megjelenése.

Králl Gabriella
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Adonyi homlokzatok 

Deák F. u. 27.
Fotó: Rosenberg Róbert

 „S a jövő sincsen nyitva már,
hogy őszbe fordul itt a nyár.”

     
Varró Dániel
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Szeptember
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

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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Jegyzet

Programok
szeptember 1.  Bormaraton 

szeptember 8.  Szüreti mulatság 

szeptember 30.  Újbor ünnep 



362

Gourmand - a hónap gombája
GYAPJAS TINTAGOMBA

A gyapjas tintagomba elég közönséges gombafaj, amellyel valószínűleg már 
mindenki találkozott csak talán nem ismerte fel. Nem túl bizalomgerjesztő 
külseje ellenére ehető, sőt csemegegomba. Ez a faj is szereti az emberi 
településeket, elsősorban kertekben, parkokban, nyírt gyepeken él. 
Erdőkben ritkább. A gyapjas tintagomba tulajdonképpen eltemetett 
faanyagon nő, termőhelyén a föld alatt általában találunk egy ágdarabot, 
vagy korhadó fagyökeret. A tintagomba bőséges csapadék után jön elő 
áprilistól késő őszig, de a rendszeresen öntözött pázsitokon nyáron is 
látható. 
A gyapjas tintagomba nyúlánk, kalapja hosszúkás, ovális, vagy tojás 
alakú. Közepes nagyságú gomba a kalap akár 10 cm átmérőjű is lehet, 
magassága ennek a kétszerese. A kalap fehéres, sűrűn borítják az elálló 
okker színű pikkelyek. A lemezek kezdetben fehérek, de egy két nap 
alatt befeketednek, és folyós masszává változnak. Ezt a folyamatot igen 
erős autolizáló enzimek okozzák, meleg időben a gomba kalapja igen 
gyorsan szétesik, sokszor csak a tönköt találjuk, illetve a fűben körülötte 
egy fekete foltot. A tintagombákat korábban valóban használták írótinta 
készítésére. A gomba húsa puha vizenyős, illata, íze kellemes fűszeres. Ez a 
faj kivételesen nyersen is fogyasztható. Vannak kertekben, korhadó tuskók 
körül növő hasonló rokon fajok, amelyek kisebbek és nem gyapjasak, 
ezek is ehetők, azonban csak feltételesen. A kisebb tintagombákhoz nem 
szabad szeszt fogyasztani, ugyanis ezen fajok fehérjéit az alkohol mérgező 
anyaggá alakítja. A tintagomba mérgezés nem veszélyes, de nagyon riasztó.  
Ilyenkor a felsőtest kivörösödik, a pulzus megemelkedik, és hevessé válik, 
rosszullét és halálfélelem lép fel, mely tünetek pár óra alatt kezelés nélkül 
elmúlnak. Mindez azonban szerencsére nem igaz a gyapjas tintagombára. 
A tintagombákat csak addig fogyasszuk, amíg a lemezek fehérek, ha 
már sötétek, akkor az étel is riasztó fekete lesz tőlük. Sajnos a gyapjas 
tintagomba általában nem „éli túl” a szállítást a gombaellenőrig, ezért jobb 
szedés után azonnal megfőzni, főleg hogy könnyen fölismerhető, mással 
nem alig keverhető faj. Bármilyen gombás ételnek elkészíthető.
Adonyban a gyapjas tintagomba széles körben elterjedt, mind a városban, 
mind a szőlőhegyi telkeken. Ősszel néha szép zsákmányra is szert tehetünk, 
hiszen szinte minden udvarban előfordul, nem is kell nagyon keresni: 
általában látványosan, szem előtt nő.

Kovács Dániel gombaszakértő
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Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
A GYÜMÖLCSÖK KIRÁLYNŐJE, AZ ŐSZIBARACK

Kína középső és északi részein honos, innen jutott el a „Selyemúton” az 
akkori Perzsiába, ami a mai Irán területén található. A rómaiak perzsa 
gyümölcsnek titulálták, és ennek alapján kapta „persica” tudományos 
nevét. Az őszibarack termesztése nálunk a 16. században indult meg, de 
akkor még csak a főúri kertekben lehetett megtalálni, mivel gyümölcse 
drága csemegének számított. 
Magas magnézium-, szelén- és cinktartalmának köszönhetően javítja a 
közérzetünket és segít megszabadulni a feszültségtől. Fogyasztásának 
köszönhetően tehát nyugodtabbak leszünk, csökken a vérnyomásunk. 
Természetgyógyász szakemberek nem véletlenül írnak fel gyakran 
pácienseiknek barackfogyasztásra épülő gyümölcsnapot. Az ínycsiklandó 
finomság ugyanis segít eltávolítani a szövetekből a megrekedt vizet.
Az őszibarack 100 grammja mintegy 0,7 g fehérjét, 0,1 g zsírt és 9 g 
szénhidrátot tartalmaz. 100 g 
gyümölcs 40 kalóriával gazdagítja 
szervezetünket, tehát nem 
hizlaló étel. Nagy része, 85-90%-
a víz. Ettől oltja úgy a szomjat. 
Lédússágának és a kedvező cukor-, 
valamint gyümölcssav-arányának 
köszönhetően a többi gyümölcshöz 
képest egyszerre jóval nagyobb 
mennyiséget fogyaszthatunk belőle.
Frissít, üdít, jókedvre derít. Ezt 
részben niacin-tartalmának 
köszönheti. Viszonylag sok C-vitamin van benne. B-vitamin- és biotin-
tartalmuknál fogva főként a sárga húsú fajták kiváló haj- és bőrszépítők. 
Sárga antioxidáns xantofill színanyagaik rákellenes hatásúak. A kevésbé 
leveses barack is hasznos, mert rengeteg rostjával és pektinjével az emésztést 
segíti, megakadályozza a székrekedést. A pektin a koleszterinszintet is 
kedvezően alakítja.
Az őszibarack csupasz testvére a nektarin, mely belsejében nem, csak 
külsejében különbözik előbbitől. Jelenleg 500 őszibarack- és 300 
nektarinfajtát ismerünk, de mivel a fákat 20-25 évente újra kell ültetni, 
újabb és újabb fajtákkal bővülhet a választék.

Kép: http://orientpress.hu/cikk/2017-08-03_nagy-kedvenc-a-melegben-az-oszibarack
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ŐSZIBARACK - KRÉMLEVES

Hozzávalók: 
50 dkg őszibarack

1 evőkanál méz
2 tojássárgája

1 dl tejszín
4-5 szemszegfűszeg

1 dl citromlé
1 mokkáskanálfahéj

kis vanília
A barackokat alapos megmosás után felszeleteljük. A szeleteket kevés 
fahéjjal, szegfűszeggel, citromlével és mézzel összekeverjük, majd 6-7 
dl vízzel felöntve felfőzzük. Utána lehűtjük. Az egészet átturmixoljuk, 
hozzáadjuk a tojássárgáját és a tejszínt, amivel tovább turmixoljuk habosra. 
Tálalásnál a díszítéshez egy-két vékony szelet barackot helyezzünk a leves 
tetejére.
Igazi kényeztetés!

Takács Béláné

Házunk tája
GRÁNÁTALMA

A gránátalma vagy grenadin a mirtusz virágúak rendjébe és a fűzényfélék 
családjába tartozó nemzettség egyik faja. Élőhelye Nyugat- és Közép-
Ázsiában, valamint a Földközi-tenger térségében található. A gránátalma 
a latin granum (mag), illetve a granatus (magvas) szóból ered. 
Magyarországon is eléggé elterjedt, itthon is jól nevelhető növény.
Nagyobb cserje, vagy kisebb fa termetű: eredeti élőhelyén 5 méter magas, 
3 méter átmérőjű lombkoronával rendelkezik. Akár 100 évig is elél. 
Érdekessége, hogy Indiában, illetve Közép-Ázsiában a gyümölcs levét 
szőnyegek festésére is használják, de gyümölcsét megfőzve, fekete tintát 
kapunk.
Tavasz végén, nyár elején virágzik, melynek színe a világossárgától a 
narancsvörösig terjed. A termése sokmagvú, rekeszes bogyótermés, a 
vastag héj alatt hártyákkal osztott gyümölcs rengeteg apró magot tartalmaz. 
A magokon különálló gyümölcshús van. Magas a kálium, C-vitamin és 
a kalcium tartalma. Gyümölcssaláták hozzávalója, vadhúsok kísérője, 
likőrök, lekvárok, koktélok gyakori alapanyaga.
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Erős gyógyhatású gyümölcs: szív- és érrendszeri rendellenességek, 
daganatok és gyulladásos megbetegedések esetén kedvező hatással 
alkalmazható. Rendszeres fogyasztása esetén az érfalakat tisztítja, a 
vérnyomást csökkenti, és gátolja a vérrögök képződését. 
Szaporítása több módon is lehet: dugványozással, gyökeres tősarjakról, 
magvetéssel. Ez utóbbi esetében a kifejlődő növények általában erőtlenek 
maradnak. Jó eredményt érünk el, ha gyökeres tősarjakat kérünk gránátalma 
termesztő ismerősünktől, és ősszel elültetve, bizakodva várhatjuk a 
tavaszt. Ültessük laza, humuszos talajba! Az egészséges növényt általában 
nem támadják meg kártevők, permeteznünk nem kell. A gránátalma bírja a 
teleinket, legfeljebb a fiatal egyedeket kell telente takarással védelmezni. A 
védett, de napos helyeket kedveli. A fa gondozásmentes: legfeljebb időnként 
tavasszal kell metszőollóval kissé ritkítani a növekvő növényt. Hazánkban 
általában a díszfa az elterjedtebb, tehát ha gyümölcstermelési célzattal 
akarunk gránátalma fát ültetni, akkor azt jelezzük a kereskedőnek!
Adonyban magánkertekben és a város központjában a Takarékszövetkezet 
és a bolt közötti parkban található egy példánya. Szépen, rendszeresen 
virágzik, gyakran beérik a gyümölcse is.
Nem a megszokott csemegéink közé tartozik, ajánlom a kóstolását! Jó 
étvágyat hozzá!

Kép: http://www.pumpingiron.hu/a_granatalma_241
Morva Ildikó
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1. VOLT ADONYI TANÍTÓ NEVE. 1905-1929 KÖZÖTT TANÍTOTT
 A RÓMAI KATOLIKUS ISKOLÁBAN

2. AZON EGYESÜLET NEVE, MELYNEK ADONYI CSOPORTJÁT SZERVEZTE
AZ 1. FŐSORBAN LÉVŐ TANÍTÓ.

3. AZ 1. FŐSORBAN SZEREPLŐ TANÍTÓNAK AZ ÓISKOLÁBAN ELÉRT 
LEGMAGASABB POSZTJA.
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1. VOLT ADONYI TANÍTÓ NEVE. 1905-1929 KÖZÖTT TANÍTOTT
 A RÓMAI KATOLIKUS ISKOLÁBAN

2. AZON EGYESÜLET NEVE, MELYNEK ADONYI CSOPORTJÁT SZERVEZTE
AZ 1. FŐSORBAN LÉVŐ TANÍTÓ.

3. AZ 1. FŐSORBAN SZEREPLŐ TANÍTÓNAK AZ ÓISKOLÁBAN ELÉRT 
LEGMAGASABB POSZTJA.

S.K. 
KÖNNYEDÉN ELKÉSZÍTHETŐ NYÁRI ÉKSZEREK

Nyáron mindenki bátrabban visel ékszereket. Egy-egy nyári ruhához 
bátran készíthetünk otthon kiegészítőket, melyekhez az alapanyagokat 
bármelyik hobbi boltban megvásárolhatjuk.

Shamballa ékszer
Régóta hódítanak a shamballa névre keresztelt ékszerek hazánkban, 
melyeknek fő alkotója és egyben szépsége a számtalan színben pompázó 
kristálygolyó. Fő erénye a bizsuékszerekkel szemben, hogy fémérzékenyek 
is bártan hordhatják, mert bármilyen fém alkatrész nélkül is elkészíthető. 
Ha ilyen karkötőt szeretnénk készíteni, az alábbi alapanyagokra van 
szükségünk:
•	 kb. 3 m 1-1,5 cm-es selyemzsinór (fekete a legnépszerűbb, de 
bármilyen szín lehet)
•	 5-7 db shamballa kristály (lehet egyszínű vagy vegyes színekből)
•	 2 db 4 mm-es és 2 db 6 mm-es nem mágneses hematit golyó
Kezdésként vágunk egy főszálat, amire a gyöngyöket fogjuk fűzni. Ez a 
csuklóméret kétszerese. A zsinór egyik végére csomót kötünk, a másikat 
pedig megégetjük, hogy a gyöngyöket könnyen átfűzzük rajta. Felfűzzük 
a gyöngyöket az alábbi sorrendben: 4 mm hematit, 6 mm hematit, 
shamballa gyöngyök, 6 mm hematit, 4 mm hematit. Végül erre a végére 
is csomót teszünk. Ezzel a főszál készen is van. Érdemes asztalra feszesen 

ráragasztani a két végét, 
vagy egy cipős doboz két 
szélére kicsipeszelni, így 
könnyű lesz dolgozni vele.
A megmaradt szállal 
makramé csomózással, 
két csomó váltakozásával 
végigcsomózzuk a 
karkötőt úgy, hogy a két 4 
mm-es hematit gyöngyöt 
kihúzzuk a főszál két 
végére, és azt nem vesszük 
a csomózásba.
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Ha kész, levágjuk a végeket, majd megégetjük, hogy ne bomoljon ki.
A csúszó csomó elkészítéséhez szembefordítjuk a főszál két végét, és egy 
kb. 4-5 cm-es darabon újra csomózunk. A végét itt is az előzőek szerint 
levágjuk és elégetjük.
Ezzel készen is van a könnyű nyári karkötőnk.

Egyszerű nyaklánc gyöngyökből, kristályokból
A másik könnyen elkészíthető nyári ékszer a sodronyra kristályok vagy 
gyöngyök felhasználásával készített nyaklánc.
Alapanyagok:
•	 45-50 cm sodrony
•	 gyöngyök, kristályok
•	 stopper
•	 végzáró
•	 karika és kapocs
A sodrony egyik végére felteszünk egy stoppert, amit fogóval rányomunk. 
Ezután teszünk rá egy kásagyöngyöt és egy végzáró elemet, amibe elrejtjük 
az előzőket. Erre fel is tesszük a kapcsot.
Jöhetnek rá a gyöngyök, kristályok, melyeket stopperekkel fixálunk. Végül 
a sodrony másik felét is lezárjuk: először feltesszük a végzárót, kásagyöngy 
és stopper.
Ezzel a technikával viszonylag hamar készíthetünk igen változatos 
ékszereket.

Schmidt-Czetli Ágnes
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„Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk”
SZŰCS ISTVÁN

Ifjú Szűcs István (1983.) az adonyi általános 
iskola után Dunaújvárosban végezte a 
középiskolát. Édesanyja pedagógus – nagyon 
sok adonyi diák Zsuzsa nénije, azonban 
édesapját követve, a családi hagyományt 
folytatva az építőmérnöki hivatást 
választotta. Gyermekkorában a szertorna 
mellett kisegítő sportként a birkózást 
űzte, azonban sportsérülése miatt sikeres 
junior versenyzőként kellett abbahagynia 
a versenyzést. Volt a magyar korosztályos 
válogatott tagja. Háromszoros magyar birkózó 
bajnokként, Európai bajnoki 5. helyezettként, 

számos nemzetközi verseny győzteseként vonult le a szőnyegről. Ma 
Dunaújvárosban dolgozik főmérnökként, kereskedelmi üzletág-vezetőként. 
Esetenként építőmérnöki munkaként terveket készít, de nem olyan régen 
újra magára öltötte a birkózók mezét, és hogy mi lesz ebből, még maga sem 
tudja.
Szűcs István (SZI) birkózik meg Pletser Nándor (PN) kérdéseivel:
PN: Adonyban nem sokan tudják, de sportpályafutásod során 
birkózóként tevékenykedtél. Hogyan lettél birkózó?
SZI: Gyerekkoromban szertornával kezdtem Gáborfi Lajos bácsinál, de a 
torna mellett még túl sok energiám maradt a nap végére, ezért kitalálták a 
szüleim, hogy nekem nem egy sportot kell űznöm, sőt inkább küzdősporttal 
kellene folytatnom. Az aktivitásomat kellett minél jobban lefoglalni. 
Dunaújvárosban keresgettek küzdősport lehetőséget, és a városban 
egyedül a birkózás volt adott. Így jutottam le legelőször birkózó edzésre, 
ahol végül is ott ragadtam. Általános iskola harmadik osztályában történt 
mindez. 
PN: Ki biztatott, inspirált erre?
SZI: A család találta ki az egészet, és az alsó tagozatos testnevelő 
tanárnőnk, Bónis Anna, illetve a szertornát vezető Gáborfi tanár úr 
támogatták az ötletet. Jó volt a közösség, jó volt az edző – az első edzőnk 
Tóth László volt. Aztán ott ragadtam a birkózócsarnokban, és jöttek a 
sikerek. 
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PN: Voltak-e példaképeid?
SZI: A családban senkinél nem volt előzménye ennek a sportnak, így Ők 
is rajtam keresztül ismerkedtek meg azzal, annak történelmével, jegyeivel. 
Nekem az induláskor nem voltak birkózó példaképeim, út közben aztán 
nagyon sok emberrel megismerkedtem, mely visszatekintve is nagy öröm 
számomra, ők tudtak aztán segíteni a pályafutásomban.
PN: Hűséges voltál a nevelő egyesületedhez, a Dunaferrhez?
SZI: Dunaújvárosban birkóztam középiskola végégig, majd utána 
felkerültem Budapestre, és ott kettős igazolással versenyeztem: megmaradt 
a dunaújvárosi egyesületem is, és közben a Vasashoz szerződtem. Ekkor 
állított meg az élet: komoly sérülést szenvedtem, és ettől csökkent bennem 
a szándék a versenysport folytatására.
PN: Ez birkózó sérülés volt?
SZI: Igen. Verseny alatt gyűjtöttem össze, majdnem háromnegyed év 
telt el, mire sikerült a végére járnunk, és a folytatás már akkor nem volt 
annyira biztos számomra.
PN: Saját megítélésed szerint sikeres birkózó voltál?
SZI: Utólagosan erről most már nagyon nehéz nyilatkozni. Junior 
versenyzőként hagytam abba sportot, így pont a lényegi része a 
pályafutásnak már nem teljesedhetett be: amikor már jöttek, jöhettek 
volna az eredmények, akkor kellett abbahagynom. A felnőtt mezőnybe 
lépésem, a céljaim elérése előtt nem folytathattam. Pedig kitűzött céljaim 
voltak: nemzetközi versenyeken, olimpián részvétel. Ezeket már nem 
tudtam megvalósítani. Birkózóként sikeres voltam, vagy nem? Azokban a 
korosztályokban, amikben elindultam, abban értem el eredményeket, de a 
végcélokat nem tudtam megvalósítani. 
PN: Voltak-e olyan ellenfeleid, akiktől – a termete, a múltja, az eredményei 
alapján – megijedtél?
SZI: A birkózásban súlycsoportok vannak. Ha valaki nagyobb vagy kisebb, 
csak bizonyos szűk keretek között lehet különbség. Ebben a sportban 
nem lehet Dávid és Góliát küzdelme. Gyerekkorban lehettek olyanok, 
akiknek izomzata máshogy fejlődött, mint nekem, és így – bár ugyanazon 
súlycsoportban voltunk – sokkal izmosabb voltak nálam. De olyan nem 
volt, hogy valakitől nagyon megijedtem volna… 
PN: Mennyi időleterhelést jelentett ez akkoriban?
SZI: Amikor kezdtem, akkor még a tornával párhuzamosan futott a 
birkózás. Heti három birkózó- és két tornaedzés. Amikorra junior korba 
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jutottam, akkor volt 14, vagy akár 16 edzés is egy héten. A korosztálynak 
megfelelő terhelés.
PN: Mi kellett akkor a sikerhez?
SZI: A siker több tényezőből tevődik össze. A kitartás, a gyakorlás 
elengedhetetlen, természetesen az ész és az erő megfelelő kombinációja 
sem árt a korábban említett siker eléréséhez.
PN: Mit tartasz első sikerednek? Mi az, ami inspirált a folytatásra?
SZI: Általános iskola harmadik osztályában kezdtem a birkózást. Az 
első versenyem Bősön volt abban az évben. Ott az első hat közé sikerült 
bebirkóznom magam, onnantól kezdve meg egyre jobban törtem előrefelé. 
Az, hogy mi volt a legnagyobb sikerem, mindig a pillanattól függött. 
Számomra minden verseny fontos volt. Volt olyan, ami sikerült, és volt, ami 
nem. 
PN: Mi volt a célod a versenyzéssel? Hova akartál eljutni?
SZI:Az elején nem volt versenycélom, jól éreztem magam, és jöttek 
a sikerek. Későbbiekben aztán természetesen lettek célkitűzéseim. 
Korosztályos válogatott voltam, utaztam világversenyekre. Sokszor voltam 
külföldön, több nemzetközi versenyen is jól szerepeltem. Ez sok időmet 
emésztette fel, de nem bánom, ezek így együtt szép emlékek bennem. 
Örülök, hogy ezen az úton mentem. Hogy melyik a legnagyobb sikerem? 
Nehéz kiemelni…. A megnyert nemzetközi versenyek, az EB ötödik helyezés 
elérése 37 versenyzőből. A magyar bajnoki cím többszöri megnyerése.  Az 
is nagy siker, hogy a súlycsoportomban éveken keresztül Magyarországon 
nem találtam legyőzőre. De minden a pillanattól függ: egy kisebb verseny 
megnyerése is lehet nagy siker, dicsőség.
PN: Fent, a szőnyegen kire számíthat az ember?
SZI:Csak saját magára. Történhet olyan szituáció is, hogy az egyik legjobb 
barátoddal kerülsz szembe, de a szőnyegen nincs barátság. A szőnyegen 
az történik, aminek történnie kell, ott mindenki megteszi azt, amit tennie 
kell. Ott már csak tényleg saját magadra számíthatsz. Az edző ugyan próbál 
tanácsokat osztogatni, de két versenyző feszül egymásnak. A tapasztalat, a 
tanult dolgok, az erő, a kitartás, az elvégzett edzésmunka, ami számít. Csak 
rajtad múlik minden…
PN: Az ellenfél tisztelete megvan?
SZI: Természetesen. Országon belül egy idő után a saját súlycsoportjában 
ismer az ember már mindenkit. Sőt a válogatottban azokkal edzettem, akik 
egyébként az ellenfeleim voltak. Ahogy nő a tapasztalat, úgy egyre jobban 
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megismered az ellenfeleid szokásait, és akár még barátokká is váltok. 
De ugyanez igaz a nemzetközi szintre is. Ott is megismertük, tiszteltük 
egymást.
PN: Volt olyan ellenfeled, akit nagyon le akartál győzni?
SZI: Én mindig, mindenkit le akartam győzni. Azért mentem fel a szőnyegre, 
hogy győzzek. A sportnak ez a lényege. Az, hogy nem mindig sikerült, benne 
volt a pakliban, de meg kell tenni mindent a győzelem érdekében. 
PN: Hány évig versenyeztél?
SZI: 20 éves koromig versenyszerűen. Akkor jött a sérülés, utána már nem 
tudtam úgy készülni, és akkor kerültem a főiskolára, aztán az egyetemre, és 
már más szempontokat is figyelembe kellett vennem. Ha nem vagy olimpiai 
bajnok birkózó, akkor nem nagyon tudsz belőle megélni – ezt is szem előtt 
kellett tartanom. Kellett egy megélhetést biztosító szakmát tanulnom, így 
lettem építőmérnök. Mások lettek a prioritások… Be kellett látnom, hogy 
az edzőmnek igaza volt abban, hogy nagyon sérülékeny vagyok. Nincs 
olyan testrészem, ami ne sérült volna meg. 
PN: Első látásra is látszik, hogy valaki birkózó volt: a karfiol fül a birkózók 
sajátja.
SZI: Büszkén viselem. A judósok és a birkózók füle ilyen, a sportág velejárója, 
hogy eltörik a fül. Ez jellegzetes, és mutatja, hogy mivel foglalkoztam.
PN: Amikor a sérülések jöttek, mit éreztél?
SZI: Hosszabb átfutási idő volt, amíg a sérülések végképp abbahagyatták 
velem a sportot. Így ez nem egyik napról a másikra történt. Volt időm 
rákészülni. Az iskola miatt is más jövőkép rajzolódott ki előttem, így kicsit 
könnyebb volt elengedni a birkózást. Nem mondom, hogy nem szerettem 
volna ezt tovább csinálni - sőt, most is birkózgatok -, és jó eredményeket 
elérni a felnőttek között is, de az élet így hozta. Most a tanult szakmámban 
próbálok minél sikeresebbé válni. Lettek más célok az életemben. 
PN: Kik segítettek a sportpályafutásodban?
SZI: A családom és edzőim nagymértékben segítettek: nekik mindenképpen 
köszönetet mondanék. Az elért eredményeiben azonban elsősorban saját 
magára számíthat az ember. Ha az edzésmunka, a kitartás nincsen meg, 
akkor ezen senki nem tud segíteni. Magunknak kell eldönteni, hogy mit 
akarunk. Ha az ember saját magán nem segít, akkor más sem tud rajta 
segíteni.
PN: Mit adott neked a sport?
SZI: Kitartást és barátokat! Bár a birkózás egyéni sportág, mégis én úgy 
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gondolom, hogy jó csapatot kovácsolt össze. A korábbi társaimmal ma is 
tartom a kapcsolatot. Én inkább ezt a sportágat tartom igazi csapatsportnak, 
hiszen mi rendesen összekovácsolódtunk. Egy éve kezdtem újra az 
edzéseket, bár az új szabályváltozásokkal nem mindig vagyok tisztában. Ha 
gyerekként meg lenne a lehetőségem, akkor újra a birkózást választanám, 
annak ellenére, hogy a változások szerintem a sport hátrányára történtek.
PN: Hogy állsz most a birkózással?
SZI:Most heti rendszerességgel edzek. Tanulom az új szabályokat. A 
közösség nagyon jó. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de szeretném 
folytatni. A Dunaferrnél jelenleg nincs felnőtt versenyző, de van sok fiatal. 
Mi, mint öregek – bár nem érzem magam annak – tudunk sokat segíteni, 
trükköket, fortélyokat tanítani. Így fiatalokkal is sokat birkózom, de 
nincsenek edzői ambícióim, legfeljebb segítő vagyok.

„Adony épített emlékei”
AZ ADONYI KASTÉLY TERVEZŐJE : PETSCHACHER GUSZTÁV 

(1844-1890.)

Mielőtt Petschacher Gusztáv építészetére, 
valamint adonyi vonatkozására rátérnék, 
fontosnak tartom kiemelni miért is érdemes 
foglalkozni építészetünkkel, mely által jobban 
körvonalazódik, miért is oly nagyszerű, hogy az 
adonyi közösség foglalkozik építészeti múltjával. 
Ahogy a múlt századokban is megtörtént, 
napjainkban is az építőművészet, legyen akár 
kortárs, akár történeti jellegű, nem részesül 
abban a figyelemben, méltánylásban, amit 
megérdemelne, pedig, mint anyaművészet, első 

helyen áll. Az ízlés fejlődésére közvetlen hatással van, és kultúrafejlesztő 
képessége felbecsülhetetlen. 
Magyarország építészeti önállósága felé az első lépéseket a 19. század 
közepén tette meg. Sok esetben, ahogy ezt a budapesti Andrássy út 
kiépülésénél is láthattuk, számos külföldi építész érkezett hazánkba. 
Petschacher Gusztáv is ezzel a hullámmal telepedett le nálunk. Ellentétes 
érzelmekkel fogadták a hazai építészek az újonnan érkezőket, azonban 
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vitathatatlan, ahogy egyre több és nagyobb megbízást kaptak, hazai 
építőművészetünkbe új és idegen hatásokat oltottak, mellyel fejlődésnek 
indult az építészeti közszellem. Idővel pedig, ahogy azt majd látni fogjuk, 
Petschacher Gusztáv nemzeti kinccsé vált.
Petschacher Bécsben született 1844. február 9-én, jómódú polgári 
szülőktől. Itt végezte a Politechnikumot és az Akadémiát, fiatal korában 
festészettel is foglalkozott. Előbb Ferstel Henrik, a bécsi Fogadalmi 
templom és Egyetem építője, majd Friedrich von Schmidt tanítványa 
lett, aki oly jeles építészeink mestere is volt, mint Steindl Imre, Schulek 
Frigyes, Foerk Ernő. Ezután Romano és Schwendenwein építészek 
irodájában működött. 1873-ban került Budapestre, ahol az ugyanezen év 
júliusában fiatalon elhunyt, tehetséges Unger Emilnek lett utóda a Sugár 
úti (mai Andrássy út) Építő Vállalatnál. Itt dolgozott, mint vezető építész 
egészen 1876 végéig, a vállalat feloszlásáig. Korai munkásságát nem lehet 
egyértelműen értelmezni. A Sugár-úti Építő Vállalatnál valószínűsíthető, 
hogy elődje hellenisztikus-neoreneszánsz szellemében kellett folytatnia 
a munkáját, számos tervnél csak közvetve, nem aktív tervezőként volt 
jelen. 1875-ben tervezte Weninger Vincének, leendő apósának, a Magyar 
Általános Hitelbank vezérigazgatójának villáját, melyen kiváló tehetsége 
már megmutatkozott: német reneszánsz formákat használt fel, heidelbergi 
és nürnbergi lakóházakat és kastélyokat véve alapul. Azonban ezeket a 
modern villa szükségleteinek megfelelően alakítja és használja fel. Először 
az ilyen típusú épületein fedezhető fel, hogy milyen szabadon, fantáziadúsan 
használja építészeti eszköztárát, úgymint a mozgalmas tömegalakítás 
kötetlen, ötletszerű erkélyekkel, teraszokkal. Építészeti és díszítőelemei a 
múlt korokból merítenek, azonban felépítésük és tömegalakításuk teljesen 
független, az adott kor felfogását tükrözik. 1876 végén feloszlik a vállalat, 
ettől kezdve Petschacher, már mint önálló építész, szélesebb körben kezd 
tevékenykedni. Művészetének első igazán kiemelkedő alkotása a Kodály 
köröndi MÁV Nyugdíjintézeti bérház, mely 1881-82. között épül fel. Ezután 
a sikere után folyamatosan kapja a megbízásokat. A teljesség igénye nélkül, 
ilyen az Andrássy úti Pallavicini-palota, mely területét Pallavicini Alfonz 
az államtól kapta, cserébe az átengedett Sándor-palotáért, olasz előképek 
méltó utódját hozta létre itt az építész, valamint a Harkányi-palota, melynél 
a római paloták szolgáltak mintaként. Az 1880-as évek végére már kiforrott 
Petschacher bérházstílusa, mely számos későbbi budapesti épületnek 
szolgált mintaként. 1886-ban tervezi a Magyar Általános Hitelbank 
Nyugdíjintézet bérházát, mely jó összefoglalóját adja stílusjegyeinek. 
A korábban is érezhető könnyed szellem, itt még oldottabbá válik, a 
díszítés nem nő ki az architektúrából, rusztikus kváderezések, oszloppal 
hangsúlyozott előcsarnok jellemzik. 
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És lassan el is érkeztünk az adonyi kötődéshez. A forrásokban érezhető 
némi ellentmondás, de a leírások alapján elég nagy valószínűséggel 
mondhatjuk, hogy az adonyi Zichy-kastély átalakításait, melyek 1890-re 
fejeződtek be, Petschacher Gusztáv tervezte. Az akkori földszintes kastély 
átalakításával Zichy Lívia bízta meg az építészt. Saroktoldalékkal látta el az 
épületet, ezen toldalékok szögletei a 16. századi prágai Schwartzenberg-
palota mintájára sgraffittóból gyémánt-kváderezést kaptak. Az ablakok 
kereteit is sgraffittóval díszítette. Az átalakításban nagy szerepet kapott az 
ácsmunka, a toldalék favázas padlásemelet, a kontyolt nyeregtető gerendái, 
ereszei, az ablakkeretek mind fából készültek eredetileg. Sajnos számos 
átalakítást élt meg a kastély, így nehezen visszabontható az 1890-es állapot, 
de örvendetes, hogy az ácsmunkákból még van, ami megfigyelhető. 
Petschacher Gusztáv alig 46 éves korában influenzából kialakult 
tüdőgyulladásban hunyt el, 1890. január 7-én. 17 évig folytatott 
hazánkban építészeti tevékenységet, gazdag fantáziájú, sokrétű művész 
volt. Mestere volt az ornamentális díszítő rajzolásnak, bal kezével is 
ugyanúgy dolgozott, mint a jobbal. Szerelmese volt mind az olasz, mind 
pedig a német reneszánsznak. Korai halála okán monumentális feladatot 
nem kapott, nevét érdemeihez mérten sajnos igencsak kevesen ismerik. 
Ney Béla az építész halálakor így írt róla: „Isten kegyelméből való művész 
volt, teremtőerő, eredetiség, kifogyhatatlan találékonyság, diszkrét ízlés, 
lelkiismeretesség jellemezte”, „mint ember szeretetreméltó, elmés, jellemes, új 
hazáját – mert e hon fiává lett – szerette, s ezt bizonyította tettekkel, nyelvét 
megtanulta, s hogy áldozatra mindig kész volt”. 

Tarjányi Viktória művészettörténész, 
az adonyi építész, felmérő tábor résztvevője
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Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
Kiskifli – igazán régi recept

Klein Lajosné, vagy ahogy 
mindenki ismeri Manyi óvó néni 
sokat segített már az előző évi 
kalendáriumok elkészültében. 
Fontos információkkal és érdekes 
adalékokkal járult hozzá, hogy 
hitelesen írjunk Adony múltjáról.
Most nagymamája, Pájer 
Ferencné, Klein Terézia diós 
kifli receptjét osztja meg velünk. 
Nagymamájáról tudni kell, 
hogy az idősebb gyerekek közé 
tartozott a Klein-családban, ahol mindenki nagyon szeretett olvasni. Mivel 
a lámpaolajjal spórolni kellett, veszekedés ment a gyerekek között, hogy ki 
jusson az ablak mellé, ahol több volt a fény. A visszaemlékezések szerint 
„áldott jó asszony volt”, mindenkihez kedves, barátságos, ezért aztán 
Nénikének hívta mindenki, még az idegenek is.
A Szent István utcai Pájer-kocsma állt a tulajdonukban egészen az 
államosításig, 1950.dec. 1-jéig.
Jöjjön most ez a nagyon régi recept azokból az időkből, amikor nem 
volt még minden háztartásban mérleg, és a hozzávalókat bögrével, 
marokkal mérték. A kiflit csak nagy ünnepek alkalmával készítették, főleg 
karácsonykor, de azért az is közrejátszott, hogy nem kell hozzá tojás a téli, 
tojáshiányos időszakban.

A Pájer-féle kiskifli
Hozzávalók: 
1 bögre kristálycukor
1bögre durvára vágott dió
1bögre disznózsír (ezt ma már 1 kocka margarinra is cserélhetjük.)
3 bögre liszt
fehérbor a gyúráshoz
vaníliás cukor, amibe beleforgatjuk a még forró kifliket
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A családi legendárium szerint a nagymama mindig hozzátette: „Cukorból, 
zsírból, dióból szűken, a lisztből bőven.” Aztán amikor már jobban akadt 
a háznál cukor, dió, zsír, bőven rakott bele Manyi néni édesanyja, Márika 
néni, a híres lakodalmas szakácsnő, mert azt gondolta, hogy a szokásos 
spórolás vezérelte édesanyját erre az intelemre. De nem így volt, mert a 
bőven mért hozzávalókkal a kiflik nem lettek az igaziak, szétfutottak.
A fenti hozzávalókkal gyúrjunk nem túl lágy tésztát, amit hengerekké 
formálunk. A hengereket ferdén vágjuk egyforma darabokra. Ezekből 
kifliket hajlítunk, és közepesen meleg sütőben sütjük. Még melegen vaníliás 
porcukorba forgatjuk. Sokáig eláll – ha el nem fogy.

Takács Béláné

Szemünk világa 
IV. A „hályogokról”

A zöldhályog (glaukóma)
A glaukóma görög eredetű szó, fátyolos, homályos látást jelent.
A betegség lényege a szemtől az agyba vezető látóideg rostjainak lassú, 
visszafordíthatatlan pusztulása, melynek hátterében a látóidegfőt ellátó 
kis erek keringésének zavara áll. A leggyakoribb oka a szem fokozott belső 
nyomása. A szem belső nyomása biztosítja a szemgolyó alakját. Normál 
értéke 10-21Hgmm között van. A szemnyomás normál szinten tartásában 
fontos szerepe van a szem belső folyadékrendszerének, a csarnokvíz 
termelődés és elvezetés egyensúlyának. A szemnyomás növekedésével 
csökken a látóideg oxigénellátottsága.
A helyi tényezőkön kívül a szisztémás keringés állapotának is szerepe van 
a glaukómás keringés-károsodásban. Ha az éjszakai szisztémás vérnyomás 
alacsonyabb, mint az életkori normál érték, és ez a vérnyomás esés 
egybeesik az éjszaka normál esetben is észlelt szemnyomás emelkedéssel, 
a látóidegfőt ellátó erek véráramlása csökken, az oxigénhiány miatt a 
látóideg rostok pusztulnak.
A látóideg rostjainak pusztulása a látóideg bizonyos elváltozásaihoz, és 
a látótér egyre nagyobb területű kieséséhez vezetnek. A folyamat a lassú 
előrehaladása, és a másik szem kompenzációja miatt a beteg számára 
sokáig észrevétlen maradhat. Végállapotban a látótérnek csak egy kicsiny 
területe marad meg. 
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Nyílt zugú glaukóma
Oka a csarnokvíz elfolyásával szembeni ellenállás fokozódása. A 40 év 
feletti lakosság 1-2%-a, a 70 év felettiek 3-4%-a szenved a betegségben. 
A szemnyomás 23-30Hgmm között van, fájdalom nincs, vagy nagyon 
ritka, általában rutin szemészeti vizsgálat során derül fény a betegségre. 
Fontos kockázati tényező az életkor mellett a családi hajlam, a rövidlátás, 
vagy a cukorbetegség. A terápia kezdetben szemcseppek használatát 
jelenti. Ha szemcseppekkel a szemnyomás nem normalizálható, lézeres 
beavatkozásra, vagy műtétre lehet szükség.
Zárt zugú glaukóma, glaukómás roham
Oka, hogy az anatómiailag hajlamos szemeken a pupilla stressz, sötétség, 
félhomály, tágító cseppek hatására kitágul, a csarnokvíz elvezetésére 
szolgáló csarnokzug lezáródik. A szem belnyomása hirtelen, extrém módon, 
akár 50-70Hgmm-re is megemelkedhet. Tünetei a hirtelen látásromlás, 
színes karikák látása fényforrások körül, a szem és a szem körüli csontok 
tűrhetetlen fájdalma, hányinger, hányás, rossz közérzet. A szemgolyó 
vörös, „deszkakemény” tapintatú.  Az azonnali szemészeti ellátás alapvető 
fontosságú.
Az akut kezelés pupilla szűkítő és szemnyomás csökkentő gyógyszerek 
alkalmazásából áll. A roham oldódása után az újabb roham kialakulásának 
megelőzése érdekében a szivárványhártyán lézer segítségével kis nyílást 
kell készíteni.
Másodlagos glaukóma
A szemnyomás emelkedése más betegségekhez, így például gyulladáshoz, 
cukorbetegséghez, hosszan tartó szteroid kezeléshez is társulhat.
A zöldhályog napjainkban is gondos odafigyelést igénylő betegség, mind a 
páciens, mind az orvos részéről. A rendszeres szűrővizsgálatok fontosak 
a betegség korai stádiumban való felfedezésében. A zöldhályogos betegek 
életen át tartó kezelésre és gondozásra szorulnak.
A szürkehályog (cataracta)
A szemlencse elhomályosodását szürkehályognak nevezzük. A betegség 
a látás fokozatos, fájdalom nélküli romlásával jár, ami szemüveggel nem 
javítható, hiszen az elszürkülő lencse gátolja a fénysugarak bejutását 
a szembe. Az erősödő UV sugárzásnak és egyes betegségek gyakoribb 
előfordulásának szerepe van abban, hogy a szürkehályog egyre fiatalabb 
életkorban jelentkezik. Korunk fokozott látásigénye, a számítógép 
használata, a gépkocsivezetés miatt sokszor már a kezdődő hályog is 
olyan zavaró, hogy lehetetlenné teszi a betegek mindennapi munkájának 
elvégzését. A szürkehályog képződését gyógyszeres terápiával, diétával 
visszafordítani nem lehet, műtéttel azonban jól gyógyítható.
Évtizedekkel ezelőtt a betegeknek meg kellett várniuk amíg szürkehályogjuk 
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teljesen megérik, mert műtétet csak ezután lehetett az akkori módszerekkel 
biztonságosan elvégezni. Az operáció során a szemen nagy méretű sebet 
készítettek, amelyen keresztül a szemlencsét eltávolították. A sebet 
varratokkal zárták, majd a beteg vastag „szódásüveg” szemüveget kapott, 
hiszen az eltávolított szemlencse optikai hatását ekkor még nem tudták 
beültethető műanyag lencsével pótolni. A betegek gyógyulása hosszú 
hónapokig tartott, így a végleges szemüveg felírására akár fél évet is várni 
kellett.
Mára a műtéti eljárás fejlődésének köszönhetően a helyzet alapvetően 
megváltozott. Nem kell, sőt nem is szabad megvárni, hogy a szürkehályog 
megérjen, a látás teljesen elromoljon, mert akkor a számos előnnyel járó új 
műtéti technika nehezebben végezhető el.
A korszerű szürkehályog műtét során csepp-érzéstelenítés mellett egy 
speciális készülék segítségével az elhomályosodott lencsét ultrahang 
energia (a betegek lasernek hívják) felhasználásával a szemen belül 
feldaraboljuk, majd a szemből kiszívjuk úgy, hogy mindössze egy 2-3mm-es 
sebet készítünk. Az eltávolított lencse optikai hatását műlencsével pótoljuk, 
amit az eredeti lencse kitisztított tokjába ültetünk be. Az 5.5-6.5 mm 
átmérőjű műanyag lencse csak akkor fér be a kisméretű seben keresztül, ha 
speciális lágy anyagból készül. Felcsavart állapotban helyezzük a szembe, 
ahol ismét felveszi eredeti alakját. Ezzel a technikával elkerülhetjük a seb 
megnagyobbítását. A seb kis mérete és speciális alakja lehetővé teszi, hogy 
a metszés varratok behelyezése nélkül záródjon.
Ez a műtéti módszer a hagyományos szürkehályog operációnál sokkal 
bonyolultabb, az orvostól kimagasló tudást követel. A mindennapi 
gyakorlatban azonban rendkívüli előnyöket jelent a beteg számára: a 
műlencse beültetéssel feleslegessé válik a vastag szemüveg viselése, 
hamar javul a látás, nincs varrat okozta irritáció, a sebgyógyulás gyors. A 
betegek hamar visszanyerik látásukat és rövidesen folytathatják korábbi 
tevékenységüket.

Dr. Takács Enikő
  

  
  

műtét előtt  műtét után      
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Adonyban született – Adonyi történetek
Tóth István visszaemlékezései iskolára, gyerekkora

I.
Már szeptember közepének aranya ragyogott a gesztenyefák során, a sétány 
apró kövei harsogtak az előadásra igyekvő diákok léptei alatt. A folyosó 
csendes áhítata fogadott. Istenem! - tavasszal, amikor vártam soromra - 
erre az őszi pillanatra áhítoztam... Tétován, az öröm rezgő érzetével léptem 
az előadóterembe, köszöntve a már a padokban ülő, csendesen beszélgető 
lányokat és fiúkat. A terem közepén kerestem magamnak helyet. Nemsokára 
csengettek. A tanár belépett, köszöntöttük, az asztalra letette a jegyzeteit, 
majd az alábbi mondatot írta a táblára:

,,Nincsen pénzem, nem is lesz, 
de azért tanár leszek!”

- Elemezzük a mondatot! - szólt a nyelvészeti tanszék kiváló tanára. De 
az általános és a középiskolákban nyert ismeretek feltárásár csak később 
került sor, mert az előadótermet a hallgatok tetszésnyilvánító, önfeledt 
nevetése töltötte ki percekre.
A tanár úr révetegen mosolygott. Talán egykor őt is eme próba elé 
állították? Mikor csendesülni kezdett a hullámzó vidámság, halkan (tán a 
meghatottságtól), de határozottan mondta:
- Uraim, hölgyeim! Köszönöm a hitüket! Remélem és kívánom, hogy 
négy év múltán, az államvizsgák idején, sőt évek, évtizedek múlásával is 
így tekintsenek hivatásukra és az önöktől mindig csodát váró gyermeki 
lélekre. - A révület most a diákságot kerítette hatalmába. A tanár úr 
hosszan – hosszan kivárt, egyenként köszöntött tekintetével bennünket. 
Jó pedagógus lévén, tudta, hogy az általa keltett zápornak a magig kell 
hatolnia, a ,,magig”, melyet ő vetett most el diákjai lelkében...
Az óra alapos és lényegre törő munkával hamar véget ért. Számomra az 
egyik feladat a másik után adta örömét. Aztán magamra maradtam, mert a 
zsibongó had a menzára sietett. A főiskola azon udvarán ballagtam a többiek 
után, amelyet tavasszal a szóbeli vizsgámra várva megszámlálhatatlanul 
jártam körbe a diákok természetes drukkjával, szolid bizakodással, 
reménnyel.
Éreztem akkor, nem vagyok egyedül, ha távolból is, Olasz Papp Sándor 
tanár bácsi, a ,,mester” és az érettségire oly odaadóan felkészítő nagy 
tudású Horváth Ernő tanár úr biztatott... Felocsúdtam, végre itt lehetek, itt 
vagyok – annyi keserves év után - a főiskolán, Pécsett - álmaim városában...
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II.
A szép őszi napok gyorsan peregtek. Az egyik óráról ki, a másikba be, 
előadások, szemináriumok váltották egymást, álmodozásra nemigen 
maradt idő, talán csak akkor, amikor az albérletem fe1é lépkedtem, 
amely meglehetősen messze esett a főiskolától a Szigeti úton. Ezen utak 
szolgáltak arra, hogy gondolatmadaraimat hazaröptessem. Szeptember 
lévén, édesanyám réges-régi szavai kúsztak felém:
- Kisfiam! Most már vigyázz a ruhádra, mert nemsokára indulunk!
Aztán drága keze addig el sem engedte az enyémet, míg oda nem értünk a 
polgári iskola udvarára, ahol átadott Turcsy Lajos bácsinak, első tanítómnak, 
aki több mint negyven éven át tanította főként az elsősöket írni, olvasni, 
számolni, énekelni, rajzolni, s végeztetett velük kemény gyakorlatokat a 
parkban. A szülők boldogan bízták rá gyermekeiket, szerették, tisztelték őt, 
bíztak benne, mohón szorongatták kezét mely időnként nyaklevest adott 
vagy simogatta borzas üstököket.
Mindkettőből jutott nekem is... Most is:látom édesanyám könnyes szemét, 
hallom rebegő szavait:
- Igazgató úr! Vigyázzon a fiamra!
Sok édesanyának volt ez a kérése. A tanító úr zárt ajakkal, de meleg 
tekintettel nyugtatta meg őket.
Aztán felcsendült nemzeti imánk, melyet az akkori lélekidomárok 
,,nemzetközibb” dalra akartak cseréltetni. A felkérésre azonban Kodály 
Zoltán így válaszolt:
- Azt valamikor magyar szívvel, magyar lélekkel jól megcsinálta Kölcsey és 
Erkel.
Magyarsága adta bátorságát. Édesapám nem lehetett ott fia az iskolával 
egész életre szóló barátságkötésének ünnepén.
Dolgoznia kellett - 1953-at mutatott a naptár...
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Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna
PÁNVÁDLI

A pánvádliról Adonyban mindenki hallott, de jószerével azon kívül, hogy 
lóvontatású vasút volt, sokkal többet a visszaemlékezők nem tudnak. A 
lóvontatású vasút a legtöbb helyen helyi érdekeket szolgált, nem volt ez 
másként nálunk sem. Bár a lóvasút másnak indult…
1846-ban készült el az első magyarországi lóvasút vonal – abban az évben, 
amikor a Pest és Vác közötti modern vasútvonal is üzemszerű működését 
megkezdte. A lóvasút 6 év alatt készült el Pozsonytól Nagyszombatig a 
Pozsony-Nagyszombati Első Magyar Vasúttársaság rendelésére 64 km 
hosszan. Ez akkoriban a személyszállítást szolgálta.
Az első, mezőgazdasági árutermelő üzemein belüli vasúthálózat 1850-
től épült ki hazánkban. Az 1854-ben kibocsátott vasútengedélyezési 
törvényben a nagybirtoki vasutak építését egyszerű építési engedélyhez 
kötötték, ezzel elősegítve ezen vasutak kiépülését, és fejlődését. A 
legkorábban kiépült hálózat az Esterházy-hitbizomány bérlői által épített 
vasút. 
A XIX. század második felében a nagybirtokokon a burkolt út építése igen 
drága és végleges megoldást jelentett. A vasút mellett szólt, hogy a burkolt 
úttal szemben jóval kisebb volt a helyigénye, könnyebben áttelepíthető volt, 
ha változott a fuvarozási igény. Adonyban is – más gazdasági kisvasúthoz 
hasonlóan – kialakult az a sajátossága, hogy megépült a fix gerinchálózat, 
melyhez csatlakoztatták a változó követelményekhez alkalmazkodó 
ideiglenes repülővágányokat. Repülővágányokat legtöbbször csak a puszta 
földre fektettek, és a cukorrépa-kampány, az aratás, vagy az erdőirtás 
végéig voltak kihelyezve. A nagybirtok nagytáblás műveléséhez lehetett 
ezt igazítani. A pánvádli óriási jelentősége abban állott, hogy ( jellemzően 
a határban nem lévén köves úthálózat), az időjárástól, az utak minőségétől 
függetlenül, gyorsan, akadálytalanul lehetett a terményt a fogyasztás, 
feldolgozás vagy továbbszállítás helyszínéig vinni.
A lóvontatású vasút helyi érdekű használata az országban rohamosan 
terjedt, így az 1890-es évek elejére Adonyban is üzembe állt. Ez az 
időszak egyébként Magyarország infrastrukturális fejlődésének, 
modernizációjának aranykora volt. 1895-ben „A Székesfehérvártól 
Adonyszabolcsig és Adonyszabolcstól Paksig vezetendő helyi érdekű 
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gőzmozdonyú vasútvonalakat a m. kir. ministerium — az 1895: XX. 
t.-cz. 1 §-a alapján” készült, „a kereskedelemügyi m. kir. minister. — 
45.641/95. számú” rendelete, mely alapján épült ki a mai vasúti fővonal 
– természetesen nem összekeverendő az uradalmi szállításokat rendező 
lóvontatású pánvádlival.
Semsei László ny. alezredes úr – ki gyermekkorában Adonyban, az 
Újtelepen lakott – számolt be a lóvasút nyomvonaláról. A dr. Steier János 
által írt Adonyi történetek (Adonyiak Baráti Köre Egyesület; 2005.) c. 
remek gyűjteményben is szerepel a pánvádli, azonban részben módosítva, 
kiegészítve tudjuk most nyomon követni a síneket. 
A kisvasút végállomása az adonyi Kis Duna partján, az úgy nevezett 
gyárudvarban volt. Ebben az udvarban működött valamikor a MÉH telep 
is. Még ma is sokan hívják így azt a területet, mely közvetlen a Tüzép 
mellett található, vele szemben állva, jobbra lehet bejutni. Ez az udvar a 
Zichy birtok része volt, ez adta a kiinduló pontját a pánvádli vasútnak. 
Kézenfekvőnek tűnik a felvetés, hogy a végállomás közel van a Dunához, 
így minden bizonnyal a Zichy-birtok így került szerves összeköttetésbe az 
akkoriban nagyon élénk vízi forgalommal. Erre utaló jeleket azonban nem 
találtunk. A Kis-Duna valószínűleg nem volt alkalmas teherszállító vízi 
járművek fogadására egyrészt, másrészt a hajóállomás hozzávetőlegesen 
a mai helyén állott akkoriba: az öreg Dunán, a rév átkelőtől délre. Szintén 
ezt a vélekedést látszanak alátámasztani azok a korabeli képek (fényképek, 
képeslapok), melyen a Kis-Duna ezen szakaszára a vízi malmokat mutatják: 
ilyen körülmények között nagy teherhajó forgalom nem volt elképzelhető.
A gyárudvarból az Árpád utca felé (a csendőrlaktanya és a Fekete malom 
előtt) vette az irányt a keskeny nyomtávú, (600 mm) fixen telepített sínpár. 
A síneket a diósgyőri gyárban készítették hozzá. Az Árpád utcán balra 
fordulva a mostani járda helyén futott aztán végig, ott ahol valamikor a 
Pintér-féle kertészet működött. Az Árpád utcán, ha valaki szemrevételezi 
az utca domborzatát, talán még most is sok helyen látni véli, hogy a 
járda mintha egy kisebb töltésen állna. Ez a töltés volt a pánvádli vasút 
nyomvonala.
A sínek aztán elérvén a Damjanich utcát, azon haladtak tovább egészen a 
Vetus Salina utcáig. A kisvasút első megállóhelye a valamikori gőzmalomnál 
volt. A malommal szemben Kovács Gyuri bácsiék nagy épülete állott, a 
Damjanich utcán a mai kerítés nyomvonalában baktattak aztán a lovak 
mögöttük a vagonokkal, csillékkel. A gőzmalom után jött a Kistemető, 
vagy Uradalmi temető utcáig kifutó parcellái, majd a Fenyvesiék háza. 
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A kisvasút elhaladt balra a leventeoktató központ, lőtér és az újtelepi 
focipálya mellett. Éles kanyarral a sínek rákanyarodtak a mai Vetus Salina 
utcára, a valamikori Pánvádli útra. Innen egyenesen a Dózsa György úton, 
a Pusztaszabolcs – Dunaújváros vasútvonalon áthaladva vett egy újabb 
balkanyart, hogy megközelítse Lívia-pusztát. A vasúti fővonalat szintben 
keresztezte! A Pánvádli úton a töltést egy mély árok kísérte, mely ma is jelzi 
a nyomvonalat.
Az 1881-es térképen – ez még az uradalmi központ kiépítése, így a pánvádli 
megépítése előtti állapotot tükrözi – a mai Árpád utca, Damjanich utca, 
Vetus Salina utca és attól Budapest és a Duna felé eső részen nincsenek 
utcák, házak, csak zárt kertek. Így nyugodtan kijelenthetjük, a pánvádli a 
lakott területen kívül, a „kertek végében” szalad végig mindaddig, amíg a 
település túl nem nőtte akkori határait. A mai Deák Ferenc és a Vetus Salina 
utcák kereszteződése környékén volt Mária-major, mely akkor még nem 
tartozott a város belterületéhez. A kisvasút ezt a majort is érintette.
A következő megállója – és az ottani elágazást követően a sínpár egyik 
végállomása, mellékvágánya – a Lívia-pusztai zöldségszárító üzem volt. 
A zöldségszárítónak – mint több adonyi ipari üzemnek, iparosnak is – 
jelentős prosperitást jelentett a II. világháború: a hadiipari megrendelések 
komoly bevételt és jövedelmet biztosítottak. Az élénkülő kereslet az 
ország több részéről vonzotta nemcsak a mestereket, de a szakmával 
nem rendelkező summásokat is. Volt olyan távoli vidékről idekerülő, aki 
Adonyban ragadt, itt alapított családot. Városunk nemcsak szerencsés volt 
e téren, de felkészülten is tudta fogadni a hadimegrendeléseket, legyen szó 
élelmiszerről (szárított zöldség), legyen szó ruhaneműkről vagy éppen 
lábbelikről. 
Csete Ferencné, született Posch Piroska néni még dolgozott a 
zöldségszárító üzemben. Magát az üzemet „Gyárnak” hívták akkoriban 
maguk között. Sok adonyinak adott munkát, bár a tulajdonosok nem ide 
valósiak voltak. A munka reggelente 6 órakor kezdődött. Akkor még nem 
volt a vasúthoz kiépítve a mostani út (a temetőtől a Vasút utca mellett a 
vasútállomásig), hanem a mai Széchenyi utcán a Dzsindzsa mellett, a Líviai 
úton lehetett kisétálni, kerékpározni a „Gyárba”. Az alapanyagot döntően 
helyben termelték, aztán az üzemben tisztították meg és darabolták. A 
visszaemlékezőnk a szárítógépet kezelte. Egy nagy tálcára a pucolt és az 
összevágott sárgarépát és zöldséget öntötte, azt elrendezte, majd felrakta 
egy tartóra. Ezek a tálcák – megpakolva – nagyon nehezek voltak az akkor 20 
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éves lánynak. Majd egy gombot 
nyomott meg, ezután a gép 
feljebb vitte a tálcát és jöhetett 
a következő tálca. Ez a gép 
aztán bevitte a tálcára rakott 
zöldségeket a szárítóba, mely a 
termékek nedvességtartalmát 
elpárologtatta. Valószínűnek 
tűnik, hogy az energiát vegyes 
tüzelésű fűtőberendezés 
biztosította. A szárítást követően másvalakik kiöntötték a tálcákat, majd 
ezt követően került zsákolásra a megszáradt zöldség.
A líviai vasúti elágazást követően futott tovább a sínpár a halastó felé, a 
halász házat elhagyva fordult balra, hogy az egyes és a négyes tó közötti 
töltésen nagy levegőt véve induljon neki nyugat felé a szőlőhegynek (Bakos 
szőlők alatt): nem meredeken, hanem kissé rézsűsen az Éles-hegyen tört 
felfelé, majd a Bánom területen, a Kígyósi úton vett dél-keleti irányt. Itt 
ágazott el Felső- és Alsó-Cikola felé. Az alsó-cikolai ág továbbment a Tanyai 
útnak a Bánomban lévő meghosszabbításán. Az alsó-cikolai megálló – balra 
bekanyarodva Alsó-Cikolára – a magtárnál volt; ez is a Zichy-birtok részét 
képezte. 
Alsó-Cikolát elhagyva tovább haladt dél felé, le a völgybe (az 1806-1869-es 
második katonai felmérés térképe ezt a völgyet, mely ma Keleti völgy, Városi 
völgynek nevezi) a Sina-hegy felé veszi az irányt egy jelentős hurkot írva le. 
Ezzel a hurokkal érte el a kis Sina-hegyben lévő uradalmi burgonyatárolót 
(melynek bedöntött pincéje még ma is fellelhető), és kanyarodott rá a 
völgypatak hídjára, hogy aztán azon átmenve az ottani víztornyot jobbról 
kerülve érje el a völgy másik oldalán lévő Aladár-majort. 
Aladár major után – tudtuk meg Kenyér János született alsó-cikolaitól 
- „Parrag-fészer”, majd János-major következett. Itt volt aztán a kisvasút 
végállomása. Parragon egy cselédház állt, és itt volt az uradalmi 
sertéshizlalda. Az 1800-as évek közepén még birkaistálló állt e területen. 
A János-majorban 2 cselédházat, és - kissé tovább haladva Felső-Cikola 
irányába – szintén birkaistállót jelez a XIX. századi térkép. Mivel ez az út 
két völgyön is átmegy (Keleti-völgy és Nyugati-völgy), a pánvádli síne – 
hogy a lóvontatta szerelvények közlekedését könnyítse – szerpentint írt le.
A mennyiségi elszámolás akkoriban is fontos volt, ezért a magtárakhoz, 
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a sínek alá mérleget építettek, ezzel tudták mérni és ellenőrizni az 
anyagforgalmat. Ilyen mérleg volt például Alsó-Cikolára is beépítve. A 
ráálló csilléket megmérték üresen, majd tele is, így tudták meghatározni 
a szállított termény mennyiségét. A csillével történő szállítás nagy előnye, 
hogy nem kellett kirakodni a szállító járművet, elég volt azt kibillenteni.
Líviáról, Alsó-Cikoláról, Aladár-majorból indulhattak a repülő vágányok, 
azon tudták a betakarítás alatt lévő földeket megközelíteni, hogy aztán a 
nagy hozamú növények őszi szállítását így könnyítsék meg (pl. cukorrépa). 
Ezeket a vágányokat az őszi betakarítást megelőzően rakták le oda, ahova 
tervezték a termények deponálását. Amikor végeztek a szállításokkal, 
ezeket a síneket felszedték.
Az adonyi gazdasági vasút gerincének hossza 6,5 km volt. Kataszteri száma: 
8255.
A felső-cikolai vonal elhagyta az adonyi határt, Sinatelepen keresztül futott 
– talán egészen Agárdig.
A kisvasút feladata a Zichy birtokon belüli szállítások rendezése. Ennek 
során nemcsak a magokat, de akár a tejet, tejterméket is a rendeltetési 
helyre juttatták. Aki az uradalomtól vásárolta a tejet, annak az adonyi 
végállomáson, a gyárudvarban a kisvasút elől a lovakat átfogták a lovas 
kocsi elé, és így szállították tovább az árut a településen szerte. Fontos és 
rendszeres szállítást igényelt a gabona a vízimalmok, a gőzmalom számára: 
az Alsó-Cikolából bejövő búza a gőzmalomnál vagy éppen a gyárudvarban 
lerakva került őrlésre. Aztán a gyárudvarból került átszállításra a Kis 
Dunán működő malmok felé. A Virágh-, a Gévay-, a Fekete-malmok többek 
között az uradalomban megtermő terményt dolgozták fel. 
A városunk nyugati részén meglévő majorokat fűzte össze tehát a pánvádli. 
Ezek a majorok nemcsak uradalmi központok, hanem jelentős lakossággal 
is rendelkező települések voltak. Az 1930-as népszámlálás adatai alapján 
Mária-majorban 159, Lívián 131, Alsó-Cikolán 172, Aladárban 46, 
János-majorban 64 fő, így összesen 572 fő lakott e területeken. 461 fő 
mezőgazdaságból élt (kereső és eltartottak együtt), 88 fő pedig iparból, 4 
közszolga (Alsó-Cikolán), (19 fő keresményét nem tudták beazonosítani). 
Ezekben a majorokban a mezőgazdaságból élők 59%-a cseléd jövedelemből, 
39%-a munkás keresetből élt. Csupán 3 önálló, 10 k. hold alatti gazdaság 
működött, az is Mária-majorban: itt nem laktak cselédek, döntően 
munkások éltek. 1960-ra 300 főre csökkent e majorokban élők létszáma 
(Mária-majort már nem jegyezték külön, beolvadt Adonyba), mostanra 
pedig már senki sem lakik itt…
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A II. világháború végével, az uradalmi rendszer megszűnésével a pánvádli 
jelentősége is jelentősen csökkent: átvette szerepét a közúti szállítás. 
Az állaga Adonyban is leromlott, a kocsik a karbantartás hiánya miatt 
tönkrementek. Mivel senkinek nem volt érdeke az állapot megőrzése, 
ezért néhány év alatt használhatatlanná vált. Évek alatt – a nagyüzemi 
művelésnek útjában volt – fokozatosan felszámolásra került. Az ötvenes 
- hatvanas években kevés olyan adonyi ház épült, melynek az alapjába 
ne került volna vasúti sín, melynek kiapadhatatlannak tűnő forrása volt 
a „felszámolódó” pánvádli. Mai napig találhatók még itt-ott sínek, melyek 
oszlopként, áthidalóként, kerítés alapként funkcionálnak, de a régmúlt kor 
gazdasági kisvasútjából hagyományozódtak ránk.

Hetyei Gábor

Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Süni mese

Illusztrálta: Bálinth Tibor
I. Télen aludni?

Tüsi, Süsi és Tüti, az izgága 
süni ikrek, még sosem láttak 
havat, ami nem is csoda, hiszen 
a napvilágot is még csak idén 
tavasszal pillantották meg. 
Pontosabban azt sem azonnal, 
mert mint minden süni, ők is 
vakon születtek, ám Süni Anyu 
szerető gondoskodása mellett 
hamarosan – 2 hetesen – már 
a levelek, fák, napsugarak 

játékában gyönyörködtek, és gyorsan bele is szerettek. Olyan nagyon, 
hogy még a telet sem akarták átaludni, mint a rendes süni rokonaik, mert 
minden évszakot meg szerettek volna ismerni. Azért sem voltak teljesen 
átlagos kis sünik, mert a szüleiket sem hagyták el, hanem otthon maradtak 
az odúban, ahol születtek. Bár minden kicsi sün önálló lesz hathetesen, és 
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egyedül járja az erdőt, szerzi az élelmét, nekik olyan nagyon jó volt Süni 
Anyuval és Apuval, hogy ők bizony nem mentek sehova. Inkább nagyon 
szépen megkérték szüleiket, hogy velük élhessenek még, ami ellen az ifjú 
szülőknek nem is volt kifogásuk. Süni Apunak, ahogy nőttek a gyerekek, 
persze egyre több élelmet kellett hazavinni, de nem bánta, szerette az 
állandó zsibongást az odúban, el sem tudta nélkülük már képzelni az 
életüket. Csak a gyerekek szomorkodtak egy kicsit néha, amikor korábban 
elfogyott az alma, mint jóllaktak volna, vagy amikor a szedret, a másik 
kedvencüket, már a téli kamrába kellett betenni, és nem ehettek belőle 
annyit, amennyi csak a pocakjukba fért. Ahogy telt az idő, Süni Anyu egyre 
többet mesélt nekik a téli álomról, és mivel egyre hidegebb és hidegebb 
lett, egyre inkább úgy tűnt, hogy igencsak közeleg az alvás ideje. Süni Anyu 
is mindennap kedvesen emlékeztette a tüskés gyerekeit, hogy hamarosan 
kezdődik a téli álom. Biztatta őket, hogy addig is futkározzanak nagyokat a 
napsütésben, játsszanak, kergetőzzenek, és persze egyenek sokat, nagyon 
sokat, mert hamarosan vége ennek a mulatságnak, és szükség lesz a 
tartalékokra. Tüsi, Süsi és Tüti nem tudta eldönteni, hogy örüljenek-e a nagy 
alvás közeledtének. Egyrészt imádtak durmolni és összebújni a szüleikkel, 
testvéreikkel. Másrészt viszont nagyon szerettek játszani, kergetőzni, 
hancúrozni, és nem tudták elképzelni, hogy télen csak pihenjenek.
- Tüti, én nem igazán szeretnék egész télen csak aludni. Olyan jó 
veletek játszani, járni az erdőt! – szólt egy nap Süsi Tütihez, miközben 
nézték, ahogy a legközelebbi domb tetejéről próbál legurulni a testvérük, 
Tüsi.
- Szerintem sem lehet szórakoztató állandóan szundizni. Ráadásul 
Egér Minci mesélte, hogy télen mindenféle mulatság szokott az erdőben 
lenni! – mélázott Tüti. Egér Mincivel az ikrek igazán jó barátságban voltak, 
egész nyáron sokat hancúroztak együtt a mezőn. Egér Minci is nagyon 
ragaszkodott hozzájuk, de ma éppen otthon kellett maradnia a szüleinek 
segíteni valamiféle téli készülődésben, így nem tudtak vele találkozni.
- Mulatság? Milyen mulatság? – kérdezte hirtelen a testvére 
felcsillanó szemekkel. Még kis tüskéi is mind megálltak a mozgásban, 
annyira izgatott lett Süsi, akinek kedvence volt a bolondozás, viccelődés, 
állandó játszadozás.
- Nos, nem tudom pontosan. Egér Minci csillogó fenyőkről, 
ajándékokról mesélt. Meg arról, hogy az erdő lakói olyankor sosem bántják 
egymást, együtt vannak, szeretetben. Ha gondolod, menjünk el hozzá, 
kérdezzük meg, hogy milyen mulatságok lesznek télen!
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- Ez nagyon jó ötlet! Induljunk 
máris!! Tüsi!!! Gyere! – kapta el Süsi 
Tüsit, aki éppen akkor érkezett meg a 
gurulásból, és nem nagyon értette, hogy 
a testvérei hova is szeretnének most 
rögtön indulni.
- Süsi! Ne rángass! – mérgelődött 
Tüsi, aki még egy induripindurit szédült a 
szélsebes gurulástól, ami kedvenc játékai 
közé tartozott. – Hova is megyünk? – 
tette hozzá pár pillanat múlva, mert a 
szédülése már múlni kezdett, és mert 
egyébként nagyon is szeretett ő az 
erdőben mászkálni a testvéreivel.
- Egér Mincihez indultunk, mert szeretnénk megkérdezni tőle, hogy 
mit is lehet csinálni télen az alvás helyett. Nagyon érdekeseket mesélt, és 
nekünk nem igazán van kedvünk átaludni az egész telet. Bár, Anya nagyon 
szeretné ezt, de azért mégiscsak jó lenne tudni, hogy mi várhatna még ránk 
– nógatta testvérét Süsi.
- Jó ötlet, de szóljunk Anyának, hogy hova megyünk! – tette hozzá 
Süsi, aki a süni ikrek közül a legszófogadóbb kis süni volt, és nem szerette 
volna, ha az anyukájuk feleslegesen aggódik miattuk.
Tüsi, Süsi és Tüti egymást előzgetve, kerülgetve rohant Süni Anyuhoz, 
aki éppen a még napsütötte odújukat bélelgette nagy gondossággal – 
falevelekkel, apró gallyakkal. Halkan énekelgetett, élvezte a napsütést, és 
nyugalommal gondolt a hamarosan következő téli alvásra, mert bizony 
nagyon nem bírta a hideget, és napok óta csak hűlt a levegő. Az ikrek végül 
annyira felgyorsultak, hogy Süni Anyuhoz már gurulva érkeztek meg, mert 
apró lábacskáik nem bírták az iramot.
- Tüsi! Süsi! Tüti! Majdnem ledöntöttetek a lábamról! Hova ez a nagy 
sietség? – dorgálta őket kedvesen Süni Anyu, bár igazándiból nem volt 
mérges rájuk, mert már megszokta, hogy ilyen kis szeleburdi süni gyerekei 
születtek, és legtöbbször jókat mosolygott a bohócságaikon.
- Anya! Anya! Átmehetünk Egér Mincihez? Most rögtön! – kiabáltak 
egymás szavába vágva a kis sünik. Nagyon izgatottak voltak, és egy 
pillanatot sem szerettek volna várni az indulással. 
- Elmehettek, de mit szóltok hozzá, ha egy kicsit később? Éppen kész 
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az ebéd, szeretnénk ebédelni, és szerintem Minciék is pont az asztalnál 
ülhetnek, nem illik ilyenkor zavarni egy másik családot! – magyarázta a 
süni gyerekeknek az anyukájuk.
- Anya, biztos, hogy várnunk kell? Nagyon fontos dolgot kell 
megkérdeznünk Mincitől – tette hozzá Süsi.
- Igen, szeretném! Addig akár tőlem is megkérdezhetitek, amit 
szeretnétek, hátha én is tudok válaszolni a kérdésetekre – terelgette 
csemetéit Süni Anyu kézmosáshoz, ebédeléshez.
- Á, Anya, nem hiszem, hogy te tudod a választ! Hiszen Te mindig 
alszol télen! Mi pedig éppen azt szeretnénk megtudni, hogy mi történik 
akkor, amikor a sünök alszanak. Egér Minci emlegetett nekünk téli 
vigadalmakat, csak nem tudjuk pontosan, hogy miféle dolgok azok – 
osztotta meg kételyeiket Tüti Süni Anyuval.
Szóval innen fúj a szél, somolygott magában Süni Anyu. Régi emlékek 
kezdtek előbújni a gondolataiból, miközben megmelegítette az ebédet 
a gyermekeinek. Mikor szedte a finom almalevest – csemetéi kedvencét 
– a tálkáikba, még mindig annyira mosolygott, hogy az ikrek nem bírták 
szó nélkül állni. A leves kanalazása közben – merthogy mindhárman 
ráébredtek, hogy rettentő éhesek, és azonnal rávetették magukat az ízletes 
ebédre – faggatni kezdték Süni Anyut:
- Anyu! Miért mosolyogsz? Mi jutott eszedbe? – kérdezgették felválta. 
- Nos, ha tényleg szeretnétek többet 
tudni, nem kell mindenáron Egér Mincihez 
mennetek. Ebéd után természetesen, 
szívesen elengedlek titeket hozzá, hiszen 
tudom, milyen jó barátok vagytok, de a téli 
ünnepekről én is tudok nektek mesélni, ha 
szeretnétek.
Közben a tálak kiürültek, így Süni Anyu gyorsan újra teleszedte a kiüresedett 
tányérokat, mert a három kópénak az erdőjáráshoz sohasem elég az egy tál 
leves.
- Te is tudsz ezekről? Eddig soha nem meséltél nekünk a téli 
vigasságokról, csak a téli alvásról! Egy könyvben olvastál róla? Vagy Egér 
Anyutól hallottál valamit? – szerette volna a választ minél jobban sürgetni 
Süsi, de végül Süni Anyu igencsak meglepte a válasszal, mikor végre 
belevágott a mesélésbe.
- Azért nem beszéltem nektek még erről, mert úgy gondoltam, még 
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kicsik vagytok, hiszen ez lesz még csak az első teletek. De úgy látom, a 
karácsony híre nagyon gyorsan eljutott hozzátok. Így hívják azt az ünnepet, 
amiről ti most egy kicsit hamarabb szereztetek tudomást, mint ahogy azt 
szerettem volna. Először mástól hallottam a karácsonyról, majd könyvből 
is olvastam róla, de amikor pár éves voltam, akkor néhány téli alvást én 
is feláldoztam azért, hogy a téli vigasságokon rész vegyek – nevetett Süni 
Anyu, akinek a kacagása egyre csak gömbölyödött, ahogy csodálkozó és a 
meglepődöttségtől egyre csak kerekedő szemű gyerekeire nézett.
Még a kanál is megállt a tüskés csemeték kezében, és mindhárman 
hitetlenkedve néztek az édesanyjukra.
- Anya, Te tényleg nem aludtál télen?? – értetlenkedett még mindig 
Tüti – Hiszen mindig azt mondtad, hogy nem szereted a hideget és a legjobb 
dolog télen aludni.
- Pedig elhiheted! Fiatalabb voltam, a hideget is jobban bírtam, 
és először majd meghaltam a kíváncsiságtól, hogy megtudjam, mi az a 
karácsony. Mikor pedig már tudtam, akkor újra és újra át szerettem volna 
élni, mert olyan varázslatos érzés töltötte be olyankor a szívemet.
- Szóval úgy hívják, hogy karácsony – ábrándozott Tüsi. 
- Jó-jó, de miért alszol akkor most mégis, ha az olyan meseszép volt? 
Miért nem várod most is? – kérdezősködött Tüti, akinek sehogy sem fért 
a fejébe, hogy az amúgy fiatalos anyukájuk hogyan tudja átaludni a telet, 
mikor olyankor csuda dolgok történnek.
- Nos, megszülettetek ti, és az lett a legfontosabb, hogy rátok 
vigyázzak. A tél a süniknek nagyon zord tud lenni, mert alig találunk 
élelmet, elfogynak az erdő és mező tartalékai, és a legjobban úgy tudunk 
tavaszig kitelelni, ha alszunk és alszunk – válaszolt Tütinek gondoskodó 
anyukájuk.
- Értem, anya. De mi mégis nagyon kíváncsiak vagyunk. Mesélj 
nekünk, kérlek, a karácsonyról!
És Süni Anyu – miközben a süni ikrek a gesztenyés krumplisültet ették – 
csak mesélt és mesélt. A készülődésről, a karácsonyfáról, az ajándékokról, 
a finomságokról, amiket ez erdő állatai összehordanak karácsonykor, hogy 
együtt fogyasszák el. A szeretetről, a békességről, a csodálatosan fénylő 
csillagokról. A hógolyó csatákról, a jégen csúszkálásokról és a jégcsap 
kopogásáról. És egymás segítéséről – mert a kis erdei állatoknak tényleg 
nagyon hideg van télen, az élelem kevés, és bizony elkél a segítség az éhező, 
fázó állatoknak. Tüsi, Süsi és Tüti csak hallgatták Anyát. És kérdezgettek. 
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És egyre jobban érezték, hogy ezt nekik nem szabad kihagyniuk, mert ez 
annyira csodálatos lehet még a hideg és a kevés élelem ellenére is.
- Anya, fent maradhatunk mi is idén télen? – tette fel végül 
bátortalanul a kérést Tüsi, mert érezte, hogy Süni Anyu nem fog ennek a 
kérésnek maradéktalanul örülni, de közben a szíve vadul kalapált, mert 
annyira szerette volna a karácsony ünnepét átélni a többi erdei állatkával.
- Kérlek, Anya! – bújt Süni Anyuhoz Tüti is, és szorosan ölelte az igen 
válasz érdekében.
- Anya, kérlek! Hiszen te is voltál fent télen, és nem lett semmi bajod! 
– vetette be magát Süsi is.
Süni Anyu hosszasan 
gondolkozott. Süni Apu 
éppen hazaért az erdőből, 
így evés közben Süni Anyu és 
Süni Apu meg tudta vitatni 
az ikrek és a téli alvás sorsát 
is. Hosszasan beszélgettek, 
vitáztak, emlékeztek, és végül 
megszületett a döntés. A 
süni ikrek persze alig tudták 
kivárni a választ, állandóan oda-odaszaladgáltak  a szüleikhez. Még Egér 
Mincihez sem mentek el, mert szerették volna mihamarabb tudni, hogy téli 
alvás lesz idén télen, vagy karácsonyozás.
- Süsi! Tüsi! Tüti! Gyertek! Megbeszéltük, hogy hogyan legyen az első 
teletek! Arra jutottunk, hogy ha ennyire szeretnétek, fennmaradhattok, de 
csak karácsonyig és szilveszter éjszakájáig. A tél másik felét bizony alvással 
kell töltenetek, hogy az élelem hiánya miatt nehogy bajotok essen! – adta 
tudtára a kis csapatnak Süni Anyu.
- Hurrá! Hurrá!
Hatalmas rohangálás kezdődött az apró sün odúban. Az ikrek hol egymást 
ölelgették boldogságukban, hol a szüleiket, hol pedig az összeütközéstől 
hatalmasat bukfenceztek.
- Köszönjük Anya! Köszönjük Apa! – kiabáltak és nagy boldogságukban 
majdnem elfelejtettek szólni, hogy Egér Mincihez átrohannak, mert sok-
sok mesélni és kérdezni valójuk van még.
Süni Anyu és Süni Apu mosolyogva néztek apróságaik után. Bíztak benne, 
hogy jó döntést hoztak, és a sok öröm és szeretet ellensúlyozni fogja 
gyermekeik életében a hideget és az élelemhiányt.
A mese folytatását a következő hónapban olvashatjátok…
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Százéves katonaláda 
1918. szeptember

A székesfehérvári császári és királyi 69. 
gyalogezred bakái is nehéz helyzetben 
voltak 1918 szeptemberében. Az élelmezés 
annyira leromlott, hogy a frontra kiérkező 
menetalakulatok tagjai csak könnyített 
kiképzésben vehettek részt. Nem volt 
megfelelő az élelmezés, a lefogyott gyenge 
emberek harci képessége is csökkent. 
Mindenféle pótszerekkel „gazdagították” 
a napi élelmet, így próbálták javítani az 
élelmezést, de nyomorúságos volt a helyzet. 
Magyarországon is hasonló volt a helyzet, 
ezért intézkedéseket hoztak a polgári 
lakosság megsegítésére. Bizonyos 
anyagokat bocsátottak rendelkezésre és 
megkönnyítették a polgári kereskedelemnek 
fagyasztott hússal, burgonyával való ellátását. Igyekezett a kormány 
a lakosságot a kereskedők uzsorázása ellen megvédeni azáltal, hogy 
egyes élelmi cikkek árait maximálta (hús, tej, tojás, vaj, sajt stb.). Fő cél 
volt a fogyasztás csökkentése. Először falragaszok útján és gyűléseken 
felszólították a lakosságot, hogy igényeit önkéntesen szállítsa le, 
szabályozták a pékek és cukrászok állal előállítható áru mennyiségét, 
az éttermekben felszolgálható ételek számát és hetenként két hústalan 
nap tartására kötelezték a lakosságot. A hátországi nehéz élelmezési 
helyzet nem tette lehetővé a családok számára, hogy némi kis élelmiszer 
csomagokat küldjenek a fronton harcoló hozzátartozónak. 
A pótlásként kiérkezett legénység között nagyon sok olyan személy volt, aki 
orosz hadifogságból érkezett haza. Ezért az ezredparancsnokság tisztában 
volt azzal, hogy hasonló nagy támadásra már nem képes az ezred, mint a 
Montelló elleni offenzíva során.  
Szeptember 12-re virradóra vette át az ezred a San Pietró közeli állásokat. 
Ezek a Piave melletti állások 200 méter magasságban húzódtak, ezért a 
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folyó túlpartjáról, a 600-800 méter magas Monte Tombáról jól belátta 
az ellenség, és tüzérségük hatásosan lőtte. Védelmet csak a hónapokkal 
korábban megépített, tábori őrsökkel, tűzfészkekkel, bunkerekkel 
kiépített műszaki rendszer adott. Mindegyik „fészek” erős drótakadállyal 
volt biztosítva. Az első harcállás mögött 8-10 km-re húzódott a második 
védelmi vonal. Mögötte jelentős tartalék volt elhelyezve. Ha áttekintjük a 
védelmi öveket, akkor azt látjuk, hogy az állásháború minden tapasztalatát 
felhasználták arra, hogy a védelem áttörhetetlen legyen. Viszont az élőerő 
egyre rosszabb állapotban volt. A katonák idegeit felőrölte az állandó 
szolgálat, az otthonról érkező hírek, felerősödött a békevágy.  
A központi hatalmak egységén 1918. szeptember végén erős rést ütött 
az Antant. A bolgár hadsereg letette a fegyvert és a Balkán-félszigeten 
harcoló Antant csapatok gyors iramban haladtak előre Magyarország felé. 
A balkáni rést az osztrák-magyar és német seregek betömték ugyan, de 
hosszú időre nyúló ellenállást nem fejthettek ki. A nyugati arcvonalon a 
kimerült német seregeket amerikai segítséggel felfrissített szövetséges 
csapatok támadták, s előrelátható volt, hogy az olasz harctéren is megindul 
az élénkebb tevékenység. Ezen harctéri eseményekkel egyidejűleg bent 
az ország belsejében politikai nyugtalanság jelei kezdtek mutatkozni. A 
csehek és délszlávok megtagadták a Monarchiával a közösséget, Ausztria 
kezdett darabokra hullani. Az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere 
békeajánlattal fordult az ellenséges államokhoz, elsősorban az Amerikai 
Egyesült Államok elnökéhez. 
A legnagyobb bizonytalanság volt mindenütt.

Rózsafi János



395

Képek a falon 
GYERMEKÉLETET ÁBRÁZOLÓ FALVÉDŐK

A soron következő falvédők témája 
a gyermekélet ábrázolása. Teljesen 
érthető okból, hiszen a falvédőkön 
szereplő alakok gyermekek. Nem 
tudom ellenben nem észrevenni azt, 
hogy a téma, a szereplő idézetek mégis 
inkább a párválasztós kategóriába 
sorolná a következő darabokat:

A falvédők gyűjtői: Szűcs Noémi, 
Csepeczné Évike. Az egyetlen, 
valóban gyermekéletet ábrázoló 
falvédőn a következő népdal 
részlete olvasható: „Megy a kocsi, 
porzik az út utána!” (Szabó Niki).

 

„Megy a kocsi, sej, haj, porzik az út utána”, Szilice (Gömör és Kis-Hont), 
1913. Gyűjtő: Kodály”
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A dalszöveget továbbolvasva bizony egy katonadallal találjuk szembe 
magunkat. A gyűjtés 1913-ban az I. világháborút megelőző II. Balkán-
háború idejéből származik. Bartók egy másik, hasonlóan kezdődő 
változatot is gyűjtött Mikófalván (Heves), 1930-ban. Az itteni szöveg 
katona jelentését elveszítette már, az emberek felejtenék a háborút. A 
kékkel hímzett falvédőn 3 gyermek látható, két fiú és egy lány. A lány a 
kocsiban ül, mindkét népdal folytatása (2. sor) is így szól: 

„Barna kislány ül a kocsi farába”.
 Az egyik fiú a kocsi elé van fogva, közben trombitál, míg a feltehetően báty a 
kantárszárat fogja, ostor a kezében. Ahogy már említettem, a többi falvédőn 
udvarlásokat láthatunk. A színesen hímzett két utolsó falvédőn kívül mind 
pirossal lett láncöltéssel kivarrva. A gyermekiséget az is alátámasztja az 
arcvonásokon kívül, hogy minden darabon a fiúk rövidnadrágban vannak, 
mely abban a korban a kisfiúk öltözete volt. Gyanítom, hogy bajor viseletet 
ábrázolnak, de ez is csak azt bizonyítja - ahogyan erről már többször is szó 
esett-, hogy a falvédők fellegvára Németországban található, így a minták 
is onnan származhattak. 
Igazán egy magyar darab akad közöttük, mégpedig az, amiből kettő is a 
rendelkezésünkre áll. A virág-motívumok, a férfi és a nő ruházata tipikusan 
magyar. Valószínűsíthetően a 30-as évek után készülhetett. Az 1930-40-
es években, Paulini Béla nevéhez fűződő Gyöngyösbokréta mozgalom 
folyamodványaként a szoknyák hossza jelentősen lerövidült, ahogy ez 
ezeken a falvédőkön is látszik. A lány pártát visel. „A párta már a honfoglalás 
korában is tartozéka volt a női fejviseletnek. Paraszti divatja a 18. 
századtól ismert. A párta merevségét biztosító vasvázat vagy kéregpapírt 
finom textíliával vonták be és bélelték, islóggal, drágakőutánzatokkal, 
ezüst-, aranycsipkével (sík aranyos párta a Felvidéken), aranyhímzéssel 
(Hajdúság). A gyöngyökkel díszített pártát ágas- vagy folyópárta 
(Kalotaszeg) néven említették. A pántot hátul, a fej kerületéhez igazítva 
madzaggal húzták össze, a csatlakozást szalagköteggel takarva, amelyben 
a pántlikák száma általában páratlan volt (Erdély). Formai változatai és 
viselési módja szerint megkülönböztetünk keskeny karika-, koszorú- 
vagy abroncspártát, amelyet a homlok fölé vízszintesen elhelyezve régen 
valószínűleg országszerte viseltek, legtovább az Alföldön és Erdélyben 
maradt meg. A párta a leányok fejét a szüzesség jelképeként övező pánt, 
melyet a lakodalomig viseltek. Pártában maradt a vénlány, akinek nem 
jutott férj és így nem volt módjában, hogy a pártát letegye.” 

Králl Gabriella
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Adonyi homlokzatok

Bajcsy Zs. u. 4.
Fotó: Rosenberg Róbert, Hetyei Gábor

„Egy házat lezárhatunk, életünkre azonban nem tehetünk lakatot.” 
Albert Y Hsu
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

30 31
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16
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Malvin

Dénes,
Andor

Petra Helga Ferenc,
Edvin,
Zóra

Aurél,
Galina

Brúnó,
Renáta

Amália

Koppány

Gál,
Aurélia,
Margit

Gyöngyi,
Nemzeti 
ünnep

Hedvig,
Hédi

Salamon Blanka,
Bianka

Dömötör,
Amanda,
Armand

Szabina, 
Szabrina

Simon,
Szimonetta,

Szimóna

Nárcisz,
Melinda

Alfonz,
Zenóbia

Farkas

Lukács Nándor Vendel Orsoly,
Orsika

Előd,
Korina

Gedeon Brigitta,
Gitta

Miksa Kálmán,
Ede

Helén,
Heléne

Teréz,
Terézia

Október
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Jegyzet

Programok
október 1-7.  Országos Könyvtári Napok 

október 6.  Oktoberfest 

október 23.  Városi ünnep 
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Hagyomány születik
ÚJBOR ÜNNEP ÉS HÁLAADÁS

Az első újbor ünnepet még a borrend 
megalakulása előtt 2003-ban tartottuk. Az 
előkészületek néha esőben, havas esőben 
zajlottak, de az ünnepnapra az égiek mindig 
kegyesek voltak hozzánk. Az újborünnep 
az adonyi Dunamenti Szent Orbán Borrend 
családias hangulatú, de nagyon fontos ünnepe. 
Különleges esemény, hiszen ezt a keresztény 
ünnepet az országban csak nagyon kevés helyen 
tartják meg a pincékben.
A program hálaadó litániával kezdődik, 
majd kultúrműsorral és vándordíj átadással 
folytatódik. A Szent Orbán Vándordíj 
odaítéléséről a díj alapítói – dr. Zsíros Mária 
és Menyhárt Ferenc – és borrend Nagytanácsa 
dönt. 2009. óta a díjat Paulusz Imre, Solti Ferenc, 
Klein János, Králl István, Schmidt Attila, Schmidt 
Ferenc, Német István kapta meg.

Hálát adunk az égieknek, hogy amiért Orbánkor imádkoztunk, mára a 
hordókban pihen. Egy borosgazda számára nincs szebb dolog, mikor a 
kezei között, a szeme láttára alakul át a must borrá. Ennek a folyamatnak 
részese lenni nagyszerű dolog.
Az ünnep időpontja nem mindig ugyanarra a napra esik, hiszen a szüretek 
időpontjához igazítjuk. Általában október hónap első, vagy második 
hétvégéjéhez igazítjuk a hálaadás megülését. A programok után a borrend 
hagyományokhoz híven kiflivel vendégeli meg az egybegyűlteket. Minden 
gazda elhozza a legjobb újborát, és kötetlen beszélgetés közben végig 
kóstoljuk a produktumokat. Majd következnek a visszakóstolások a gazdák 
pincéiben, ami kortól és vérmérséklettől függően éjszakába nyúlhat.
Borban a bölcsesség, sörben a jókedv, a vízben baktérium van.

Paulusz Imre
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Gourmand - a hónap gombája
GYŰRŰS TUSKÓGOMBA

A gyűrűs tuskógomba a Nagysziget legnagyobb tömegben termő, évről 
évre megbízhatóan előbukkanó gombafaja. Ennek ellenére valami miatt 
még sem közismert, korábban Adonyban senki se gyűjtötte. Számunkra 
viszont, akik örömmel várjuk az októberi esőket, és ennek a gombának a 
kéthetes szezonját, ez örömteli dolog, hiszen nem kell versenyt futni érte, 
mint a gévagombáért. A gyűrűs tuskógomba igazi erdei gomba, igazából 
több igen hasonló gombafaj komplexe, amelyeket azonban a gyakorlat nem 
különböztet meg. Ezek között a fajok között van veszélyes erdészeti kártevő, 
amely az élő fákat is kipusztíthatja, a többiek azonban megelégszenek a 
lehullott gallyak és az avar elbontásával. A tuskógomba évente csak egyszer 
terem 1-2 héten át, akkor, amikor a nyár végén beköszöntenek a hűvös 
esők. Ez lehet szeptember végén is, ezért sokfelé szentmihálygombának 
ismerik ezt a fajt, azonban mostanában inkább október közepén indul a 
szezon. A tuskógomba földalatti micéliumával terjed, egy-egy termőfolt 
tulajdonképpen egy-egy nagy területet beszövő szuperegyednek felel meg. 
Ezeken a foltokon a gomba évről-évre terem, bár megmagyarázhatatlan 
módon néha egy korábbi jó helyen a következő évben semmit sem találunk.
A tuskógomba általában seregesen jön elő az erdőtalajon, ha viszont 
faanyagon nő, több gomba áll általában egymás mellett a tönkjüknél 
összenőve. Ez a gomba igen változatos méretű lehet, két centitől tenyeres 
nagyságig, ezért sokan nem is gondolják, hogy ugyanarról a fajról van 
szó. A tönk a kalapnál hosszabb. A kalap színe sárgás, okkeres közepén 
sokszor sötétebb szálas pikkelyek vannak. A tönk és a lemezek fehéresek. 
A gomba fehér gallért visel, amely fiatalon teljesen takarja a lemezeket. A 
hús rugalmas, illata jellegzetes, íze nyersen savanykás, kaparó. Ezt a fajt 
csak alapos sütés-főzés után fogyasszuk, mert nyersen hasmenést okozhat. 
Mivel ha ráakadunk, általában nagyobb zsákmány is összejön, ezt a fajt 
érdemes leszárítani, vagy a mélyhűtőbe is elrakni. A gyűrűs tuskógomba 
mindenféle ételnek elkészíthető. A nagyobb kalapokat akár ki is ránthatjuk.
A tuskógombát, bár néha-néha látni a városban is kivágott fák tuskóján, 
szinte kizárólag a Szigetben lehet gyűjteni. Ha megtaláltuk az első 
példányokat, akkor 2-3 naponként érdemes kimenni, hogy mindig a 
frissből szedhessünk. A gát végén, a Sziget bejáratánál egyből akadnak 
jó termőfoltok, például a nagy Duna felé vezető úttól délre eső új 
nyárfatelepítés. Itt a korábbi idős erdő eltemetett faanyagán nő. Ettől az 
úttól északra, a grófi rét szegélyében is nagyos sok terem, de biztosan az 
egész sziget hosszában vannak termőhelyei. Jó ha tudjuk, hogy a hatályos 
jogszabályok szerint saját célra maximum két kiló gomba gyűjthető 
naponta, ennél azonban jóval több is összejön ebből a fajból, ha kifogjuk 
az idejét.
     Kovács Dániel gombaszakértő
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Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
ÉRIK A SZŐLŐ... A HÓNAP GYÜMÖLCSE, A SZŐLŐ

A szőlő az emberiség közkedvelt gyümölcse, szinte valamennyi korai írásos 
emlékünk megemlíti. A Bibliában a szőlő végigvonul az Ó- és Újszövetségen, 
mint értékes gyümölcs és szimbólum.
Magyarország területén több mint ezer éve termesztenek szőlőt, a 
honfoglaló magyarok az akkori Dunántúlon már virágzó szőlőművelést 
találtak.
Nyers bogyójának vagy préselés utáni friss levének fogyasztása kedvező 
élettani hatással van szervezetünkre.
Mind a szőlő levében, mind pedig magjában jelentős számú antioxidáns 
hatású vegyület (proantociánok, reszveratrol) található. Jelentősen gátolja 
a rossz koleszterin oxidációját, amely felelős az érelmeszesedés és a 
szívinfarktus, valamint az agyi érkatasztrófák kialakulásáért.
 A szőlő hatóanyagai képesek az ereket tágítani, mégpedig oly módon, hogy 
az érfal legbelső sejtrétegére, az ún. endotélre hatnak, fokozzák működését, 
ezáltal értágító nitrogén-monoxidot szabadítanak fel. Mindez előnyös szív- 
és érbetegségek, valamint a magas vérnyomásban szenvedők részére is. 
Emellett azt is bizonyították, hogy a szőlőben található bioaktív vegyületek 
képesek csökkenteni a vérrögképződés folyamatát. A koncentrált szőlőlé 
fogyasztása egyértelműen a vérzsírok szintjének mérsékléséhez és így 
a kardiovaszkuláris (a szívet és ereit, a szívkeringési rendszert illető)  
megbetegedések megelőzéséhez vezet.
A szőlőmagból nyert anyagokat számos daganatsejten is vizsgálták. 
Kimutatták, hogy a kivonatanyagok képesek gátolni a vastagbél-ráksejteket 
oly módon, hogy a nem rákos sejtek életképességét nem rontják. A 
szőlőhéjban található reszveratrol képes megakadályozni a prosztatarákos 
sejtek növekedését.
A szőlő hatóanyagai emlőrákban szenvedőknek is hatásosnak bizonyultak. 
Mivel az emlőrákok jelentős része női hormonfüggő, így az aromatázgátló 
szőlőkivonatoknak az emlőrák kezelésében fontos szerepe lehet.
Végül, de nem utolsósorban, a szőlőmag kivonata jelentősen csökkenti az 
éhségérzetet anélkül, hogy a kedélyállapotunkat befolyásolná. Kimutatták, 
hogy a kivonata képes csökkenteni az energiabeviteli igényt mind normál 
testsúlyú, mind pedig elhízott egyénekben. Ez azt jelenti, hogy a szőlő 
fogyasztása segíthet az elhízott embereknek az egészséges testtömegük 
visszanyerésében.



403

Készítsünk szőlőlekvárt!

Hozzávalók:
fekete szemű szőlő, cukor.

Elkészítése:
A megmosott szőlőszemeket addig főzzük, amíg teljesen szét nem főnek. 
Ekkor szitán áttörjük, újra felfőzzük. Egy liternyi masszához 30 dkg cukrot 
adunk. Gyakran kevergetve addig főzzük, amíg a kívánt sűrűséget el nem 
éri. Ezután üvegekbe rakjuk, és csavarjuk rá a tetejét. Száraz dunsztban 
hagyjuk teljesen kihűlni.

(Dr. Gáspár Róbert gyógyszerész, egyetemi docens írása alapján)

Takács Béláné

Házunk tája
CITRUSFÉLÉK OTTHON

Az otthoni citrustermesztés feltétele a fagymentes, világos helyiség és 
napsütéses, szélvédett tér a kinti szezon idejére. Citrusok közé többek 
között a különböző narancsok, citromok, lime-ok, mandarinok, grépfruitok, 
pomelók, klementinek tartoznak.
A narancs esetében a magtalan Navel-fajtát ajánlom, hiszen ez rövid 
érésidejű, a legkorábban érő fajta, viszont nagy gyümölcsöt hoz, édes, 
lédús, aromás. Télikertben, üvegházban megfelelő termést produkál.
A könnyebben tartható citrusfajták közé tartozik a vérnarancs. Elviseli a 0 
Celsius-fokot, dézsában is jól fejlődik. A jellegzetes piros színpigment csak 
akkor képződik a gyümölcsben, amikor a hőmérséklet éjszaka jelentősen 
lecsökken. 
Télálló citrom (Poncirus trifoliata), vagy vadcitrom, az egyetlen nálunk is a 
kertbe kiültethető citrusféle. Ősszel a levelei narancssárgára színeződnek, 
nagy fehér virágai vannak, narancssárga színű gyümölcsei erős citrusillatot 
árasztanak. Gyümölcse sok magot tartalmaz, leve fanyar, nagyon savanyú, 
fogyasztásra nem alkalmas, de legjobb alapja a nemesítésnek. 
A téli narancs szürete októberben kezdődik, mivel ekkor már nálunk 
sokszor akár fagy is lehet, nem számolhatunk azzal, hogy megfelelő 
zamatú termést takaríthatunk be: a mediterrán területeken a délvidéki 
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nap varázsolja elő a narancs teljes 
aromáját. A hűvösebb éghajlat miatt  
inkább a savanykásabb citrusfajokat 
válasszunk a kertünk díszének: 
citrom, kumkavat, vérnarancs.
A citrusoknál azonban nem csak 
a gyümölcs az értétkes hozadék: 
a viráguk, levelük is bőségesen 
tartalmaz illóolajokat, így 
alkalmasak egzotikus ételek, italok 
ízesítésére. Nem mellékesen, remek 
illata van a leszakított levélnek.
A citrusfélék magról is 
szaporíthatóak (1-2 nap langyos 

vízben áztatás után a magokat vessük el cserepekbe, homokos földbe, 
tartsuk nyirkosan és melegen), azonban ezeknél termést nem várhatunk, 
minden vadalanyt be kell oltani termő fáról. Egy éves korában héj alá 
oltással végezzük a műveletet. Dugványozással is szaporíthatóak, ekkor a 
hajtásokat 5-10 centiméter hosszúra kell darabolni, és tavasszal homokban 
gyökereztetni. Ekkor óvjuk a tűző naptól.
A kis fácskákat évente ültessük át, az idősebb növényeket 2-3 évenként. 
Átültetéskor a gyökerek és a korona megritkítása ajánlott. A citrom a 
harmadik, negyedik elágazásnál hozza a virágot. A legfontosabb nevelési 
munkánk a metszés. A citrusféléket mindig tavasszal kezdjük el metszeni: 
a 6-7 leveles hajtást vágjuk vissza 3-4 levelesre mielőtt még az új hajtások 
elindulnának.
Nyáron a szabadban érzi jól magát, először kissé árnyékos helyre tegyük, 
de később a teljes napot is jól viseli, kedveli. A nyár folyamán bőségesen 
öntözzük.
A teleltetésnek két módja lehet. A meleg és világos helyen a növényt öntözve 
tartsuk! Lehet azonban 6-8 Celsius-fokon is teleltetni, ekkor viszont kevés 
vízzel öntözzük csupán. 
Kép: http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=skorpiolilike&pid=33207

Morva Ildikó
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1. LEGENDÁS ADONYI ISKOLAIGAZGATÓ VOLT 1929-1949. KÖZÖTT.
2. 1949-1961. KÖZÖTT VEZETTE AZ ISKOLÁT ADONYBAN

3. ADONY ELSŐ DÍSZPOLGÁRA, GYÉMÁNTDIPLOMÁS TANÁR
4. ADONYI ISKOLAIGAZGATÓ 1976-1989 KÖZÖTT
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S.K. 
A SZELLEMJÁRTA HALLOWEEN

A Halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31 éjsza-
káján, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak, bár mára már 
az egész világon elterjedt a divatja. Magyarországon is sokan díszítik fel 
otthonaikat erre a napra. 
Ehhez szeretnék most egy ötletet adni. Mint sokan tudják, tudjátok, akik 
már ismerik a munkáimat, hogy én elsősorban filcből és vászon anyagból 
dolgozom.
Most mókás kis szellem figurák elkészítését mutatom be, amit ablak vagy 
ajtódíszként, esetleg asztaldíszként is használhatunk.
Ehhez az anyagszükségletünk, melyet számtalan helyen beszerezhetünk 
(elsősorban kreatív boltokban, de sok minden a papírbolt kínálatában is 
megtalálható): 
•	 fehér és fekete filc lap
•	 fekete hímző cérna
•	 fekete gyöngy
•	  flíz vagy vatta, amivel kitömjük
•	  alkoholos fekete filc
Az elkészítés menete.
Papírlapra szabásmintát készítünk, a képen lát-
ható formák alapján tetszőleges méretben, ki-
vágjuk és ezt a mintát rátesszük a fehér filcre, 
körberajzoljuk, és duplán kivágjuk. A szája for-
máját a fekete filcből, az orrát, ami egy tégla-
lap alak, színes filcből is készíthetjük, kivágjuk, 
mindkettőt ráhelyezzük a szellemünk arcára és 
rávarrjuk. Filctollal előrajzoljuk az arcot, akár a 
képek alapján vagy saját elképzelésünk szerint, 
majd fekete cérnával kivarrjuk. Gyöngy a két szeme, ezeket is felvarrjuk a 
helyükre, így az arcával készen vagyunk, a két fehér filcet összeillesztjük, és 
az aljáról indulva körbevarrjuk, de mielőtt teljesen bevarrnánk, kitömjük. 
Ezzel el is készültünk, ha ablakba vagy ajtóra szeretnénk tenni, akkor egy 
hosszabb cérnát átfűzünk a tetején, és már fel is tudjuk akasztani.
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Készíthetünk többféle formájút, méretűt, külön-
böző arcút, akár színes masnit is akaszthatunk a 
nyakába. Nagyobb gyerekekkel mókás, délutáni 
időtöltés is lehet.

Hasznos tanács: a minta körberajzolásánál hasz-
nálhatunk levegőre illanó filctollat, mert az egy 
kis idő után eltűnik, nem hagy nyomot a filc.
Kellemes „szellemeskedést” a borongós őszi na-
pokra!

Szakácsné Gévai Andrea

„Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk” 
TÓTH RÓBERT

Tóth Róbertet (1966.) Pusztaszabolcshoz köti a 
család. Itt töltötte gyermekkorát. A focival az első 
kapcsolata, hogy az iskolai csapattal Zánkáig, 
az országos döntőig meneteltek. Ekkor már a 
szabolcsi csapat serdülőjének oszlopos tagja. A 
helyi iskola testnevelői kiszúrták tehetségét, és 
a Videoton tehetségkutató rendezvényére vitték, 
ahol tehetségesnek bizonyult. Így a középiskoláját 
– evidens – Székesfehérváron végezte. Iskola 
mellett természetesen, járt edzeni. 1980-től 
1988-ig játszott a MÁV Előrében, 18 évesen már 
a felnőttben, az NB III-as, majd NB II-es csapat 
tagja volt. Közben kis kitérő: iskola után a 

kötelező katonaság alatt vezényelt futballistaként a Honvéd Szondi SE-ben 
harcolt az ellenféllel szemben másfél évig. 1988-ban ment Sárbogárdra pár 
hónapra játszani, majd Haraszti Zsolt hívására Paksra, a város csapatához. 
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Segítségével abban az idényben – megelőzve az atomerőmű csapatát – 
feljutottak az NB-II-be. Ennek köszönhetően 1989-ben megkapta első 
profi szerződését is. Neves edzői itt: Kiss László, dr. Puskás Lajos. Az idény 
végén, 1990-ban Százhalombattára, a DKV-hez szegődik. Harmadik évben 
ez a csapat is az NB-II-be jutott a segítségével. Két évet játszott a második 
vonalban. 1994-ben házasodott össze Kozmér Anitával – megvan az első 
erős kötődés Adonyhoz -, és bár még a DKV csapatának a tagja maradt, de 
egy sérülés miatt a kezdő csapatból kiszorult. Az adonyi családi ház építése 
is sok időt vett el, így az adonyi, megyei I. osztályú csapathoz igazolt. Itt 
is nagy siket ért el: vezényletével a városunk csapata feljutott az NB III-
ba, 4 szezont játszottak a harmadik vonalban. 2001-ben műtét, 8 hónap 
rehabilitáció, 2002-ben új életet kezdett Szarvason, a bátyjánál. Jó alkalom 
volt, hogy Szegeden végzett masszőrré képezhette magát. A szarvasi NB III-
as csapatban is újra kipróbálta magát – sikerrel.
Hetyei Csaba (HCS) masszírozza kérdéseivel Tóth Róbertet (TR), de időnként 
becsúsznak ismert arcok is a képbe:
HCS: Robi! Nagyon-nagyon régóta ismernek itt Adonyban. Már akkor 
is gyakori vendég voltál, amikor nem éltél itt, de majd huszonöt éve 
adonyinak számítasz. Sokan futballistaként emlékeznek rád, de mióta 
felhagytál a profi focival, azóta sem szakadtál el e sporttól. Masszőr vagy a 
Ferencvárosban. Avass be, légy oly kedves, hogyan lehet a Fradiba bejutni?
TR: Amikor Százhalombattán futballoztam, öt évet együtt játszottam 
Haász Ferivel, akivel akkor nagyon jó viszonyba kerültem. Bár Adonyban 
aztán később nem játszottunk együtt – ő akkor ment el, amikor én 
jöttem ide –, de a barátság megmaradt. Hetente, kéthetente beszéltünk 
akkor is, amikor már nem folytattunk aktív pályafutást. Amikor én 
Szarvason voltam, akkor ő a Ferencváros technikai vezetője volt. Ezek a 
beszélgetések akkor is megmaradtak. „Mi újság veletek? Láttad a meccset 
hétvégén?” stb. Én mindig mondtam neki viccesen: „Ferikém! Nem igaz, 
hogy nem tudsz engem odavinni a Fradiba!”Aztán 2003 májusa körül újra 
beszéltünk, és érdeklődnék épp a családja felől, ő meg mondja, hogy most 
ne erről beszéljünk. „Itt a lehetőség, a Fradi második csapatába keresnek 
masszőrt!” Én rögtön lehidaltam. Kaptam egy napot a döntésre: vagy igen, 
vagy nem. Várszegi volt a tulajdonos, Szeiler Józsi pedig az elnök. Másnap 
megyek be a székházba: Albert Flóri bácsi, az egyetlen magyar aranylabdás 
– nyugodjon békében – jött velem szemben, Szűcs Lajos bá, Rákosi Zsiga 
bá, Lipcsei Peti, Kiss Lajosék voltak ott. A lábam úgy remegett, mint a 
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kocsonya. Feri bemutatott mindenkinek. Az egész megfogott: a szentély, a 
világhírű emberek. Megbeszéltem a bátyámmal, hogy ezt a hívást el kell 
fogadni. 2003. július elsejével elkezdtem a munkát a Ferencvárosban. Foci 
pályafutásom során a Ferencváros volt a kedvencem: Nyilasi és Ebedli 
voltak az ikonok számomra. Mondták, hogy a vezető edző Vépi Petya lesz 
– olimpiai ezüstérmes –, a pályaedző pedig az Ebedli Zoli. Én csatlakoztam 
hozzájuk harmadiknak, mint masszőr. Amikor először találkoztam Ebedli 
Zolival – akit végtelenül tiszteltem, korábban csak a TV-ben, vagy az Üllői úti 
pályán láttam játszani –, nagyon nagy élmény volt számomra. A későbbiek 
során sok csatát megvívtunk együtt. Aztán többször voltam beugró az első 
csapatnál is, a liga kupa meccseken sokszor én mentem a csapattal.
HCS: Ebedlivel aztán nagyon közeli barátságba kerültél, ugye? 
TR:  Igen, sokszor húztuk egymást! Sokféle becenevem van, volt, ő 
Baggionak hív. Nem egyszer mondta például – amikor már Lipcsei volt a 
csapat edzője –, hogy „Állj a Peti mellé, mert akkor biztos bent leszel a TV-
ben!” (Nevet.) 

HCS:  Örülök, hogy találkozhattam veled. Ifjú 
korom nagy bálványa vagy! Nem egy örömteli hír 
hozott minket össze: Robi – úgy néz ki – otthagyja a 
Fradit. Hogyan kezdődött?
Ebedli Zoltán (1964 óta a Ferencváros tagja, 
2-szeres bajnok, 3-szoros ezüstérmes, 2-szeres 
bronzérmes, 2-szeres kupagyőztes, 2-szeres második 
helyezett a kupában, KEK döntős, BEK nyolcad 
döntős, 12-szeres válogatott középpályás, az FTC 
örökös bajnoka. 340 első osztályú mérkőzésen 50 
gólt szerzett. Jelenleg a Fradi utánpótláscsapatának 
edzője.) Robit egy hiányposztra igazoltuk Haász Feri segítségével. 15 évvel 
ezelőtt jött a Ferencvároshoz, mint gyúró. Első találkozásunk nagyon 
érdekes volt: megjelent rövidnadrágban, strandpapucsban, bokalánccal. 
Ez egy kicsit egyedi volt akkor a Fradiban… Nahát, akkor nem gondoltam, 
hogy ilyen jó igazolás lesz. 
HCS:  Te is együtt dolgoztál vele ez időszak alatt végig, ugye? Milyen volt 
az együtt töltött idő?
Ebedli: Igen, a 15 évet együtt húztuk le. Robi egy kivételes adottságú 
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srác. Akár a játékosoknak, akár az edzőknek, mindig segítségére volt 
mindenkinek. Bejött reggel, bejött délután, bejött este. Amikor nyűgösebb 
időszakai voltak, azt is úgy oldotta meg, hogy a közösség szempontjából 
a lehető legjobbat nyújtsa. Mindenkivel megtalálta a közös hangot. Ha 
kellett, akkor kicsit erélyesebb volt – a fiatalok néha túllőttek a célon akár 
a futballban, akár a magánéletben, és akkor Robi „leoktatta” őket. Nemcsak 
gyúró, hanem pedagógus is volt sokszor.
HCS: Fociztál is vele?
Ebedli: Hivatalos meccseket az old boysban néhányszor játszottunk 
közösen, de meghívásos meccseket számtalanszor. Jó képességű labdarúgó. 
De milyen az élet! Régen, amikor én még Erzsébeten játszottam, Robi a MÁV 
Előrénél játszott, és egy csoportban voltunk. Játszottunk egymás ellen. 
Jöttek hozzánk – ők még csikócsapat voltak, mi már öreg rókák –, és kaptak 
egy nyolcast tőlünk. De ezt a Robi számtalanszor elmesélte a fiataloknak itt 
a Fradiban, hogy okuljanak belőle. Nagyon sajnáljuk, az egész Fradi sajnálja  
Robit, ha úgy dönt, hogy mégis elmegy tőlünk. Az egész stáb, aki az elmúlt 
7-8 évben együtt dolgozott – Lipcsei Peti, Deján, Tímár Ádi - , nagyon-
nagyos sajnálja, ha elmegy. Mondtuk is neki, hogy kicsit elhamarkodta a 
döntését, gondolja még egyszer át. Reméljük, marad, hiszen szükség van rá 
nemcsak az utánpótlásnál, de az első csapatnál is. A nyári felkészítés során 
sok játékos megfordul az edzéseken, ilyenkor nagyon kevés a gyúró.

HCS: Volt olyan alkalom, amikor sokat mutattak a TV-ben! Volt egy 
botrányos Diósgyőr – Fradi meccs…
TR: Többször segédkeztem az első csapatnál, első időszakban 
Eisemann Laci volt a masszőr. Egyik alkalommal – az első NB I-es meccseim 
egyikén – vele voltam szolgálatban. Azt mondta: „Idefigyelj, kicsi! Tied ez a 
meccs!” Ez azt jelentette, hogyha valamilyen sérülés van, akkor én megyek 
be a doktorral, Gyarmati Dezső bácsival a pályára. Kettő nullra vezetett a 
Diósgyőr, és Fradi szurkolók felgyújtották az egyik szektorban a székeket. 
A bíró meg lefújta a meccset. Sokat vett akkor engem a kamera, mert ott 
álltam a kijáratnál, vártuk, hogy hátha újra kezdi a bíró meccset… Hát ilyen 
körülmények között zajlott le az egyik első NB-I-es meccsem. 
HCS: Vépi után a maiak számára sokkal ismertebb név lett a második 
csapat edzője: Lipcsei Peti.
TR: Igen, 2010-ben, amikor az aktív pályafutását befejezte, átvette a 
második csapat irányítását. Ő játszott a legtöbb meccset a Fradiban: 648-
szor szerepelt a csapatban. Egy igazi ikon. Hét évet dolgoztam együtt a 
Petivel. 



411

HCS: Mikor ismerkedtél meg Robival?

Lipcsei Péter (a Ferencváros, az 
FC Porto, az SC Espinho, a Salzburg 
középpályása, összesen 494 első 
osztályú mérkőzésen 108 gólt szerzett 
profi karrierje során. 58-szoros 
válogatott, A magyar bajnokságban 
4-szeres győztes, 5-szörös második, 
1-szeres bronzérmes. 6-szoros 
kupagyőztes, 3-szoros szuperkupa 
győztes. Portugál bajnok és 

szuperkupa győztes, osztrák kupadöntős, a KEK gólkirálya, az év játékosa. 
647 mérkőzést játszott a Fradiban, ezzel ő a legtöbb meccsen játszó játékos 
a legnépszerűbb klubban. 2010-től 2017-ig az FTC utánpótlás csapatának 
edzője.) : Hét éve dolgozunk együtt a Fradinál, de már korábban 
is ismertem, még akkor, amikor fociztam. 10-13 éve ismerem a Robit, és 
rendkívül jó és becsületes embernek ismertem meg őt. De szakemberként 
is rendkívüli. Én nagyon örülök, hogy dolgozhattam vele, büszke vagyok rá. 
Nagyon sajnálom, hogy most úgy néz ki, hogy megszűntetik az NB-III-as 
csapatot, és mindenkinek másfelé megy az útja.
HCS: A közös munkával töltött hét év, úgy tűnik, könnyen telt, vagy voltak 
súrlódások is közöttetek?
Lipcsei: Kettőnk között soha nem volt ilyen, pedig mindig voltak jó 
és rossz pillanatok. Gondolok arra például, amikor kiestünk az NB-III-ból, 
vagy éppen ellenkezőleg: az U21-es csapattal bajnokok lettünk, vagy NB-
III-as bajnokságot nyertünk. Van egy idézet:„A rossz emlékek elégnek, a jók 
ragyognak.” És én is így gondolom… A Fradi marasztalta, sajnálom, hogy 
úgy döntött, hogy talán mégis elmegy. Ez az ő döntése lesz. Akármit dönt, 
de úgy gondolom, hogy a közöttünk lévő barátság marad.
HCS: Milyen volt a szakmai stáb hangulata az utolsó meccseken?
Lipcsei: Ez a félév már nem volt az igazi. Pláne az utolsó meccs: 
nagyon rossz emlékű. Az utolsó meccsen a Baggio úgy sírt, mint egy 
kisgyerek. Ezt mindenki megérti, mert nagyon nehéz kipakolni a 
szekrényünket és elhagyni a klubot. Neki 14 év után, nekem 27 év után 
nagyon rossz érzés volt. Az élet megy tovább.
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HCS: Milyen osztályban játszott a csapat, ami mellett dolgoztál?
TR: 2003-ban kimondottan NB-I-es tartalék bajnokságnak hívták. Ez azt 
jelentette, hogy a nagy csapattal párhuzamosan mindig játszott egy tartalék 
csapat is ugyanabban a párosításban. 2006-ban – amikor a Fradit kizárták 
az NB-I-ből – megszűnt a tartalék. Ekkor átkerültem az utánpótláshoz 
három évig, de közben NB-II-ben játszó első csapathoz is gyakran be 
kellett ugranom, mert Eisemann Laci volt a válogatott masszőrje is, és 
amikor ő nem volt, akkor én mentem a csapattal nemcsak a meccsekre, de 
edzőtáborokba is. Amikor újra visszajutottunk az NB-I-be, akkor a második 
csapatok az NB-II-ben, vagy NB-III-ban játszottak. Mi akkor a harmadik 
vonalban kezdtünk 2009-ben. Milanovics vette át a csapatot, és rögtön fel 
is jutottunk az NB-II-be. Lipcsei Peti akkor hagyta abba a játékot az első 
csapatnál, és átvette a második csapat vezetőedzői feladatait. Két évig 
voltunk a kétcsoportos NB-II-ben, majd amikor összevonták egy csoporttá, 
akkor újból NB-III-ba kerültünk. 
A riportot a következő hónapban folytatjuk, és ígérjük, hogy meglepetés 
vendégből nem lesz hiány…

„Adony épített emlékei”
A PIVONKA - FÉLE HÁZ A BAJCSY - ZSILINSZKY UTCA 30 - BAN

A ház 1942-43-ban épült. Az eredeti tervrajza – mely ma is rendelkezésére 
áll a tulajdonosnak - 1943.06.21. keltezéssel készült. Tokaj János építés 
vállalkozó, kőműves és ácsmester volt megbízva az építési feladattal. Az 
építtető Pivonka Gyula adonyi kádármester volt. 
A tulajdonos 1910-ben született Csömörön, a kádár mesterséget 
édesapjától tanulta, majd mikor 
házasságot kötött Kupi Máriával, 
1938-ban Adonyba költözött és 
itt működött aztán, mint kádár 
mester. Amíg épült a ház, a kert 
másik végében lévő szalmafedeles 
épületben élt a család, majd mikor 
kész lett, a kádár műhelyt is az új 
épületben rendezték be. Érdekesség, 
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hogy az építés során időkapszulát helyeztek el az utcafronton, korabeli 
újsággal, érmékkel. Az épület előtt cégér hirdette a műhelyt, régi fotón 
látható, ahogy az valamikor a falra volt erősítve. A Bajcsy-Zsilinszky utca 
az iparosok utcája volt, fontos központként 
működött, valamint nagy szerepet játszott 
Adony iparosodásában. A háború alatt 
katonatiszteket szállásoltak el az épületben, 
félő volt, hogy emiatt célponttá is válhat, ám 
szerencsére, nem történt baj. Az 1950-es 
évek elején, amikor épült a vasútállomás, a 
nagyobb épületekbe beköltöztették azokat 
az embereket, akik az építkezésen részt 
vettek. Így történt ez Pivonka Gyuláéknál is, 
egy házaspárt költöztettek be hozzájuk egy 
évre. Stéfely Kornélné (Pivonka Ida) és Fónad 
Józsefné (Pivonka Kornélia) édesapjuk 1983-
as halála után, 1986-ban Bódis Lajosnak adta 
el az épületet, majd Paulusz Piroska már őtőle 
vette meg ugyanezen év májusában. 
AZ 1980-as évek végén a már meglévő alapozást felhasználva és követve 
kialakítottak egy terasz részt, valamint bővítették az épületet. 1992- 93-
ban épült be a tetőtér, ahogyan azt a Pivonka-család is tervezte eredetileg. 
Nemcsak a lakórész feletti tető került beépítésre, de a mai garázs és pince 
feletti részt is. A belső térben az épület felosztása némileg változott. Az 
utcafront felöli két nagyszoba megmaradt eredeti állapotában, a műhely 
helyén fürdő, kamra fűtőhelyiségek, az épület bővítése során pedig 
egy kamrahelyiség és garázs lettek kialakítva. A tetőtér beépítésével 
lépcsőt nyitottak a mai étkező mellől. A tetőtérben két szoba, mosdó és 
terasz található. A szobák padlózata az utcafronti szobák hajópadlójának 
újrahasznosításával készült.
1998-ban EOMA magassági jelet helyeztek el az épület utcafronti 
homlokzatán, a lábazatban. Ez egy térképészeti pont, a Balti-tengerhez mért 
tengerszint feletti magasságot mutatja, a Pécsi Geodéziai és Térképészeti 
Kft. készíttette. 
Leírás 
Az épület „L” alaprajzú, manzárd tetős, háromszintes, macskalépcsős 
lezárású oromzati falakkal. A főhomlokzat követi az utca vonalát. 
Adonyban igen ritka az ilyen tetőszerkezet, szépen kivitelezett. Kiemelendő 
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építészetszerkezeti részlet még a pincében látható poroszsüveg födém. 
Az utcafronti főhomlokzat szimmetrikus kialakítású, két nagyméretű 
négyezetes ablak, illetve a homlokzat középtengelyében elhelyezkedő 
manzárdablak osztja három tengelyre. 
Az utcafronti szárny délnyugati homlokzatán egy ablak található. A déli 
homlokzaton egy ablak, valamint a főbejárat található, mely utóbbi már a 
tornácról nyílik. 

Az utcafrontra merőleges, 
hosszanti épületszárny délnyugati 
homlokzata mentén fut a tornác, 
mely ki is jelöli az eredeti épület 
méreteit. Itt két eredeti nyílászáró 
található, fa szárnyas ablakok, fa 
díszítő keretezéssel, valamint két 
ajtó és a garázsbejáró. 

Belső 
A főbejáraton belépve az előszobába érkezünk, innen nyílik a két utcafronti 
nagyszoba, melyek átjárhatóak, ezek az eredeti elrendezést mutatják. Az 
előszobából nyílnak az ebédlő és konyha helyiségek, ahonnan lépcső vezet a 
beépített tetőtérbe. A konyha mellett található egy fürdő és mellékhelyiség, 
aztán egy tároló és fűtőhelyiség. Ezek az átépítések során lettek kialakítva, 
itt volt régen a kádárműhely. A bővítések során kialakított tároló valamint 
garázs már csak az udvar felöl közelíthető meg. 
A tetőtérben az utcafronton, a két nagyszoba méreteivel arányosan 
helyezkedik el a padlás. A hátsó traktusok felé haladva az udvar felöli 
oldalon egy szoba, átellenesen egy fürdő és mellékhelyiség, végül pedig egy 
szoba és terasz található. 
Vélemény, javaslat 
A Bajcsy-Zsilinszky utcáról még sokaknak eszébe jut Adonyban, hogy ez az 
iparosok utcája volt. Fontos lenne, hogy a hagyományok, régi mesterségeink, 
ne merüljenek a feledés homályába, így egy ismertető tábla, fényképekkel, 
rövid leírásokkal, akár jó emlékeztető is lehet múltunkra és bepillantást 
engedhet egy izgalmas világba.

Tarjányi Viktória, Siska Enikő, Ohmacht Petra, 
a 2017. évi építész, felmérő tábor résztvevői

Képek: Tarjányi Viktória, szabadkéz rajz: Siska Enikő
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Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
RÉSZEG TORTA

A 70-es évek nagy családi ünnepein a mamák gyakran sütötték a mindenki 
által imádott részeg tortájukat szeletben vagy torta formában.

Tészta (4 tojásos vizes diós piskóta):

30dkg cukor
4 tojás
10 kanál víz
1 sütőpor
1 vaníliás cukor
15 dkg liszt
15 dkg darált dió

A tojásfehérjét habbá verjük egy kis cukorral, majd belekeverjük a 
tojássárgáját, a többi cukrot és vizet. Utoljára adjuk hozzá a lisztet, a darált 
diót és a sütőport.
Egy csomag mazsolát vízben megfőzünk és leszűrjük.
Krém:
½ l tej
6 kanál liszt
25 dkg margarin
20-25 dkg porcukor
1 vaníliás cukor

A tejet és a lisztet felfőzzük, majd hagyjuk kihűlni. A margarint, a porcukrot 
és a vaníliás cukrot habosra keverjük és a kihűlt főtt krémmel összekeverjük. 
A tésztát hosszában kettévágjuk, majd rumos tejjel, kenőtollal átitatjuk. A 
krém felét rákenjük és megszórjuk a főtt mazsolával. A tészta másik felét 
is átitatjuk rumos tejjel, majd ráhelyezzük az előzőre. A tetejére kenjük a 
maradék krémet. Díszíthetjük mazsolával, valamint a szélét darált dióval.
Jó étvágyat minden családnak!

Pletserné Erkényi Terézia
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Adonyban született – Adonyi történetek
TÓTH ISTVÁN VISSZAEMLÉKEZÉSEI ISKOLÁRA, GYEREKKORRA

III.

Bár ,,kint” ,,ítélet-éj” volt, mi, gyerekek boldogan sütkéreztünk az otthon 
és az iskola fészekmelegében. A felnőttek világában dúló viharról csak 
szüleink halk, szorongó beszélgetéseiből értesültünk a gondosan betett 
ajtók mögött. Ez is jó iskola volt, egy életre szóló iskola...
Mint az őszi búcsúzóra készülő fecskék, békésen ültük körül a fölénk 
tornyosuló fekete vaskályhát. Vitára csak az adott okot, hogy ki tegye 
hamarabb piros nyelveit öltögető sárkány hatalmas torkába a maga 
hozta alkalmi ülőkéjét. S hogy ez a sárkány jótékony melegével betöltse 
termünket, megadóan, egymás után magunk helyeztük kuglinkat a 
piszkavassal kitámasztott szájába.
Abban az időben gyakoriak voltak a szénszünetek is... De megismerhettük 
a kényszerű takarékosság másik fajtáját úgyszintén: délelőtt, délután 
folyt a tanítás. A felsős nyáj kellő meleget hagyott maga után, s egy alapos 
szellőztetés után, kevés tüzelő támogatásával a ,,kis birkák” sem fáztak az 
alkonyi órákig. 
Történt egyszer, hogy hiába vártuk az első órára osztályfőnökünket, Kurcsa 
Teréziát - valami hivatalos ügy elszólította -, s Kovács Bernadett, a másik 
osztály tanítója jött közénk. Egymás után ,,vallatóra” kerültünk.
Kicsit szorongtam, mert előző napokban nem nagyon merültem el a 
kilences szorzótáblában. Hamarosan világossá vált előttem - másodikos 
korom ellenére-, aki hányavetin szórja a magot a földbe, nem számíthat 
bő aratásra. Álltam a kályha mellett falra függesztett fekete tábla előtt, 
mint a Karinthy-figura: minden szónak, szótagnak hangsúlyt adva, nagy 
jelentőséget tulajdonítva, időnként akkurátusan letörölgetve az óra előtti 
firkálgatások homályos maradványait - aki időt nyer, életet nyer!...
Ezt ma is tudja minden diák.
Csodára vártam - oly erős kívánattal, hogy szinte hallottam lépteit. És a 
csoda megtörtént! Nyílt az ajtó, egy tündér lépett be, akit Terikének hívtak 
- megdobbant a szívem...
Lábujjhegyen jött előre, nem vette át az óra vezetését, hanem a falnak dőlve 
a kályha árnyékába húzódott. Áhítattal néztem... Csak akkor vettem le róla 
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tekintetemet egy pillanatra, amikor újabb kérdés hangzott el, de azután 
újra felé fordultam, s ő a kályhacső mögül szerető cinkossággal, rendre 
súgta a helyes válaszokat. Nem tudom, Detti néni észre sem vette?...
A következő órán jelentkeztem.
- Tessék, mit akarsz?
- Tanító néni, szeretném elmondani a kilences szorzótáblát!
Pillanatra csodálkozóra vált az előző óra tündérének a tekintete, majd 
kacagása hangosan, édesen csapkodott föl:
- Majd máskor, Pistikém, majd máskor!- s hosszasan simogatta édesanyám 
fésülte frizurámat.
Ettől fogva nem volt barátiatlan a viszonyom a kilences szorzótáblával...

Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna
AZ ADONYI DUNAI ÁTKELŐ ÉS KIKÖTŐ A TÖRTÉNELEM VIHARÁBAN

„Navigare necesse est” (hajózni muszáj) tartja a latin közmondás, és az, aki 
hosszabb-rövidebb időt tölt Adonyban, e mondás igazságát megtapasztalja. 
Adony és városelődei életét a Duna határozta meg, bár a folyamparti 
helyzetének kiválósága kissé kezd elhomályosulni, mióta a közlekedés 
jelentős változásokon ment át. Már eltűnt a folyami személyszállítás, de 
jelentősen csökkent az országon belüli folyami teherszállítás is. Egyre 
kevesebben élvezik a folyó adta lehetőségeket a helybeli pihenni vágyó 
fürdőzők, de nagyon lecsökkent a Dunán sodródó sporthajók (kajakok, 
kenuk, kielboatok) száma is. Fel-feltűnnek ugyan a motoros vízi járművek, 
néha még vízisíelőkkel is lehet találkozni, csak a horgászok őrzik 
rendületlenül a hajnalokat a ködös vízparton… És a révészek. A lórévi komp 
még közlekedik, dacol nemcsak az időjárás, a vízjárás viszontagságaival, de 
küzd az autópályák, hidak által támasztott konkurenciával is.
Adony egyik legnagyobb földrajzi értéke a történelemben a Duna-parti 
elhelyezkedése. Már a keltákat és a pannonokat, de a bronzkori helyben 
lakókat is vonzhatta a folyó közelsége, bár számukra inkább az élelem és 
a víz forrása volt a lényegesebb szempont, mintsem az azon való átkelés.
Gyökeres fordulatot vett a folyó partokat elválasztó és összekötő 
szerepe az időszámításunk kezdete után, amikor egy igen jól szervezett 
világhódító birodalom jelölte ki határfolyójának a Dunát. A Római 
Birodalom terjeszkedése rávilágított arra a helyzetre, mely kézenfekvő 
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és mégis zseniális: a folyó biztonságot 
jelent az idegen támadókkal szemben 
(mint természetes védvonal), és ha 
valaki birtokolja az átkelőhelyeket, 
akkor lehetőséget ad nemcsak a saját 
védvonalainak a felügyeletére, de a 
támadásra is. Harcászati szempontból 
stratégiai ponttá válik. 
A Római Birodalom fejlődésének egyik 
megalapozója a pontos tervezés volt. Ez 
látszik többek között a limes-rendszer, 
a várak, az őrhelyek, az utak kiépítésén 

is. A városok helyének kiválasztásánál ügyeltek arra, hogy azok partközelbe 
legyenek. Fontos szempont volt, hogy a tábor közelében lehessen kikötőt 
építeni, de  biztosítva legyen az átkelés is. 
Vespasianus uralkodása idején, 73-ban már elkészült az első palánkvár 
Vetus Salinában. Mindenképpen figyelemre méltó tény, hogy más táborok 
létesítésére Pannóniában 85 után találtak nyomokat: ekkor indultak a 
birodalom más részeiről (a Rajna mellől, vagy éppen Britanniából) a 
légiók Pannónia területére. Igen indokolt tehát a város elnevezésében a 
Vetus szó, mely régit jelent. A jól szervezett birodalomépítés Pannóniában, 
Adony helyén palánkvár kialakításával és a dunai átkelőhely elfoglalásával 
kezdődött. Az első számú nem bizonyított, de az biztosan állítható, hogy az 
elsők között létesült Vetus Salina, auxiliáris tábor, kikötő és dunai átkelőhely. 
(Barkóczi László - Bóna István - Mócsy András: Pannónia története című 
tanulmányban találunk utalásokat a légiók első betelepítésére, míg a Vetus 
Salina első táborhelyének létesítéséről az információt Antoni Judit – Fülöp 
Gyula – Szabó Ádám: Adony évezredei munkájában lelhetjük meg.)
Mire alapozható az a feltételezés, hogy Vetus Salinában kikötő létesült? 
Ptolemaios Földrajzi Útmutatója - mely a II. század közepén készült - 
tartalmaz Alsó-Pannóniában egy Salinum nevű helyet, mely lényeges 
és fontos állomás lehetett, ha a nagy földrajztudós külön feljegyzésre 
méltónak találta. Önmagában a város neve – Salina – sót, vagy sótelepet, 
sóbányát jelent. Adony helyén sóbányáról nincs információnk, ezért okkal 
hihető, hogy Vetus Salina fontos sókirakó állomás lehetett, akár a mai Erdély 
irányából, akár a mai Ausztria irányából érkezett is a birodalomba az egyik 
legfontosabb alapanyag, a só. Ekkoriban – és még jó néhány évszázadon át 
– a só gyakran általános egyenértékesnek számított, azaz fizető eszközzé 
avanzsált. A sótelephely azonban csak akkor lehetett a római tábor mellett, 
ha itt fontos (pannóniai jelentőségű) kikötő létesült. (A későbbiek során ez 
a szerep aztán Aquincumra tevődött át. Lehet, hogy a Vetus kifejezés erre 
utal? Az új sótelephely Aquincum, míg a régi pedig Vetus Salina.)
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Minden bizonnyal ekkoriban a mederkotráson és szabályozáson még át 
nem esett Duna jóval sekélyebb és szétterülőbb volt, így e tájékon gázló 
könnyítette meg a birodalmi határ átszelését. Ennek lett aztán áldozata 
Vetus Salina Duna-parti táborhelye is, hiszen a 178-ban a szarmaták az 
Alföld felöl betörtek és elpusztították a tábort (mely aztán kissé távolabb 
a Dunától újjáépült). Ezt bizonyítja, hogy a rómaiak helyszínválasztása 
(átkelő a folyón, és egyben kikötőhely) sok előnnyel, néha hátránnyal 
is járt. A szarmaták egészen Gorsiumig (Tác) eljutottak. A fontos 
útcsomópontból közvetlen út vezetett Vetus Salinába. Feljegyezték, hogy 
Gorsiumból a rabszíjra fűzött férfiak, nők, aggok és gyermekek hosszú 
sorokban vonultak a dunai átkelőhely felé. Mivel Gorsiumból kelet irányba 
(amerről a szarmaták jöttek) közvetlen út vezetett Vetus Salinába, így 
joggal feltételezzük, hogy a dunai átkelő  csakis itt lehetett, ahol ma élünk.
A római birodalom bukását követően, az avarkorban is dunai átkelőhelynek 
használták az adonyi partot. Erről tanúskodik a lelőhelyek gyakorisága 
(szentmihályi, szőlőhegyi temető). 
Az Árpád-házi királyok korában erősödik újfent az átkelőhely jelentősége, 
ugyanis Árpád fejedelem a Csepel-szigeten – még a Dunántúl meghódítása 
előtt – 899-ben megalapítja a magyar hon első ménesét, magának és 
vezértársainak pihenőhelyet létesít a „fejedelmi szigeten”. (Sayus Edouard: 
Magyarország történelme című, 1884-ben megjelent művében olvashatunk 
erről.) Mellékesen jegyzem meg, hogy a királyi ménesmestert nevezték 
Csepelnek. A szigetet csak a dunai gázlón keresztül lehetett lovakkal 
megközelíteni vagy elhagyni (a lovakat csónakkal nem, vagy csak nagyon 
körülményesen tudták volna szállítani), így felértékelődött újra az Adony 
melletti gázló. Az Adonnyal szembeni település neve is igen beszédes: 
Lórév, a királyi ménesek révátkelő helye. Több évszázadon keresztül ebbéli 
funkcióját őrizte az adonyi – lórévi átkelőhely.
Az Árpád-ház kihalását követően (1301.) az adonyi terület az uralkodók 
kedvelt dunai átkelőhelye lehetett. A Meszlenyi János szolgabíró és Andrásy 
Antal megyei hites földmérő által készített tanulmány szerint („Tabelláris 
összeállítást a kiváltságolt, komphajókkal járó révátkelőhely helyzetéről” 
– 1785.) 1464-ben Mátyás király az átkelőhelyet a közlegényből lett 
erdélyi vajda és horvátországi bán, Magyar Balázs számára adományozta a 
településsel együtt. Magyar Balázs halálát követően lánya, Magyar Benigna, 
illetve veje, Kinizsi Pál birtokolta az adonyi révet, szedte annak hasznait.
A török hódoltsági idő alatt (1527-1688.) tovább erősödött az adonyi 
révátkelő státusza, illetve a Duna jelentősége. Nem véletlen, hogy két jelentős 
török település is e területen épült: egyes vélemények szerint a Szentmihály 
környékén álló Jancourteran, és a mai Szalma csárda helyén Korkmaz  is 
profitált a Duna közelségéből. Hát még a budai szandzsák! Például az 1590-
ben készült adókimutatás szerint Adony – hozzávetőlegesen 20 jogcímen 
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– összesen 22.322 akcséval járult hozzá a szandzsák jövedelméhez. E 
jövedelem csaknem fele, 10.230 akcse származott a dunai forgalomból, 
mint vám- és révilleték. Vámot fizettek a  szarvasmarha után, volt átkelési 
illeték, de a legnagyobb tétel mégis a borvám volt. (Káldy-Nagy Gyula: A 
budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai, Budapest, 1985.)
A hódoltsági idő alatt azonban nemcsak a törökök szedtek adót, vámot és 
illetéket, hanem a magyar földbirtokosok is jogosnak vélték a birtokaik 
adóztatását (akkoriban a kettős adóztatásról szóló egyezmény még nem élt 
Magyarország és a Török Birodalom között). 1658-ban Wesselényi Ferenc 
nádor, királyi helytartó Szalatnai György, Oroszlány István, csepregi Szabó-
Horváth Mihálynak adományozta – többek között – az adonyi rév vámját. 
Erről tanúskodik az 1658. június 28-án, Révkomáromban kelt oklevél, 
melyet Gregorich Mária: Családtörténeti és levéltári tanulmány című 
tanulmányában publikált (Bori és Borfői Bory család és levéltára, Szeged, 
1935.). De ahogy hasznot húzott az adonyi révből a török, úgy kárvallottja is 
lett e helynek. 1688. május 19-én a magyar királyság ősi koronázó székvárosa 
(Székesfehérvár) felszabadult, és az adonyi rév kulcsfontosságú szerepét 
és nagyságát bizonyítja, hogy bár Fejér vármegyében több átkelőhely is 
létezett a Dunán (Érd, Ercsi, Adony és Dunapentele), a korabeli híradások 
szerint a Csókakővárát és Székesfehérvárt feladó törököket mégis az 
adonyi révnél hajózták be. Az adonyi rév bírt olyan kapacitással, hogy 
kezelni tudta a török sereg visszavonulását. A törökök 20 hajóval és 2 nagy 
bárkával hagyták el a kikötőt.  Erdős Ferenc: Fejér vármegye újjászervezése 
1692-1693. Fejér Megyei történeti évkönyv 19. Székesfehérvár, 1989.) 
A Rákóczi-szabadságharc újabb fontos feladatot rótt az adonyi révre. A 
budai kamarai adminisztráció 170. július 29-én megparancsolta az érdi, 
ercsi, adonyi és pentelei bíróknak – vagyonvesztés terhe mellett –, hogy 
„a rebellisek miatt a dunai átkelőhelyeket tartsák szemmel. Kompon, 
csónakokon csak általuk jól ismert személyeket vihetnek át a túlsó partra. 
Kompokat, hajókat, csónakokat állandóan a folyam jobb partján kötelesek 
tartani, a gyanús személyeket el kell fogni, és biztos őrizet mellett 
Budára felszállítani.” (Farkas Gábor: Fejér Megyei Történeti évkönyv 16. 
Székesfehérvár 1985.)
Miközben az országban szabadságharc dúl, helyi harcot indítanak a 
révmonopóliumért. A törökök kivonulását követően gyorsan pörögtek a 
történelmi események nemcsak az országban, de Adonyban is. Ekkor került 
a mezőváros és a hozzá tartozó puszták a Zichy család birtokába (1696-
tól Zichy János és Imre a birtokos). Ekkor még a francia herceg, Savolyai 
Jenő – aki Ráckevén építtet kastélyt – uralta a révátkelő fele részét a Zichy 
családdal közösen. 1711. július 13-án Fejér vármegye kisgyűlése előtt gróf 
Zichy Imre és Zichy János tiltakoztak, mert a ráckevei inspektor és az ercsi 
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tiszttartó átkelőhelyet létesítettek az adonyi révtől nem messze. Ez pedig 
a Zichyek kiváltságait tekintve hátrányos volt. A járási főszolgabíró egy 
esküdttel a helyszínen megvizsgálta a panaszt, és jogosnak vélte a Zichy-
grófok felvetését. A megyei kisgyűlés 1711. december 2-án utasította az 
ercsi tiszttartót, hogy az átkelő, a gázló használatát akadályozza meg.
1713-ban aztán az adonyi rév fele részét – mely a hercegi uradalom 
birtokában volt – a herceg bérbe adta Zichy Imrének. Ez a kontraktus aztán 
1743-ban és 1748-ban is megújításra került.
Az első katonai felmérés (1763-1787) térképén jól kiolvasható az „überfahr” 
kifejezés a Duna-part mellett, és aki nem tudná olvasni az „átkelés” szót, 
annak jól kivehetően egy csónakot is odarajzoltak.
Aztán hiába volt a tiltás, az ercsi-ráckevei rév mégis üzembe állt. Egy 
1777-es kimutatás szerint a Dunán 12 rév közlekedett. Ezek Visegrádnál, 
Vácnál, Szentendrénél, Dunakeszinél, Buda és Pest között, Csepel szigetnél, 
Adonynál, Ráckevénél, Dunaegyházánál, Révbér—Földvár között, 
Szentbenedek és Paks között, Szeremlénél szelték a habokat (Bárth János: 
A dunai átkelés és a révjog bérbeadásának néhány kérdése Bács-Kiskun 
megyei múzeumok közleményei – Cumania, Kecskemét, 1978.)
A korábban már idézett „Tabelláris összeállítást a kiváltságolt, 
komphajókkal járó révátkelőhely helyzetéről” (1785.) szóló tanulmány 
nagyon kedvezőtlen képet festett az akkori állapotokról: a révátkelőhöz 
vezető utak, hidak nem voltak karbantartva és csupán két átkelőhajó 
gondoskodott a forgalom lebonyolításáról (!). A rév egy-egy átkelés alatt 
445 bécsi öl távolságot tett meg, mely 844 méter (ma 500 méter a komp 
menettávolsága).
„A kompot esküdt révész kezelte, ő kezelte a perselyszerű ládát is, melyet 
a két uradalom tisztjei negyedévenként közösen nyitottak ki. A benne 
talált pénzt (a két uradalom és a révész számára) háromfelé osztották. Évi 
átlagban a teljes bevétel 330 ft volt, ebből az adonyi uradalomnak 110 ft 
jutott. Az átkelés díjait a „nemes vármegye” határozta meg, és a díjszabást 
az átkelőhajón karóra függesztették ki. A díjszabás a következő volt: egy 
megrakott szekér 6, egy üres 3, egy kétkerekű kordély 3, szarvasmarha 3, 
birka, sertés, teli zsák 1, minden személy után 1 ½ krajcár…. Ötévenként 
szereztek be 95 ft-ért egy nagyobbacska új teherhordó komphajót. Fenn 
kellett tartani a Duna-parti révészházat is. Az adonyi uradalom évi kiadása 
így az átkelőhelyre 27 ft volt.” (Farkas Gábor: Fejér Megyei Történeti 
évkönyv 13. Székesfehérvár 1979.)
Ez időben (Mária Terézia uralkodása idején járunk) Becsei Zsifkó 
haszonbérletébe kerül a rév évi 265 forintért.
Külön fejezetet érdemel a Duna és a révátkelő szerepe az 1848-49-es 
szabadságharc idején.
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1849. augusztus 26-án gőzösökkel érkeztek Adonyba azok a német 
katonák, akik megszállva tartották településünket. A Koller-napló így 
emlékezik meg az eseményről: „26-án délután megjelenik a kikötőben egy 
gőzös tele német katonákkal, ezt követé másnap, harmadnap a gőzösök és 
hajók özöne tele katonákkal és hadiszerekkel.” A megfogalmazás jelzi, hogy 
lényeges kikötő volt akkoriban Adony!
Görgey Artúr volt eztán megbízva a dunai átkelőhely védelmére. „A szigetet 
meg fogom tartani! A földnép hangulata jó” – írta Batthyánynak 1848. 
szeptember 25-én. Látjuk – újfent – hogy az átkelőhely stratégiailag fontos 
hely a harcok alatt, akár a római korban. Görgey 600 fős zászlóalja védi az 
átkelési helyet, mely védőrséget a Hunyadi-csapat 1505 fős állományával 
erősítenek meg.
Egy sokszor idézett történet kötődik az adonyi révhez: Görgey Artúr 
1848 szeptemberében Adonyban tartózkodott, ahova meghozták gróf 
Zichy Ödönt, kit hazaárulással vádoltak. Hogy megvédjék a népharagtól, 
lincseléstől, az adonyi révátkelőt használva mentek át a Csepel-szigetre 
ítélni felette. A halásos ítéletet Lórév határában hajtották végre (szeptember 
30-án), ehelyütt áll az a kis kápolna, melyet a kompátkelőből jól lehet látni, 
ha éppen a fák nem takarják a kilátást.
Tudjuk Koller apát naplójából, hogy 1848. október 3-án Pest felé menet 
Adonyban pihentek meg azok a horvát foglyok, akiket gőzhajóval 
szállítottak. Az Ogulini ezred 1200 katonájáról szól a híradás. Jó kikötési 
lehetőség volt akkor is Adonynál, ha ilyen nagy tömeget szállító hajókat 
tudott fogadni.
A Zichyk 1713. óta őrizték jogosultságukat a révhez – még ha azt bérbe is 
adták –,1887-ben a megye ismét megerősítette ezt, a jogot Zichy Nándor 
gyakorolhatta ez évtől.
A kiegyezést követő időszak az ország megújulását hozta: nemcsak 
Budapest és más városok épületállománya fejlődött látványosan, de a 
közlekedésben is egyre-másra jelnetek meg a kor legújabb vívmányai. 
Ebben az időben indult el az ország vasúti közlekedésének kiépítése, mely 
nemcsak Adonyt, mint települést érintette, hanem a Dunát is bekapcsolta az 
országon belül áruforgalom vérkeringésébe. A Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank, a Zirci Apátság, és további kisebbségi részvényesek 1895. július 2-án 
megalapították a Fehér- és Tolnavármegyei HÉV Részvénytársaságot. Ez a 
cég építette meg a Székesfehérvár – Adony-szabolcs – Paks vasútvonalat. 
A Székesfehérvár – Adony-szabolcs vonal 1896. október 1-én, az Adony-
szabolcs-Paks vonal 1896. december 23-án került átadásra. Ez utóbbival 
együtt épült meg a Duna-Adony-Dunapart vasútvonal 4,2 km-es szakasza 
is. Ez a vonal, mely az adonyi vasútállomást összeköti a kikötővel ugyan 
nem nevezhető egyedinek, de ma Magyarországon három olyan állami 
tulajdonú vágány van, mely a Duna-partra is kifut: Csepelen, Baján és 
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Adonyban található. Ezen időszakra tehető az adonyi „hajófőnökség” 
épületének megjelenése is: a Révben még mai düledező állapotban is szép 
épület adott helyet nemcsak a kikötői adminisztrációnak, de később a 
vendéglőnek is. A kikötő fejlesztése mutatja, hogy a hajóforgalomnak nagy 
szerep jutott nemcsak az áruszállításban (akár belföldre, akár külföldre), 
de döntő szerepet kapott a XX. század első felében a személyszállításban is. 
Nagyszüleimtől gyakran hallottam, hogy mikor Budapestre mentek, hajóval 
tették azt, és gyakran említették a Kossuth gőzöst. Ez a hajó 1913-ban lett 
vízrebocsátva, és egészen 1978-ig szolgálta a vízi személyszállítást. Úgy 
hívták a két világháború között, hogy „kofahajó”. A csúfnév jól szimbolizálja 
a feladatát: Mohácsról indult, és a nagyobb városokban állt meg (Kalocsa – 
Dunavecse – Adony – Ercsi), hogy aztán célját elérve Budapestre vigye az 
utasait, legnagyobb részt a Vásárcsarnokba igyekvő kofákat. A 61,80 méter 
hosszú és 15,80 méter széles hajót 580 lóerős motor hajtotta. Újpesten 
készült a Ganz és Tsa. Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár RT-nél.
A második világháborút követően aztán a vízi személyszállítás 
népszerűsége jelentősen csökkent: megépült a 6-os út, elindult  a rendszeres 
buszközlekedés, egyre több személyautó parkolt a házak előtt. Budapest és 
egyéb utazási célpontok közelebb kerültek időben, és a személyhajózás a 
belföldi forgalomban gyakorlatilag leépült. A kompközlekedés maradt fenn 
Adonynál ebből az ágazatból.
Talán vannak még közöttünk olyanok, akik emlékeznek az 1985-ös évre. 
Ekkor épült meg a kompkikötő mellett egy úszóhíd TS uszályokból. Az 
522 méter hosszú, bárkákból összeállított híd 36 óra alatt készült el, 
hordképességéről csupán annyit: akkor egy hadgyakorlat része volt a 
dunai átkelés, és a hídon tankok közlekedtek.
Az adonyi komp hídpótló szerepe ma is nélkülözhetetlen. Ezt az is 
bizonyítja, hogy a komp állta az évszázadok viharait, és mind a mai napig 
képes fennmaradni (egy-egy vasárnap délután az óránkénti kompjáratra 
akár 30-40 jármű is várakozik).
A komp melletti adonyi kikötő pedig virágkorát éli. Mint láttuk, a korábbi 
évszázadokban is stratégiai helynek számított. A kikötő mai üzemeltetője 
így mutatja be: „kiváló stratégiai hely szállítási, disztribúciós és logisztikai 
szempontból, közvetlen kapcsolattal és kiterjedt dunai folyóparttal, 
kikötővel és 2 km iparvágánnyal, országos vasúti csatlakozással”. Van, 
ami az évszázadok alatt sem változik: a stratégiailag fontos pontok örök 
érvényűek. A 2006-ban épült kikötő és logisztikai központ 17 hektáron 
terül el, összesen 84 db tárházzal rendelkezik, melyben 500.000 tonna 
gabona fér el (az éves magyar búza 10%-a). Egyszerre három álláson 
tudnak uszályt fogadni, melyre szükség is van, hiszen a teljes kapacitás 
kiürítéséhez 600-650 uszály szükséges.

Hetyei Gábor
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Süni mese

Illusztrálta: Bálinth Tibor
II. Játék az első hóban

Tüsi, Tüti és Süsi az első telükön 
igencsak közelről ismerkedtek meg 
a hóval, habár ha igazán rendes kicsi 
sünik lettek volna, akkor bizony 
a nagy havazás idején vackukban 
összegömbölyödve, a puha levelek 
és avar alá fúrva magukat, aludtak 
volna téli álmot. De ők kíváncsi és 
szeleburdi sünik voltak, akik nem 

elégedtek meg a téli alvással, hanem az egyre pusztább erdőt és mezőt 
járták újabb és újabb kalandot kergetve. Már igencsak hidegre fordult a tél, 
élelmet egyre kevesebbet találtak, de állatbarátaikkal gyakran kisegítették 
egymást. Ha Egér Minci, Nyuszi Répi, Nyuszi Sali, Mókus Mogyi, Mókus Almi, 
vagy éppen unokatestvéreik, Sün Barna, Sün Béci vagy Sün Borka találtak 
valami igazán finom csemegét, nem felejtettek el szólni barátaiknak, így ha 
az egyikük nem éhezett, akkor a többieknek is jutott pár falat. Tüsi, Tüti 
és Süsi egyre jobban szerette volna már a havat is megismerni, de bizony, 
hó- egy pehely nem sok, annyi sem esett még a télen. Hanem egy reggel …
- Tüti! Tüsi! Gyertek! Esik a hó! – kezdett egy nap hangos kiabálásba 

Süsi, amikor egyre biztosabb lett benne, hogy az ég felől szállingózó 
fehér bóbiták bizony nem mások, mint a várva várt hópelyhek.

Süsi a nagy bejelentés előtt egy picit azért elgondolkozott, hiszen soha nem 
látott még ilyen csodát. Testvérei épp szenderegtek, de egy pillanat alatt 
kipattant mindkettőjük szeméből az álom Süsi nagy kiáltozására.
- Utánam! – kiáltott Tüsi, amikor megértette, Süsi minek örül ennyire, 

és egy szempillantás múlva már összegömbölyödve gurult kedvenc 
domboldalán nagy örömében.

- Anya! Apa! – hívta szüleit is Tüti, mert nem szerette volna, ha 
lemaradnának a pillanatról.

Sün Anyu és Sün Apu mosolyogva nézte gyerekeik hancúrozását, első 
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találkozásukat a hóval, és örömmel hallgatták hangos kacagásukat. A 
kis tüskéshátúak ugrálva próbálták elkapni a hópelyheket, kergetőztek, 
bukfenceztek, míg teljesen ki nem merültek. A hó egyre csak esett, a sűrű 
avar egyre fehérebb lett, így az ikrek egy idő után behúzódtak a vackukba, 
és a jó melegből figyelték a sűrű hóesést. Gyönyörűnek találták és hálásan 
szüleik nyakába ugrándoztak, hogy megköszönjék nekik, engedték, hogy 
fenn maradjanak az első telükön. A jó melegben aztán el-elszenderedtek. 
Mikor a pihenésből délután felébredtek, máris indulni szerettek volna a 
hóba játszani, de bizony kiderült, hogy időközben akkora hó esett, hogy 
nemcsak a sünodú ajtaját nehéz kinyitni, de a nagy hóban igencsak nehéz 
egy aprócska süninek jönni-menni. Mégsem bírtak magukkal sokáig. A 
sünodú előtti havat apró lépésekben eltakarították, és Sün Anyu és Apu 
intelmei mellett indulni készültek.
- Gyerekek! Nagyon vigyázzatok! Hatalmas a hó, ti pedig aprócskák 

vagytok! – szólt a gyerekekhez Sün Apu. – Ne menjetek az odútól 
messzire, és mindig maradjatok együtt!

- Ügyesek, okosak legyetek! – ölelgette meg őket szeretettel Sün Anyu.
- Persze, vigyázunk! Ne aggódjatok! Mi csak egy kicsit játszani szeretnénk. 

Olyan csodás a süppedő, puha, hófehéren vakító hó! – fogadkozott Süsi.
- Nemsoká jövünk, nem maradunk sokáig! – tette hozzá Tüsi, aki egy 

picit fázós volt, és délelőtt is igencsak hamar hidegnek érezte a havat.
- Oké! Gyerünk Tüsi, Süsi! Menjünk! – sürgette őket testvérük, Tüti, aki 

már alig bírt magával.
Az ikrek hamarosan egyre havasabbak lettek a nagy hancúrozásban. 
Kergetőztek, csúszkáltak, domboldalról gurultak, alagutakat vájtak, és 
észre sem vették, hogy egy kicsit eltávolodtak az odújuktól. 
- Fú, nekem kezd a tappancsom dideregni, menjünk most már vissza, 

melegedjünk meg egy kicsit! – szólt egyszer csak Tüsi, miután egy jó 
adag havat prüszkölt ki az orrából, és rázott ki a füléből, ami a legutóbbi 
nagy gurulás során tapadt rá. 

- Mehetünk! – válaszoltak testvérei, mert egy kicsit már az ő rózsaszín 
lábacskáik is fáztak.

De aztán csak álltak és néztek az egyre inkább vacogó sünik. Hirtelen 
ismeretlen lett a megszokott táj. A fehér hó mindent vastagon beborított, 
és bár nem messze voltak a biztonságos odútól, mégsem ismerték fel 
az irányt, fogalmuk sem volt, hogy merre kell indulni hazafelé. Minden 
olyan egyszínű, fehér lett. A korábbi formájukat a bokrok elvesztették, a 
vékonyabb fenyők megdőltek, teljesen átalakult a táj a hatalmas hóesés 
alatt.
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- Szerintem a csipkebogyós bokor irányába kell indulni! – mondta végül 
Tüti, bár nem volt teljesen biztos a dolgában. 

- Próbáljuk meg! – egyezett bele Süsi, mert nem akadt jobb ötlete, és 
bízott testvére megérzésében.

Tüsi szótlanul követte őket. Nemhogy ötlete nem volt, de kicsi lábacskái 
már szinte fájtak a hidegtől. Teljesen elkeseredett, didergett, alig tudott 
lépkedni. Testvérei látták ezt, ezért gyorsan maguk közé vették, és 
igyekeztek hazafelé. A három kicsi süni azonban sajnos nem jó irányba 
indult. Csak mentek, mentek, de a táj még ismeretlenebb lett, minden 
ugyanolyan egyformának tűnt. Most már nemcsak Tüsi reszketett a hidegtől 
és fáradt el nagyon, hanem Tüti és Süsi is didergett, alig-alig haladtak.

- Pihenjünk egy kicsit, nem tudok továbbmenni! – kérte Tüsi a testvéreit 
teljesen kimerülve.

Süsi és Tüti megpróbált még a hó és az avar alá ásni annak reményében, 
hogy ott összebújva melegebb lesz, de sajnos már ők is nagyon kimerültek, 
így csak egy kicsit tudták magukat beljebb fúrni. Végül a három testvér 
összegömbölyödött, szorosan egymáshoz bújt, és szinte azonnal mély 
álomba merült.
Amikor legközelebb ébredtek a sünik – elsőként közülük Süsi – fogalmuk 
sem volt, hogy hol vannak. Nagyon jó meleg volt, de ismeretlen illatok 
szálltak, és ismeretlen hangok hallatszottak. Süsi óvatosan pillantott körbe. 
Egy dobozban kucorgott, mellette még szunyókáltak a testvérei. Ahogy 
felpillantott, a doboz tetejénél egy mosolygós mogyoróbarna szempárt 
pillantott meg, és egy hozzá tartozó nagyon kedves szöszke kislányt.
- Anya! Anya! Felébredt az egyik sün – suttogta egy kedves hang, és egy 

másik kedves szempár kukkantott be a dobozba. 



427

- Én is szeretném látni! – bukkant elő még egy kobak, de ez már barna 
volt, égszínkék szemekkel.

Süsi egy pillanatra megijedt, újra összegömbölyödött, de mivel nem 
közeledett senki, így lassan óvatosan kidugta az orrocskáját a tüskéi közül. 
Közben mozgolódni kezdett Tüti és Tüsi is, és ők is meglepődve néztek 
körül az ismeretlen helyen.
- Süsi, hol vagyunk? – húzódott közelebb Süsihez Tüsi. – Hova lett a hó 

és az erdő? 
- Fogalmam sincs, de legalább itt meleg van – válaszolt halkan Tüsi, 

miközben gyomra hatalmasat kordult.
- De hogy jutunk haza? Azt sem tudjuk, hova kerültünk – görbült a szája 

sírósra Tütinek.
- Ne aggódj, majdcsak 

hazatalálunk. Itt meleg 
van, nem bántanak, 
kedvesnek tűnnek ezek 
az emberek. És nézd, 
még ennivalót is kapunk! 
– örvendezett Tüsi, aki 
bizony már nagyon-
nagyon éhes volt, és most 
éppen semmi másra nem 
tudott gondolni, csak 
arra, hogy megszüntesse 
éhező pocakjának a 
korgását.

És tényleg. A dobozba éppen 
finomabbnál finomabb 
ennivalókat tettek be a 
gyerekek.
- Lenke, óvatosan, lassan tedd a tejes tálat a dobozba, nehogy 

megijedjenek a kis sünik. Biztosan már így is nagyon félnek, mert 
fogalmuk sem lehet, hogy hol vannak – kérte Anyukája a szöszke lányt.

- Berci, óvatosan az almával! Kicsit távolabb tedd le a kis állatoktól, 
nehogy a kezedtől megijedjenek! – intette az Anyukája a barna hajú 
kisfiút is.

A csodás csemegét végül Tüsi, Süsi és Tüti a kezdeti óvatoskodás után 
gyorsan befalta, aztán pihegve várták, hogy most mi fog történni.
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- Anya, ugye itt maradhatnak a sünik nálunk örökre? Olyan aranyosak. 
Ugye, megtarthatjuk őket? – kérdezte a szöszke, libbenő copfos kislány 
az édesanyjától.

- Nem Lenke, a sünik nem házban szeretnek élni, hanem erdőben. Egy 
kicsit megmelegednek itt, adunk nekik finom ennivalót. Apa már 
elment, hogy megkeresse az odújukat annak a helynek a közelében, 
ahol találtuk őket az erdőben tegnap, séta közben. Ha sikerrel jár, akkor 
visszavisszük őket, és néhány naponta vihetünk nekik élelmet ebben a 
nagy hidegben, de nem tarthatjuk őket itt bent, mert nekik ott a legjobb.

A kis sünik nagyon örültek a hallottaknak. A hazatérés lehetőségének és 
annak is, hogy télen talán lesz mit enniük mindig, ha ez a kedves család 
időnként meglátogatja őket, és visznek nekik csemegéket. Még barátaiknak 
is tudnak talán majd adni a finomságokból. Most már egész felvidulva és 
felbátorodva nézelődtek, már amennyit a doboz falától tudtak nézelődni. 
Ahogy próbáltak felágaskodva kukucskálni, Tüsi egyszer csak megpillantott 
a szoba sarkában valami csillogó dolgot. Ahogy tovább ágaskodott, egy 
kicsit Süsi hátára is felkúszva, rájött, hogy mit lát. Legalábbis a mesék 
alapján, amit hallott Sün Anyutól, azt gondolta, hogy ...
- Süsi! Tüti! Nézzétek! Egy karácsonyfa!! Milyen csodálatos! Hogy 

csillognak az ágai! És milyen színes minden rajta.
Persze Süsi és Tüti is rögtön ágaskodni kezdtek, ugyanazon az oldalon. 
Addig ágaskodtak, tollászkodtak, lökdösődtek, míg egyszer csak az egész 
doboz eldőlt, és a kis állatok hirtelen az asztalon találták magukat. Annyira 
meglepődtek, hogy mozdulatlanok maradtak, még összegömbölyödni is 
elfelejtettek, hiszen közben a villogó, illatozó karácsonyfát is meglátták 
teljes pompájában, és teljesen elvarázsolta őket a látványt. Örömmel nézték, 
aprókat szusszantak, és egy ideig azt sem vették észre, hogy vendéglátóik 
az asztal köré gyűltek és mosolyogva nézték őket.
- Szerintem tetszik nekik a karácsonyfa. Anya, közelebb vihetem őket? 

– kérdezte a kicsi lány, és Anya bólogatására Tüsit apró kezébe vette.
Tüsi egyáltalán nem ijedt meg, a kislány marka nagyon puha és meleg volt, 
és igazán nagyon óvatosan fogta őt. Ámulva kukucskálta a kis tenyérből 
a gyönyörű fát. A kislány sorban az összes állatkát odavitte a fához, majd 
lassan mindet visszatette az asztalra, ahol közben a doboz lakói puha 
mézeskalácsot is kaptak falatozni. Ilyen mennyei csemegét Tüsi, Tüti és 
Süsi még soha nem evett, így élvezettel majszolgatták a különlegességet.
- Én igazán szívesen maradnék még ennél a kedves családnál egy pár 
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napig – álmodozott Süsi, nem bánva, hogy nem tudják egyelőre, merre 
van az otthonuk.

- Tényleg jó itt, de azért én azt sem bánnám, ha hamarosan haza tudnánk 
menni – szuszogott álmosan Tüti.

Ekkor nyílt az ajtó, és megérkezett a gyerekek édesapja. Leverte magáról 
a hatalmas havat, levette az átázott kabátot, és a kályha közelébe ült 
melegedni
- Képzeljétek, ráleltem az otthonára ennek a három kicsi erdőlakónak. 

Egészen jól el van bújtatva, és mivel vártam ott egy ideig, láttam, 
ahogy két nagyobb sün is kidugja az orrát az odúból, biztosan a szüleik 
lehetnek. Hagytam ott nekik élelmet, de közben egyre csak szakadt 
és szakadt a hó, szinte alig láttam. Nem tudjuk ma hazavinni kis 
barátaitokat, mert már szinte járhatatlanok a havazástól az utak, de ha 
kitisztul az idő, akkor karácsony után hamarosan útra kelhetünk velük, 
és visszakerülhetnek az otthonukba.

Tüsi, Tüti és Süsi ezeket a szavakat már a 
dobozból hallgatták. Félálomban füleltek, 
és nagyot dobbant a kicsi szívük. A szüleik 
jól vannak, nem éheznek, ők pedig itt 
tölthetnek pár napot ebben a barátságos 
otthonban. Ráadásul pont karácsony van, és 
ennek a barátságos családnak köszönhetően 
hamarosan még haza is térhetnek. Nagyon 
örültek minden hírnek, és közben békésen 
álomba szenderültek.

A történetet a következő hónapban folytatjuk.
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Százéves katonaláda 
1918. október

Képzeletben emeljük fel a 100 éves katonaláda fedelét, vegyünk ki egy sötét 
színű iratköteget, amelyre az van ráírva: „A vég”. Tartalma az 1918. októberi 
hónap rövid összegzése. Nézzük meg, hol vannak az adonyi katonák e végső 
frontnapokban, keressük fel az ezredeket. A magyar királyi székesfehérvári 
17. honvéd gyalogezred honvédjei a Monte Tombával szemben, az Ornigo 
patak partján épített állásokat tartották. Október 24-én nagy erejű 
gyalogsági támadást vertek vissza. Súlyos volt az olaszok vesztesége, de a 
honvéd ezred vesztesége is. A következő nap megismétlődött az ellenséges 
tömegtámadás, de az Ornigo partjánál sikerült megállítani őket. Október 
28-án gázgránátokkal lőtték a magyar állásokat, sok honvéd gázmérgezést 
kapott. A mindent elsöprő tűzcsapások után megindult a gyalogság 
tömegtámadása, lerohanták a 17-esek előőrseit, betörtek az első vonalakba, 
ezért néhány honvéd századnak vissza kellett vonulnia. Október 30-án már 
tíz napja áll harcban az ezred, lőszerük elfogyott, az ellenséges rohamokat 
szuronnyal verték vissza. Ekkor kapták meg a parancsot a visszavonulásra, 
a sok vérrel védett állások elhagyására. 
A Piave menti állásokat tartó császári és királyi székesfehérvári 69. 
gyalogezred századai is igen nehéz helyzetben voltak 1918 októberében. 
A velük szemben álló francia csapatok tüzérségének tűzcsapásaitól igen 
nagyok voltak a veszteségeik. Október 27-től meginduló francia gyalogsági 
támadások a legnagyobb tervszerűséggel nyomultak előre. A legkisebb 
ellenálló fészket is aknavető és tüzérségi tűzzel lőtték, és harapófogó 
szerű támadással elfoglalták. Az ezred veszteségei igen nagyok voltak, 
egyes főőrsök teljes legénysége került fogságba. Október 28-án este már 
olyan nagy volt a veszteség, 
hogy reménytelen helyzetbe 
kerültek a századok maradékai. 
Sorra elfogták őket a francia 
gyalogosok, vagy halogató 
harccal visszavonultak. 
Ne feledjük a 69-esek III. 
zászlóalját, amelyet a császári 
és királyi 105. gyalogezredbe 
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olvasztottak. A zászlóalj soraiban jelentős számú adonyi baka volt. A júniusi 
nagy offenzíva után leváltották az árokszolgálatban elcsigázott legénységet, 
és hosszú pihenőre vonták vissza az ezredet Marsiaig községbe. Jelentősebb 
harci tevékenységben már nem vettek részt.
A székesfehérvári 17. népfelkelő ezred öreg honvédjei 1918 októberében 
az Ojtozi - szoros közelében voltak elhelyezve. Az ezrednél már nagyon 
érezhető volt a bomlasztó hatás: a legénység közel 50%-a vonatra ült, és 
elhagyta az ezredet. A megmaradt 1482 főnyi legénység Sepsiszentgyörgyön 
és Botfalván vonatra szállt, és elindult Székesfehérvárra. Szolnokig jutottak 
el, ott aztán teljesen felbomlott az ezred.
Most, hogy röviden áttekintettük az otthonuktól távol harcoló, nyomorgó 
katonák helyzetét, jöjjünk vissza Magyarországra, szembesüljünk az 
országban bekövetkező vég kezdetével. Október 17-én Tisza István gróf 
a Képviselőházban elismerte a háború elvesztését. Az I. világháború 
elhúzódó harcai mélyreható következményekkel jártak az ország életére. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia állami apparátusa az elszenvedett katonai 
vereségek, a külpolitikai elszigeteltség és a fenyegető forradalmak hatására 
működésképtelenné vált, a hátország elégedetlensége egyre erősödött. 
1918. október 23-án a helyzet kilátástalanságát és saját tehetetlenségét 
felmérve a Wekerle-kormány lemondott. Október 24-re virradóra 
Budapesten megalakult a Magyar Nemzeti Tanács a Károlyi Mihály vezette 
Függetlenségi Párt, az Országos Polgári Radikális Párt és a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt részvételével.

Rózsafi János
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Képek a falon 
ISTENES FALVÉDŐK

Ezt az Istenes falvédők címet magam választottam (a többi, ahogy írtam 
fentebb, örökségem volt). Korábban említettük, hogy meglepetésre, nem 
találtunk egyetlen házi áldást sem. A magyarázat talán egyszerűbb, mint 
gondolnánk. de lássuk előbb magát a házi áldás definícióját a katolikus 
lexikon szerint „Házi áldás: a jámbor élet erényeinek fölsorolása, mint 
Isten áldásának föltételei. A barokk kor jellegzetes, sokszorosított grafikai 
alkotása Magyarországon osztrák-délnémet hatásra honosodott meg. A 
polgári otthonokból a 19. században bekerült a parasztházakban is. A 
konyhában vagy a lakószobában a szenteltvíztartó közelében függesztették 
föl a falra, bekeretezve, üvegezve. Általánosan ismert szövege: Hol hit, ott 
szeretet / hol szeretet, ott béke / hol béke, ott áldás / hol áldás, ott Isten / hol 
Isten, ott szükség nincsen. - A 20. sz. második felétől a ~ hímzett v. nyomtatott 
falvédőkön, dísztányérokon, szentképen is szerepel. B.G.”1 

Ezek alapján feltételezhetjük, hogy 
a házi oltárok mellett kifüggesztett, 
gyakran hímzett házi áldás sokkal 
inkább képként funkcionált, és szakrális 
jellege miatt nem illett bele a konyhai 
környezetbe. Az erősen katolikus 
lakosság körében azonban mégis 
megjelent egyéb, hittel kapcsolatos 
szöveg általában szerényebb díszítő 

elemek körében. A rendelkezésünkre 
álló falvédők esetében mind a piros, 
mind a kék szín megjelent. Volt köztük 
keresztszemes (Csepeczné Évike) 
és láncöltéssel készített változat is 
(Majer Ági, Szenténé Májer Erzsébet). 
Az utolsó darab hímzésében igencsak 
lecsupaszított barokk stílust 
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fedezhetünk fel, szinte 
gyermeki ábrázolásban 
láthatjuk a konyhában 
sürgölődő pufók 
angyalokat az alábbi 
szöveg kíséretében: 
„Isten legfényesebb 
napsugara világíts 
be e házba.” Az ezt 
megelőzőeken tárgyi 
ábrázolás híján 
kizárólag a szöveg 
üzenete érvényesül: 

„Adjon Isten Minden Jót.” és „Itt a földön legtöbbet ér. Isten szava és a kenyér!”

Utolsóként szerepeljen itt a következő falvédő szövege: 
„Nem csak kenyérrel él az ember” (Máté 4,2-4). (Csepeczné Évike) 

Ha valaki járatlan a 
bibliai idézetekben, 
könnyen el is siklik a 
valódi mondanivaló 
felett. A falvédőn 
ugyanis - keretezve 
az idézettel, melynek 
kivételesen szépen 
hímzett iniciáléja van 
– egy szakács látható. 
A szakács kezében 
egy malac, hóna alá 
csapva fakanalát, mint 

fegyverét, azt a megnyugtató üzenetet közvetíti: aggodalomra semmi ok, 
ebben a konyhában hús is jár a kenyér mellé!

Králl Gabriella

(Endnotes)
1  http://www.lexikon.katolikus.hu/H/házi%20áldás.html
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Adonyi homlokzatok 

Petőfi u. 14.
Fotó: Rosenberg Róbert,  Hetyei Gábor

„ Mert minél távolabb vagyunk az otthonunktól, annál többet 
gondolunk rá. A nap melegére sem akkor emlékezünk, mikor éppen 

süt, hanem akkor, ha nagy sötét felhők járnak felettünk.”

Louis de Saint-Marché
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Gourmand - a hónap gombája
DÉLI TŐKEGOMBA

A déli tőkegomba korábban ritkaságnak számított, de újabban a Duna 
mente legelterjedtebb ehető gombájává vált. Még a hatvanas-hetvenes 
években megjelent könyvek sem közölnek róla fényképet, de a melegedő 
idővel dél felől meghódította az országot. Ez mindenképpen örömteli 
folyamat volt, hiszen a környékünkön ez az egyik legfinomabb gomba. A 
déli tőkegomba puhafák elhalt anyagán él, jellemzően kivágott nyárfák 
tuskóján. Eredetileg ártéri gomba, viszont a városokban is sokszor elő jön 
az alkalmas helyeken. Áprilistól a novemberi erős fagyokig folyamatosan 
terem, minden nagyobb eső után új terméshullám jelenik meg. A helyéhez 
hosszú éveken át ragaszkodik, egész addig, amíg a termőhelyét jelentő 
fatuskó teljesen szét nem korhad. 
A déli tőkegomba csoportosan, csomókban terem a tuskók kerülete mentén. 
A tönkök általában alul összenőnek. A gomba kalapja, 3-10 cm átmérőjű, 
de tartósan esős időben ennél jóval nagyobb is lehet. A kalap domború, 
idősen lapos, csupasz, zsemleszínű, száraz időben jellegzetesen táblásan 
berepedezik. A tönk hosszú, fehéres, rajta lelógó gallér van, amely a lehulló 
spóraportól idővel sötétbarnává válik. A hús rugalmas, fehér, jó illatú és ízű. 
A déli tőkegomba mindenféle gombás ételnek kiváló, kemény húsából szép 
szárítmány készíthető. Ezt a fajt még házikerti körülmények között sem túl 
nehéz termeszteni, lehet próbálkozni a kivágott nyarak, fűzek tuskóinak 
beoltásával.
Ha az elmúlt évek piaci gombavizsgálati jegyzőkönyveit megnézzük, 
elmondható, hogy ez a faj Dunaújváros környékének a leggyakoribb 
ehető gombája. Adonyban sem számít a déli tőkegomba ritkaságnak, a 
belterületen nő például a Szabolcsi út kanyarjában, de a Révben is több 
helye ismert, például a magtárak melletti mély árokban. Bizonyára sok más 
termőhelye is van ennek az ízletes fajnak városunkban.

Kovács Dániel gombaszakértő
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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

Aliz Albert,
Lipót

Ödön,
Edmond,

Margit

Hortenzia,
Gergő

Jenő

Erzsébet,
Zsóka,

Liza

Győző,
Hubert

Károly

Imre,
Tétény

November
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Jegyzet
Programok

november 11.  Márton-napi Bormustra és Libavacsora

november 14.  A magyar nyelv napja

november 24. Téli tárlat 

november 25. Mézes- nap
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Hagyomány születik 
A „LIBA NAPJA”, AVAGY A HAGYOMÁNYOK TISZTELETÉBEN

November 11. Egy szombati nap 2017-ben. Napokból van 365, péntekekből 
52 ebben az évben, hiszen január elseje egy vasárnapi napra esett. Soknak 
tűnhet, hogy értékkel töltsük fel mindegyiket egytől egyig, egyiket sem 
elhanyagolva vagy túlzottan kitüntetve. De csüggedésre semmi ok, jó kis 
szamárvezetőt örököltünk elődeinktől. Aki kíváncsi a jeles napokra, sok 
érdekességet találhatott már eddig is a Salináriumokban. 
A hagyomány szavunk felépítése egy igéből és egy képzőből áll: hagy-
o-mány. Azon dolgok összességét jelenti, melyet őseink hagynak ránk. 
Furcsa mód, ezen szavunk sosem párosul terhelő, a hagyományozott 
számára negatív jelentéssel. Nem párosul kötelezettséggel sem. Csak egy 
jól kipróbált ösvény, mely minden nép számára egyedi útjelző táblákat 
tartalmaz. A vallási hagyomány népeken átível, míg a népi hagyomány 
kommunikációs csatornája a közös nyelvben gyökerezik. Úgy is akár, 
hogy teljesen figyelmen kívül hagyja az azonos földrajzi elhelyezkedést 
(nemzetiségi falvak hagyományai).
Azt hihetnénk, hogy hagyományt nem teremtünk, csak örökölhetjük azokat. 
Hiszen egy emberöltő kevésnek tűnik az ehhez szükséges bölcsesség 
összegyűjtéséhez. Mégis azt kell mondjam, mára szorosan körbevesznek 
minket saját hagyományaink. Kitaláljuk azokat, megvalósítjuk először, 
aztán másodszorra elismételjük, alakítjuk, ha igényli, de ami a legfontosabb, 
őrizzük. Szeretettel. Így nőhet fel hagyománnyá. 
Így vagyunk mi is a mi Mártonunkkal, pedig még csak 6 éve, hogy a borrend 
Márton-napi újbor mustrájához csatlakozva belevágtunk az első libavacsora 
megszervezésébe. Mindenki fejében volt egy kép, egy vágy arról, ahogyan 
érezni szeretné magát, látni a terítéket, a vendégeket maga körül, hallgatni 
a zenét. Sok mindenen alakítottunk évről évre. Vannak biztos pontok, 
mint a Szalma csárda és Erzsi néni főztje, bár ha jól belegondolok, az 
azóta slágerré vált almaszósz ötlete később a mi fejünkből pattant ki. A 
tavalyi évben megvalósíthattuk régi ötletünket a damaszt asztalterítőről 
a Foltvarrókkal közösen, akiknek ezúton is ismételten köszönjük, hogy a 
segítségünkre voltak. 
És most egy kicsit személyes leszek, engedjék ezt meg nekem. Márton-
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nap bennem sokkal régebbi képeket idéz fel. Hagyományt, amit én is 
örököltem. Andrástól, elődömtől, hiszen már nem e Földön társunk és 
barátomtól, Fazékilditől, 2003-ban, amikor hazaköltöztek. Voltunk csak 
magunkban, voltunk a Kápolna soron, betöltve az egész pincét, sok-sok 
baráttal körülölelve. Persze magától adódott a kérdés, miért ne lehessen ez 
a vidám este bárkié, mindenkié? A folytatást már ismerik, hiszen nemrég 
meséltem: ” Így vagyunk mi is a mi Mártonunkkal…”.
2016-ban Szlovákiából érkezett a vacsoraest zenekara. A régi 
hagyományoknak megfelelően hegedűvel, nagybőgővel, cimbalommal. Az 
öt főből álló cigányzenekar igazi szalonzenét játszott. Talán kevésbé talp 
alá valót, de én mindig ilyenről álmodtam. 
Talán mert ez volt az én hagyományképem. 

Králl Gabriella
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Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
AZ ALMA

Az alma a legismertebb, legelterjedtebb gyümölcs 
az egész világon. Már a rómaiak korában is 29 
almafajtát tartottak számon, és előszeretettel 
fogyasztották. Ma többszáz fajtája ismert, ezek 
színben, ízben, illatban más és más élményt 
nyújtanak. Tápanyagtartalma jelentős az egészség 
fenntartása és a betegség megelőzése szempontjából. 
Egész évben beszerezhető, jól tárolható gyümölcs. 
Magas rosttartalmának 1/3-a vízben oldódó 
pektin, amely javítja az anyagcserét, jó hatással van 
a belek működésére, a méreganyagokat megköti, 
savtartalma a bélmozgást serkenti. Sokféle ásványi 
anyagot tartalmaz: kálium, kalcium, cink, fluor, jód, 
szelén. Az egész almát érdemes elfogyasztani, mert 

a csutkában van a jód. Fontos C-vitamin-forrás is.
Az alma jó vértisztító, vízhajtó, segíthet a bélhurut vagy a felső légúti 
betegségek alkalmával. Csökkenti a vér koleszterinszintjét, jó hatású 
vesekő, köszvény és reuma esetén, mert a benne lévő savak oldják a 
húgykövet. Savas gyümölcs, de lúgosítja a szervezetet, mert az organikus 
sók semlegesítik a szervezetben felszabaduló savakat. 
Az almát gyorsan megemészti a gyomor, azonnal energiát nyerünk, feltölt 
vitális anyagokkal. Az édes almát székrekedés vagy vérszegénység esetében, 
a savanykás almát pedig a fogyókúrában és reumás fájdalmaknál ajánlott 
fogyasztani. Terhesség alatt is hasznos, mert a születendő gyermeknél 
csökkentheti az asztma kialakulásának kockázatát. Gyermekkorban 
is ajánlott a 100%-os almalé napi fogyasztása. Gyomorproblémáknál 
párolva fogyasszuk. Az egészség megőrzése érdekében ajánlott almakúrát 
tartani: 4 hétig, naponta csak egy fajta almát fogyasszunk. Ne keverjük 
a fajtákat egy napon belül, mert más a savtartalma mindegyiknek. 
Készíthetünk belőle gyümölcslevest, kompótot, befőttet, lekvárt is, vagy 
társíthatjuk egyéb gyümölcsökhöz. Használható mártások készítéséhez, 
és süteményekben is ízletes. Jellegzetes sütemény az almáspite, aminek 
a töltelékét fahéjjal fűszerezett almareszelék adja. Pépesítve, akár több 
más gyümölccsel kombinálva kiváló bébiétel. Kipréselt leve a legtöbb 
gyümölcslé egyik legfőbb alkotóeleme, kissé fanyar, savanykás ízével 
ezekben mind kellemesen dominál. Vékony, lapos szeletekre vágva, majd 
kiszárítva almachips (aszalvány) lesz belőle. Alkalmas gyümölcsbor és 
pálinkakészítésére is. 

Takács Béláné



441

Házunk tája
FUKSZIA

A fuksziák az erkélyek, teraszok legkedveltebb dézsás növényei. Változatos 
színekben, formákban pompáznak, és évről évre szaporodik a fajták száma. 
Léteznek egyszerű, félig csokros vagy csokros fajták, egy- vagy kétszínű 
virágokkal, de van színes levelű változatuk is. Az idei szezonban a kétszínű 
fajták a divatosak, például piros-fehér „Balerina”, vagy a bíbor-kék „Royal 
Velvet”.
Az árnyékos helyet szeretik, de 
már léteznek speciális fajták 
is, melyek jól tűrik a napsütést. 
A „Cheerio” fajta például ilyen. 
Egyébként a virág színéről 
is kideríthetjük, hogy bírja-e 
a napot, vagy sem. Az erős 
színű fajták, és a pirosak több 
napsütést képesek elviselni, 
mint a halvány virágúak.
Virágzásukat májustól őszig 
élvezhetjük. Nagyon tartósan 
virágzóak, csak az ősz végi 
visszavágásuk állítja le ezt a 
folyamatot. Ideális hely számukra a ház keleti és nyugati oldala.
Magas tápanyagtartalmú kerti földet vagy speciális muskátli földet 
alkalmazzunk az ültetésnél. Földjét állandóan, egyenletesen nedvesen 
tartsuk, és heti egy alkalommal tápoldatozzuk.
Az éjszakai fagyok beállta előtt meleg helyre költöztessük. Téltűrő fajtái 
maradhatnak a szabadban. Már megalkottak olyan fajtákat, amik a mi 
éghajlatunkon is kibírják a telet. Ezek a növények kiültetve a kertbe úgy 
viselkednek, mint általában a többéves kerti évelők. Ősszel a föld feletti 
rész elpusztul, tavasszal pedig kihajt újra. Ilyenek például a „Empress of 
Prussia”, „Tom Thumb”, „Margaret”.
Jó szórakozást kívánok! Gyönyörködjünk ezeknek a kis kerti balerináknak 
a táncában!

Kép: https://www.fitoland.hu/kategoriak/betetcserepek_vizmercek_18/fukszia_165
Morva Ildikó
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1. 60 ÉVES PEDAGÓDUSI ÉLETPÁLYÁRA JÁRÓ KITÜNTETÉS.
2. 2015-BEN AZ 1. SORBAN MEGNEVEZETT KITÜNTETÉST KAPTA.

3. 2015-BEN Ő IS AZ 1. SORBAN MEGNEVEZETT KITÜNTETÉST KAPTA.
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S.K. 
MIKULÁSRA KÉSZÜLVE

A piros palástban, püspöksüvegben 
és pásztorbottal ajándékokat osztó 
Mikulás eredetileg a katolikus 
vallású vidékeken Szent Miklósnak 
a népies alakja. Szent Miklós a 
gyermekek és diákok védőszentje. 
A modern magyar néphagyomány 
szerint december 5. éjjelén – 
december 6. hajnalán a Mikulás 
meglátogatja a gyermekeket, s ha 
az elmúlt évben jól viselkedtek, 
kisebb ajándékot tesz az ablakba 
kitett csizmákba.
Igaz ugyan, még csak november 
van, de a következő hónap minden 
anyuka számára igen mozgalmas 
szokott lenni, mivel készülni 
kell az év legszebb ünnepére, a 
karácsonyra, ezért egy kicsit már 
gondolkodhatunk előre, hiszen 
hamar itt van december 6.
Az ajándékokat nemcsak az 
ablakba kitett, szépen kitisztított 
csizmákba várhatják a gyerekek, 
hanem saját kezűleg készített mikulás zokniba is, ami lehet az ajándékok 
része is. Kedves anyukák, nagymamák, most erre szeretnék egy ötletet 
mutatni!
Ehhez az anyagszükségletünk:

•	 piros, fehér és halványrózsaszínű filc anyag
•	 fekete gyöngy
•	 piros és fehér hímző cérna
•	 piros vagy fehér szalag 
•	 piros és fehér pompon
•	 ragasztópisztoly
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Az elkészítés menete:

A kép alapján elkészítjük a szabásmintát papírra, kivágjuk, ráhelyezzük a 
filc lapra, körberajzoljuk, majd ezeket is kivágjuk. A zokni formáját dupla 
anyagból, a többit csak szimplán. A felső zoknira elrendezzük az arc 
részeit, először a rózsaszín részt 
varrjuk fel, utána a hajjal együtt 
a sapka peremét, a gyöngyöket 
felvarrjuk a szeme helyére, a 
sapkát a zokni bal széléhez 
igazítva a tetejére varrjuk. Ha 
készen vagyunk, akkor a zokni 
elejét és hátulját egymáshoz 
illesztve, körbevarrjuk úgy, 
hogy a teteje nyitva maradjon. 
Az akasztót se felejtsük ki a bal 
felső sarokhoz: a két anyag közé 
varrjuk a szalagot. Már csak 
a szakáll van hátra: a részeit 
szépen egymásra tesszük, 
majd ragasztópisztollyal 
felragasztjuk sorban egymás 
után. Szerintem egyszerűbb, 
mint varrni, és így szebb lesz a 
végeredmény. Felragasztjuk a szemöldököt és a pomponokat is: a pirosat 
az orrának, a fehéret pedig a sapka bojtjának, és készen is vagyunk.
Hasznos tanács: a filc lapokat általában A4 méretben lehet megvásárolni, 
de ha ennél nagyobbra lenne szükségünk, akkor méteráru boltokban 
kaphatunk méterben is.

Szakácsné Gévai Andrea
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„Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk”
TÓTH RÓBERT

Előző hónapban Hetyei Csaba (HCS) beszélgetett 
Tóth Róberttel (TR), a Ferencvárosi Torna Club 
masszőrével a múltról, jelenről. Most folytatjuk 
a riportot, de mint az előzőekben, most is 
megszólalnak ismert személyek, akik szívesen 
nyilatkoztak Robiról…
HCS: Voltatok ti U21-es bajnokok is, ugye?
TR: Kiestünk az NB-II keleti csoportjából, 
és Peti azt gondolta, hogy nem, mint tartalék 
együttes fogunk működni, hanem egy 21 éves 
utánpótlás csapatot fogunk csinálni. Olyan 
jó csapatot tudtunk összerakni a 19-20-21 
évesekből, hogy abban az évben megnyertük az U21-es bajnokságot! A 
bajnoki győzelem után kérvényeztük, hogy újra indulhassunk második 
csapatként az NB-III-ban, de az U21-es csapattal futottunk neki. Azért 
tettük ezt, hogy a fiatalok a felnőttek között edződjenek. Olyan jól sikerült, 
hogy rögtön megnyertük az NB-III-at is… Azóta kissé hullámzó lett a 
teljesítmény, bár az idén sokáig vezettük a harmadosztályú bajnokságot. 
Most sokan visszajátszottak a nagy csapatból. 

HCS: Hogy találkoztál a Robival
Böde Dániel (A Fradi és a magyar 
válogatott csatára. Eddig egy bajnoki 
címet, egy ezüstérmet, és egy bronzérmet 
ért el. Kupagyőztes, kétszeres 
szuperkupa győztes. A Paks és az FTC 
színeiben 292 első osztályú mérkőzésen 
a 2017. év nyaráig 105 gólt szerzett. 
2016-ban az NB-I gólkirálya. A magyar válogatottban 16 mérkőzésen 4 
gólt szerzett. Játszott az EB nyolcad döntőjében.): Még akkor ismertem 
meg, amikor én még Pakson játszottam, Robi meg már akkor a Fradiban 
dolgozott. Ismerősök révén jöttünk össze. Nap mint nap találkoztam vele, 
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mikor már én is a Fradiban játszottam, bár nem voltunk egy csapatban, de 
többször lemasszírozott. Ugyan nem egy időben voltak az edzéseink, de 
az edzőközpontban sok időt töltöttek, és ott gyakran találkoztunk. Ők ott 
kártyáztak Lipcseivel, a Zsinegékkel. 
HCS: Milyen kapcsolatban voltál, vagy Robival?
Böde: Eleinte ismerősként, ma már barátként tekintek rá. Akármilyen 
bajom volt, bármikor mehettem hozzá, mindig segített nekem! Egy biztos, 
a keze nagyon jó! Csak jót tudok mondani rá: egy rendes, jó, magyar ember. 
Sajnálnám, ha elmenne a Fradiból.

HCS: Kik játszottak a kezed alatt?
TR: A legelső időszakból: Huszti Szabolcs. Ő az edzések után még kint 
maradt 20 labdával gyakorolni. Lehetett látni, hogy ő valamit akar ebben a 
sportban. Matthäus be is válogatta később. Hajnal Tomi, Gera Zoli, Holman 
Dávid, Balogh Zoli, Gyepes Robi, a kis Haraszti, Čukić, Jovanovics: ők is 
játszottak nálam, amikor egy-egy sérülés után meccshiányuk volt, de a 
nagy csapatba még nem fértek be. De a mostani szériából is sorolhatok 
hasonló mentalitású játékosabb, akik tőlünk kerültek fel a nagy csapathoz: 
Nagy Ádi (válogatott, most a Bologna játékosa), Nagy Dominik (szintén 
válogatott, a Legia Warszawa játékosa), Csilus-testvérek. De a 14 év alatt 
olyan edzőkkel volt szerencsém dolgozni, mint Garami Józsi bácsi, Gellei 
Imre bácsi, László Csaba, Détári Lajos, Zoran Kuntić.

HCS: Sok évet dolgoztál Robival egy csapatban…

Végh Zoltán (számos magyar és külföldi 
csapat kapusa, 600 élvonalbeli mérkőzésen 
védett, magyar bajnok, bajnoki ezüstérmes, 
3-szoros bronzérmes, magyar szuperkupa 
győztes, 25-szörös válogatott, 2012-2017 
között az FTC kapusedzője) 
Végh: Tóth Robival 5-6 évet dolgoztam 
együtt. Rendkívül jó munkatárs volt, olyan 
ember, akivel jó volt minden nap találkozni, 
együtt dolgozni. Együttműködő volt mindenben. Ha kívánhatnék, akkor 
mindig ilyen munkatársat kívánnék csak magamnak. Robi emberként 
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tízesre vizsgázott a közös munkánk során.
HCS: Nem próbáltátok meggyőzni, hogy maradjon a Fradinál?
Végh: Dehogynem. De ő úgy döntött egyelőre, hogy más irányba megy. 
Ennek ellenére szeretjük a Robit, és azt gondolom, hogy bármikor nagy 
szeretettel fogunk találkozni vele bárhol, bármikor. A munkája arról 
szólt, hogy a mi problémáinkat kell megoldania. Azért is szerettük, mert 
a munkájához nagyon ért, kiváló masszőr. Így aztán sosem volt közöttünk 
feszültség. Jött a Baggio, és a problémáinkat megoldotta! Nagyon sajnálom 
Robit, ha úgy dönt, hogy elmegy a Fradiból…

HCS: Ma is focizol az öregfiúkban.
TR: Igen, 2005-ben egyszer nem volt ki a csapat és beugrottam, ott 
is ragadtam. A mai napig játszom a csapatban. A Fradival kétszer voltam 
öregfiúk országos bajnok. A hetvenes, nyolcvanas évek nagy csatákat 
megélt játékosaival most is játszom az old boysban, beleöregedtem ebbe 
a korosztályba is. Ez a negyvennégy év felettiek csapata – Rab Tibi, Szeiler, 
aztán Lipcsei, Keller Józsi, Szántó Gabi ….

HCS: Tóth Robival mikor hozott össze az élet?
Dejan Milovanović (kétszeres magyar bajnok, 
1995-1998 között az FTC szerb hátvédje, 75 magyar 
bajnokin 6 gólt szerzett, majd az utánpótlás csapat 
mellett dolgozott 2017-ig)
Dejan: 7 éve kezdtük el a közös munkát a 
második csapatnál, amikor Lipcsei Peti vette át 
az utánpótlás irányítását. Úgy ismertem meg őt, 
hogy a szíve-lelke a csapaté. Ilyen hozzáállású 
embert bármely csapat elfogadna. Nagyon 
közvetlen, őszinte, segítőkész ember. Nagyon 
pozitív a hozzáállása mindenhez, csak köszönetemet tudom kifejezni neki. 
Boldog vagyok, hogy ilyen emberrel dolgozhattam együtt. 
HCS: A szavaidból úgy veszem ki, hogy szereted a Robit…
Dejan: Nemcsak szeretem, hanem imádom! Robi egy külön kategória: 
rengetegszer segített az embereken, nekünk is. Mindig azon volt, hogy 
megtaláljuk a problémára a megoldásokat. Csak pozitívokat, a legjobbakat 
tudom mondani róla.
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HCS: A munkátok során volt-e feszültség köztetek?
Dejan: Olyan probléma nem volt, amit ne tudtunk volna könnyen áthidalni. 
Például a sérült játékosokról alkotott véleménye mindig helytálló volt, 
segítőkészen kereste azt a megoldást, mely a csapatnak is és a játékosnak 
is a legjobb. Büszke vagyok arra, hogy ilyen emberrel dolgoztam együtt. 
Próbáljuk meggyőzni, hogy maradjon, majd kiderül, milyen sikerrel: a 
döntés az övé. Figyelj! Az élet megy tovább, nem lehet tudni, hogy mit hoz 
a jövő. Robi előtt azonban mindig nyitva van az ajtó!
HCS: Milyen volt az utolsó meccseken a kispadon ülni?
Dejan: Iszonyatosan nehéz volt, hiszen megszűnik a csapat. Leginkább a 
gyerekek miatt, hiszen vannak a csapatban fiatal gyerekek is…Én általában 
pozitívan állok a problémákhoz, ezért bízom benne, hogy a mindegyik 
gyerek megtalálja a saját csapatát a jövőben. Amiben tudok, én segítek 
nekik. Robit pedig nem kell sajnálni, biztos a legjobb döntést fogja hozni. 
Én mindenesetre nagyon büszke vagyok rá, hogy megismerhettem őt!

HCS: Idén januárban aztán jött a bomba…
TR: Igen, idén januárban jött a hír, hogy megszüntetik az NB-III-as 
csapatot pénzügyi gondok miatt. Nehéz így tűzben tartani a srácokat, amikor 
tudják, hogy van még fél évük, és megszűnik a csapat. Bár mindenkinek 
felajánlották, hogy maradhatnak, de nem látszott a perspektíva. Petiék 
elmentek négyen Soroksárra, nekem felajánlották az utánpótlás csapatot. 
Jelen pillanatban várakozó állásponton vagyok. Lehet, hogy visszamegyek 
Szarvasra a bátyámhoz, lehet, hogy maradok. Elsőre nemet mondtam 
a felkérésre… 14 évet töltöttem a Fradinál…Nem tudom, hogy jó döntés 
volt-e. 
Álljon itt az a mondat, mellyel Robi hétről-hétre szokott a csapattól 
búcsúzni: „Na, most hazamegyek! Beverek két sört a presszóban, meg 
egy ablakot, és megvan a hétvége!” Reméljük, Robi, a döntésed még nem 
végleges, és még sokáig fogja ezt hallgatni a Fradi-stáb az Üllői úti aréna 
öltözőjében. Mi szurkolunk neked!

(Lapzártakor érkezett a hír: a Ferencvárosi Torna Club vezetősége 
megkereste Tóth Róbertet, hogy vállalja továbbra is az utánpótlás csapat 
masszőri feladatait. A megkeresésre Tóth Róbert igent mondott.)
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„Adony épített emlékei”
FŰRÉSZFOGAS BEÉPÍTÉSŰ HÁZAK - SZENT ISTVÁN UTCA

Hazánkban a legelterjedtebb beépítései 
mód a fésűs beépítés. A hosszú 
szalagtelkek a beltelkek mellett gyakran 
magukba foglalták a szántót, legelőt, akár 
erdőt is. Négyféle módozata van ennek 
a beépítésnek: oldalhatáros előkertes, 
oldalhatáros utcafrontos, szabálytalan 
és fűrészfogas, mely utóbbi beépítést 
mutatja a vizsgált utca is. A fűrészfogas 
beépítést akkor alkalmazzák, ha a 
telkek nem merőlegesek az utcára, 
így az oldalhomlokzat is látható, és 
meghatározza az utcaképet. 
Négy épületet vizsgáltunk a Kinizsi, 
Magyar végül pedig a Szent István 
utcában. Feltehetően a 19. század 
közepe táján épülhettek. Mind vegyes 
falazatúak, valamint az épületeken, így 
magán a telken is, két család osztozott. 
A Szent István utcai épület utcafronti része eredetileg a Pákozdi nagyszülők 
háza, tehát a dédszülőkig visszamenőleg a családé volt. Két család, két 
testvér osztozott az épületen, ma Mikler Anna otthona. Az épület első 
lakásában még az eredeti elrendezés látható, mely a többi épület esetében 
is valószínűsíthetően így volt, a bejáraton át a konyhába jutunk, melyből 
kétoldalra nyílik egy kis valamint egy nagyszoba. A konyhában igen nagy 
kemence található, a kéményben füstöltek is. Az első és hátsó traktusok 
között szintkülönbség volt, így a hátsó traktust megemelték. Utóbbiban a 
tornácról belépve a konyhába érkezünk, melyből egy szoba és egy kamra 
helyiség nyílik. Itt nem az eredeti elrendezést láthatjuk. A padlás felöli 
térnél a konyha és spájz egybe lett nyitva, padlásfeljárónál lévő helyiség 
pedig a kamra volt, külső, külön bejárattal, de ezt is megnyitották, és 
szobává alakították. 
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Leírás 
Az épület téglány alaprajzú, nyeregtetős, hódfarkú cseréppel, vegyes 
falazatú, udvar felőli hosszanti homlokzat mentén tornác fut végig, mely fölé 
kilenc pilléren nyugvó fa fedélszék ugrik ki. Főhomlokzata az utcafronthoz 
illeszkedik, középtengelyében egy ablak nyílik, vakolatsávos díszítés fut 
körbe az alapzattól. A két lakrészt jól láthatóan különíti el a macskalépcsős 
oromzati fal. 
Az udvar felé eső hosszanti homlokzati részen fut végig a tornác. Az első 
lakás homlokzati részén két háromosztatú szárnyas ablak, valamint egy 
ajtó található. Tovább haladva a második lakrész felé egy álló téglány alakú, 
kétszárnyas ablak, valamint egy ajtó található.

Tarjányi Viktória, Siska Enikő, Ohmacht Petra, 
a 2017. évi építész, felmérő tábor résztvevői

Fényképek: Tarjányi Viktória, szabadkézi rajz: Siska Enikő
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Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
PRÓSZA

Marczinka Lászlóné, Erzsi néni 2017-ben itt hagyott bennünket, de a 
tőle kapott információk, receptek megőrzik emlékét. Sok biztatást, segítő 
visszajelzést, javaslatot kaptam tőle az első két kalendárium készítése 
során, és akkor gyűjtöttem tőle a prósza receptjét, amit nagymamám is 
készített hajdanán, mivel a hozzávalók minden „rendes háznál” adottak 
voltak.
Erzsi néni elmondta még, hogy a prósza sohasem volt fő étel. Ebéd utáni 
csemegének vagy uzsonnára készítették. A variációk tárháza nagyon 
gazdag: aszalt gyümölcsöt, citromhéjat raktak bele, lekvárral vagy cukros 
tejföllel kenték meg a tetejét, miután kisült, apró vajdarabkákat raktak rá, 
hogy beleolvadjon, de csak szimplán cukorral meghintve is finom csemege 
volt a gyerekek számára.
Ne féljünk kipróbálni, nem bánjuk meg!

Prósza, ahogy Erzsi néni hagyta ránk
Hozzávalók:

30 dkg kukoricaliszt,
3-4 dl aludttej,
3-4 kanál cukor,
2 egész tojás,
1 jó evőkanál zsír,
1 csomag sütőpor (ez már csak a modernebb időkben volt!),
csipet só.

A kukoricalisztet, a sütőport, sót és a cukrot összekeverjük, majd hozzáadjuk 
a tojásokat, az aludttejet, az olvasztott zsírt. Jól összekeverjük.
Egy sűrű, de könnyen keverhető masszát kell kapnunk. 
Jól kizsírozunk egy kb. 22x35 cm-es tepsit, beleöntjük a masszát, 180 fokos 
sütőben 20-25 percig aranysárgára sütjük. 
Melegen, még a tepsiben felkockázzuk.

Takács Béláné
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Gourmand - a hónap gombája
KÉSEI LASKAGOMBA

A laskagomba az őszi-téli erdők közismert ehető gombája. Októberben az 
első deres hajnalok után jön elő, és januárig előfordulhat. A legkeményebb 
mínuszokban már nem terem, de megfagyva akkor is még szedhetők a 
korábban előjött termőtestek. Mindig faanyagon terem, sebeken keresztül 
megtámadja az élő fákat is, melyeket aztán évek alatt elkorhaszt. Csak 
lombos fák törzsén illetve tuskóin él, leggyakrabban nyáron, vagy dión. A 
termőtest 4-15 centi átmérőjű, kagyló formájú, színe a szürkésbarnától 
a kékesfeketéig változhat. A lemezek a tönkre lefutók, fehéresek. A laska 
mindig csoportosan terem, a kalapok egymás alatt-felett nagy csomókban 
állnak. A hús a kalapban rugalmas, a tönkben szívós. Illata, íze semleges. 
Nem tartozik a legértékesebb csemegegombák közé, de mindenféle 
gombás ételnek alkalmas. Legnagyobb előnye a biztos felismerhetősége, 
és az, hogy nagy tömegben terem. Az idős példányoknak csak a puha 
részeit használjuk fel. Ez a faj nem való szárításra, mert a szárítmánya nem 
nedvesedik vissza, főzés után is szívós marad. A gáton túl, a Sziget holtág 
felöli partján az öreg nyárfaerdő híresen jó laskás hely volt, ahol évről évre 
bőven lehetett szedni, amíg pár éve ki nem vágták. A város belterületen is 
sokszor előjön, főleg idős diófák kérgén. Közeli rokona a nyári laska, amely 
az itt ismertetett fajtól csak világosabb színében és termő idejében tér el, 
azonban ez jóval ritkábban jön elő.
     Kovács Dániel gombaszakértő
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Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna
HIDAK ADONYNÁL

A révátkelés, kompátkelés az adonyi história része. Több évezredes múltja 
van annak, hogy az adonyiak (vagy az itt élő más népek) a Duna sekélységét 
kihasználva a meglévő gázlón, majd később a kompon közlekedést 
biztosítsanak a két part között.
Volt-e, lesz-e valaha Adonynál híd, vagy mindig csak rév volt? (Rév: olyan 
vízi átkelő, ahol nincs híd, így kompon, gázlón lehet átjutni a túlsó partra.)
A hídépítés a helyi erőt meghaladó tevékenység, így mindenképpen olyan 
államszervezetet igényel, mely hosszú távra rendezkedik be, jelentős a 
szállítási igénye, és szükségét érzi a gyors és biztonságos közlekedésnek a 
két part között.
Ha ezeket a kritériumokat nézem, akkor rögtön érthetővé válik, hogy az első 
komoly államszervezettel rendelkező hatalom – a római birodalom (Adony 
környékén 73-433. között regnált) – miért nem épített hidat az egyik első, 
és egyik legfontosabb pannóniai helyőrségnél, raktárbázisnál: nem volt 
cél a két part közötti forgalom. Sőt sokkal inkább a Duna, mint határvonal 
azt igényelte, hogy minél könnyebben védhető legyen a birodalom határa: 
ekkor a Duna jelezte a civilizált világ szélét. A római korban bizonyítottan a 
Dunán, a mai Budapestnél épült állandó közlekedést biztosító cölöpjármos 
fahíd1, mely Aquincumot kötötte össze Transaquincummal, azaz a 
birodalmi oldalt a barbaricumi oldallal. Ezt az állandó hidat aztán sok 
évszázadig nem követte újabb állandó híd a Dunán. A Musztafa Pasa által 
1571-ben, majd Mária Terézia által 1767-ben készíttetett hajóhíd kötötte 
össze a két partot Budánál. A rómaiak hídját követő első állandó dunai híd, 
a Lánchid építését gróf Széchenyi István kezdeményezte, báró Sina György 
szervezte és finanszírozta, William Clark tervezte, Adam Clark irányította a 
kivitelezést, és 1849. november 20-án Haynau avatta fel.
Nem csoda hát, ha Adonynál állandó híd nyomaira nem leltünk, hisz még a 
fővárosunkban is ritkaság számba ment a hídépítés a XX. századig. De úgy 
tűnik, hogy az írott történelmünk több alkalommal is feljegyezhette egy-
egy ideiglenes híd építését Adonynál.
Az első feljegyzés az adonyi hídról a török korból való, a törökökhöz 
köthető (éppen úgy, ahogy a rómaiak utáni első budai híd is). Haszán pasa 
1  Havas Zoltán: A magyar honvédség ideiglenes hídhelyreállítási képességeinek, le-
hetőségeinek vizsgálata, Phd értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp. 2007. 11. 
oldal
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nagyvezér a magyar csapatok Buda visszavételére indított támadásának 
kivédése végett úgy tervezte, hogy erőiket egyesíti akképpen, hogy 
Adonynál hajóhidat épít. Erre vonatkozó kísérlete azonban 1602. november 
1-én kudarcba fulladt, mert a bosnyák segédcsapatokat Nádasdy főherceg 
irányítása alatt lévő gyalogosok állították meg, míg a Pogrányi Benedek 
naszádosai a Dunán lejőve az adonyi hídfőállásokat foglalták el, miközben 
a pasa főseregét nagy véráldozatok árán a felső- magyarországi csapatok 
fékezték meg.2 Közel egy év múlva azonban a szándékuk sikerrel járt: 1603. 
szeptember 27-én elkészült a pontonhíd – a leírások alapján – a mai adonyi 
Sziget és a Csepel-sziget között. Azonban a Sziget és az adonyi part közötti 
átkelést a Rusworm által vezetett császári seregek nyomására még hosszú 
ideig nem bírták kiépíteni. Itt, Adonynál aztán a törökök szeptember 30-
án átkelvén a Dunán (3.000 török janicsár, meg 7.000 lovas) megütközött 
a Csepel-szigeten Rusworm 6 
gyalogezredével és 8 ezrednyi 
lovasságával, akiknek sikerült 
a hídon visszaszorítani őket 
úgy, hogy az adonyi Szigetről 
a Dunába szaladtak, a lovasok 
meg a sziget belsejébe. A 
törökök 5.000 főt veszítettek, 
míg a császáriak „kevés 
halottat” szenvedtek el. Ezt a 
török csatavesztést teljesen 
az adonyi Kis-Duna híd el 
nem készültének a számlájára 
írhatjuk.3 Mivel Rusworm 
ahelyett, hogy az Adonyban állomásozó török tábort semmisítette volna 
meg, visszavonta seregeit Budához, így a pasának sikerült a hidat befejezni. 
1603. október 31-én Nádasdy és Thurzó vezetésével aztán hajókon 
megközelítve Adonyt, visszafoglalta – még ha rövid időre is – a törököktől 
a helyőrséget. Ebből is látszik, hogy egy jó helyen megépített, vagy éppen 
meg nem épített híd, ha háborút nem is, de csatákat dönthet el.
Majd kettőszáz ötven évet kellett várni a következő hídra, melyet a 
történelem feljegyezhetett Adonynál. Természetesen, ez is háborúhoz 
volt köthető. 1849-ben a forradalom és szabadságharc dicsőséges tavaszi 
hadjárata során a magyar fősereg az első, győztes komáromi csatát 

2  Dr. Veres Endre: Buda és Pest 1602-1603-iki ostroma. Hadtörténelmi közlemé-
nyek, Bp. MTA, 1910. 70. oldal
3  Dr. Veres Endre: Buda és Pest 1602-1603-iki ostroma. Hadtörténelmi közlemé-
nyek, Bp. MTA, 1910. 400-407. oldal
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(1849.04.26.) követően Buda irányába fordult, hogy befejezze a főváros 
felszabadítását. Görgey utasította április 29-én Aulichot (aki Soroksár 
környékén állomásozott csapatával), hogy május 3-án kezdjen hozzá egy 
pontonhíd építéséhez Adonynál. A hídon átkelve aztán akadályozza meg a 
császári csapatokat abban, hogy dél felől erősítést nyújtsanak Buda várának 
védelméhez. A hídépítést Kiss százados utászzászlóalja hajtotta végre 
Meszéna Ferenc alezredes hadmérnök ellenőrzésével. A munkálatokat a 
Csepel-szigeten az Asbóth-hadosztály, míg ezen az oldalon az előző napon 
csónakokkal átszállított két zászlóalj fedezte. A híd május 4-re elkészült, így 
a II. hadtest 6.300 fővel át tudott kelni a folyón, és csatlakozhatott Téténynél 
az időközben ideérkező fősereghez, hogy aztán a főváros visszavívására 
induljanak…4

Az első állandó híd építésének  terve Adonynál – valószínűleg – még a XIX. 
század végén merülhetett fel. Bár erre közvetlen bizonyítékot nem találtam, 
azonban elég beszédes, hogy a korszak egyik új közlekedési eszközének, a 
vasútnak a pályáját 1896-ban (a fővonallal együtt) kiépítették az adonyi 
Duna-parthoz. Ne legyenek kétségeink! Akkoriban sem a terményszállítás 
volt az elsődleges cél az állami fejlesztések során, sokkal inkább a 
hadiszállítások igényének kielégítése.
Az adonyi Duna-parthoz  a vasúti pálya megvalósítása nagyon kardinális 
a mai napig is (hiszen állam pályatest talán, ha négy helyen közelíti meg 
a Dunát Magyarországon – Budapesten, Adonyban, Pakson és Baján), így 
később ehhez irányozták az adonyi híd építési tervét is. Ennek első írásos 
nyomát – milyen véltetlen – a második világháború előestéjén találhatjuk 
meg. 1935. március 9-én a magyar királyi kereskedelemügyi minisztérium 
közlönyében, a Közgazdasági Értesítőben jelent meg, hogy előkészítés alatt 
van az „adonyi Dunahid” építése. Ez lett volna az első állandó híd Adonynál.
Kevésbé tűnik jogforrásnak az előbbi hírnél, de Nyírvidék Szabolcsi 
Hírlap 1944. április 27-i száma Tantó Pál miniszteri osztályfőnök a 
Mérnökegyletben tartott előadására hivatkozva említi, hogy „Öt új híd 
épül a Dunán és a Tiszán. … A legszükségesebb Duna-Tisza-hidak építésére, 
a három éves átmenetgazdálkodási tervezet szerint, közúti híd épül majd 
a Dunán Adonynál az Alsó-Dunán és Doborgaznál, a Tiszán Tekeházánál, 
Algyőnél és Kisarnál.” E terv érdekessége, hogy ezen a hídon külön sáv lett 
volna a kerékpárok számára! De, mint tudjuk, nem valósult meg (ez sem).
1961-ben aztán Adony határába került híd, legalábbis annak maradványai. 
A második világháború után – mivel nem marad ép híd a fővárosban 
– épített első állandó híd, a Kossuth híd volt, melyet 1946 januárjában 
adtak át a forgalomnak. A hidat 10 év használatra építették, és ezt 
4  Lázár Balázs: Pest alatti harcok 1849. április 10. és 21. között. Hadtörténelmi 
közlemények, Bp. 2002. 779-780. oldal
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tartották is. 1957-ben lezárták a 
forgalom elől, és elbontásra került. 
A Népszabadság 1961. április 19-án 
számolt be arról, hogy az alapozáshoz 
használt keszonokat leúsztatták a 
Dunán, és Adony alatt partvédőmű 
megépítéséhez használták fel. A 
két hónap (!) alatt megépült híd 
maradványai így ipartörténeti 
műemlékként a Duna partját, medrét 
erősítik a mai napig is. Az Adony és 
Kulcs közötti területet, ahol a jobb parton elhelyezésre kerültek ezek a 
betonművek ma is „keszonoknak” hív a köznyelv.
14 év múlva félig megépült az a híd Adony és Lórév között, mely jól 
demonstrálta, hogy Duna-partig kiépített vasúti pályának katonai 
jelentősége van. A magyar mérnökök 1973-75. között olyan pontonhíd 
fejlesztésébe fogtak, mely biztosította a vasúti szerelvények dunai átkelését. 
A próbára 1975-ben Adonyban került sor. A „vasúti TS uszályhíd” használata 
akkor kudarcot vallott, mert jobban süllyedt, mintsem a vasút által előírt 
maximális lejtés (3%) megkövetelt volna. További gondot jelentett a híd 
és a hídfő kapcsolata is.5 Végül 1977-ben sikerült a vasúti pontonhíd 
megépítése – akkor már Dunaújvárosban a Dunai Vasmű iparvágányának 
használatával. A TS uszályhíd ötlete Borcván Béla hadmérnöktől származik, 
azaz magyar találmány. TS jelentése: folyékony (T, mint tank), és szárazáru 
(S) szállítására alkalmas uszály.
Kép: Fórum, ZM Nemzetvédelmi Egyetem lapja 2006. 1. szám
1985-ben aztán elérkezett az idő, hogy a törökök és a 1849-es honvédek 
után végre a mi korunkban is átsétálhattunk Adonynál a Dunán... Ha éppen 
akkor a magyar, a szovjet, vagy a csehszlovák néphadsereg állományában 
tartoztunk, és részt vettünk a „Duna 85” fedőnevű hadgyakorlaton az 
adonyi pontonhíd építésében. Ekkor 36 óra alatt épült meg Adony és Lórév 
között egy 522,4 m hosszú közúti TS uszályhíd, melyen csapataink vonultak 
át egyik partról a másikra.6 
Azóta időről időre felvetődik annak az igénye, hogy épüljön híd 
településünknél. Ez konkrét tervként is meghatározásra került. A 2007-
2013. közötti Közép-dunántúli Régió Stratégiai Programjának (MTA, Bp. 
2006.) logisztikai fejezete külön kiemeli az adonyi vasúti híd megépítésének 

5  Havas Zoltán: A magyar honvédség ideiglenes hídhelyreállítási képességei-
nek, lehetőségeinek vizsgálata, Phd értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp. 
2007. 18. oldal
6  Gr. Gáll – Kovács – Dr. Tóth: Pest megyei és budai hidak, Bp. 1997. 92. oldal
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szükségességét. De ezt erősíti Dr. Tóth Bálint tanulmánya is: „Nagyobb 
távlatban a Budapestet délről elkerülő Székesfehérvár - Pusztaszabolcs - 
Adony vasút-vonal folytatásaként a Ráckeve térségében két Duna hidat is 
igénylő Dömsöd, illetve Cegléd térségéig kiépítendő új vasútvonal adhat 
jó megoldást. E fejlesztés egyidejűleg két EU folyosó (IV. és V.) részét is 
képezheti.”7 
Fejér megye 2014-ben készült területfejlesztési programja8 azonban már 
nem tartalmazza a vasúti híd építésének tervét: városunkban logisztikai 
központ és közforgalmú kikötő fejlesztését irányozza elő. Hídról már szó 
sincs…

Hetyei Gábor

7  Dr. Tóth Bálint: Az ország közlekedési rendszerének védelmi célú előkészítése. 
2006. www.honvedelem.hu
8  Lechner Lajos Kft.: Fejér megye területfejlesztési programja, FM. Önkormányzat, 
Bp. 2014.
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Süni mese

Illusztrálta: Bálinth Tibor

III. Mézes süni Szenteste
Tüsi, Tüti és Süsi – a karácsonyozni kívánó süni ikrek – vágya tehát valóra 
vált. Éppen karácsony előestéjén kerültek Lenkéhez, Bercihez és szüleikhez, 
így mikor a soron következő szendergésükből felébredtek, a gyerekek 
a szüleikkel éppen a karácsonyfa körül ültek, és ámulattal hallgattak 
egy gyönyörű történetet. Látszott, hogy igazán jól ismerik Mária, József 
és a Kis Jézus születésének történetét, kívülről fújták a három királyok 
nevét is, mégis olyan csillogó 
szemmel figyeltek, mintha most 
hallották volna először a mesét. 
Figyelemben nem volt hiány 
Tüsinél, Süsinél és Tütinél sem, 
akiknek a most messze lévő 
Süni Anyu bizony minden este 
rengeteg mesét kellett, hogy 
meséljen, de az első karácsony 
történetét még soha nem 
hallották. Nem is csoda, hiszen 
ez volt első telük, amit ráadásul 
éppen hosszú-hosszú alvással 
kellett volna tölteniük. Mégis boldogok voltak, hogy Lenke és Berci mellett 
ők is részesülhettek a mesében. Mikor a törékeny kislány és a zömök kisfiú 
édesanyja hangja elhalkult, és a mese véget ért, a gyerekek egy hatalmas 
dobozt vettek elő, és elkezdtek belőle mindenféle apró dolgokat elővenni. 
Persze, a sünik nem bírtak a kíváncsiságukkal, és ismét addig tornáztak, 
nyújtózkodtak a doboz oldalánál, míg hatalmas robajjal sikerült újra az 
oldalára fordítaniuk átmeneti otthonukat. Gurgulázva nevettek, ahogy 
háromfelé gurultak, és az odarohanó gyerekek is jókat mulattak a vicces 
sünicsapaton. Mivel látták, hogy nem akarnak világgá szaladni, annál 
sokkal inkább kíváncsibbak, a kis állatok nagy örömére letették őket a 
földre, és miközben őket is figyelték, tovább foglalatoskodtak a sok kincset 
rejtő dobozukkal.
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- Szerintetek mi ez? – ugrabugrált izgatottan Tüti.
Annyira izgatott volt, hogy egészen közel ment az apró bábukhoz, és 
izgatottságában majd fellökte a már felállított állatokat.
- Ezt ismerem, már láttam a mezőn, ez bárány. Nagyon aranyos állat – 

örvendezett Süsi.
- És ez az óriási, foltos? – nézelődött Tüsi a tehén közelében.
Közben persze próbált ő is egyre közelebb araszolni a kis bábukhoz.
- Szerintem ez farkas – bökött okoskodva Süsi egy fekete pulikutya felé, 

de mivel testvérei nem ismerték sem a farkast, sem a pulikutyát, így 
igazán nem tudtak sem helyeselni, sem vitába szállni vele.

- Nézzétek, itt egy aprócska kisember. Milyen pici. És milyen kedvesen 
nézi mindenki – találta meg a játék legapróbb bábuját Tüti, és 
orrocskájával óvatosan böködni kezdte.

- Miért alszik az embergyerek szalma, széna és állatok között? – 
kérdezgette tovább testvéreit Tüsi, de egyikük sem volt okosabb a 
másiknál.

Így aztán csak szimatolgattak, nézelődtek, néha egy-egy bábut 
megbillentettek, amiért a gyerekek egy cseppet sem tűntek mérgesnek, 
inkább jókat nevetgéltek rajtuk. Lenke és Berci tovább beszélgettek, 
meséltek, miközben sorra mindent kiszedtek a dobozból, és végre a 
kis sünik is megtudhatták, hogy a betlehemi jászolt építették meg a 
gyerekek. A jászolt, amiről korábban az édesanyjuk is mesélt a fa mellett 
nekik, ahol békességben elfértek egymás mellett állatok és emberek, és 
ahol szeretettel fogadták be az állatok az embereket a saját otthonukba. 
Nagyon hasonlatosan ahhoz, ahogy most a süniket fogadták be a hideg elől 
az emberek. Nem volt hiánya a szeretetnek abban a régi-régi jászolban 
Jeruzsálemben sem, és nincs hiánya szeretetnek ebben a hófedte meleg 
otthonban sem – a gyerekek a kíváncsiskodó süniket a jászolkészítés 
közben többször megsimogatták, szeretgették, a kis állatok pedig egyre 
bátrabbak lettek, mert hatalmas biztonságban érezték magukat. Tudták, 
igen, egyre biztosabban tudták, hogy ez a kedves család nem bántaná 
őket, egyre jobban érezték a szívükkel, és abban is biztosak voltak, hogy a 
karácsony ezt a szeretet és kedvességet még tovább növelte. Erről szólt a 
fa, a mese, minden illat a házban. 
Miután a jászolt és a bábukat alaposan megnézegették a sünik, újabb 
felfedeznivaló után néztek. Lenke és Berci nem követték őket szorosan, így 
az apró állatok egyre szabadabban közlekedtek a házban. Tüsi, Süsi és Tüti 
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egymás nyomában haladtak, együtt maradtak, ahogy az  erdőben, mezőn 
is szokásuk volt. Bekukkantottak minden sötét zugba, orrocskájukkal 
megszagoltak, megböködtek mindent, amire csak kíváncsik voltak. A 
gyerekeknek nagyon tetszett, hogy a kis csapat tagjai egymást állandóan 
követik, megmosolyogták őket. Lenke volt a nagyobb állatbarát, ő gyakran 
odaszaladt a sünikhez, miközben segített anyukájának a konyhában újabb 
és újabb varázsos illatú karácsonyi finomságot készíteni. Berci közben 
édesapjával kiment, mert bár aprócska, négy év körüli kis legény volt még, 
de bizony segíteni szeretett volna neki a sok hó lapátolásában. A sünik 
pedig jöttek-mentek. Egyszer csak találtak egy olyan helyet, amiről eddig 
álmodni sem mertek. Rengeteg, finomabbnál finomabb rágcsálnivalót 
találtak ott, bár nem teljesen értették, hogy a legtöbbhöz miért nem férnek 
hozzá, miért vannak azok átlátszó „dobozokba” zárva. Aztán persze fény 
derült rá, hogy ahova keveredtek, azt kamrának nevezik. Miközben ott 
tébláboltak, nézelődtek, Lenkét is éppen oda küldte az édesanyja egy üveg 
mézért.
- Melyiket vigyem, Anyu, a kicsi üveget vagy a nagyot? – kiáltott az 

ügyeskedni szerető kislány, mikor hosszas keresgélés után végre rálelt 
az aranybarna folyékony finomságra.

Hogy finom a méz, azt már a sünik is tudták, meséltek nekik az erdei 
barátaik róla korábban.
- Hozd nyugodtan a nagyobbat, sok kell a sütibe, csak óvatos legyél, mert 

az csak egy csupor, nincs rátekerve a teteje, nehogy leessen, kidőljön! - 
intette óvatosságra Lenkét az anyukája.

A kislány levette a mézet a polcról, de ahogy visszaindult, felfedezte a 
kamrában settenkedő süni vendégeiket, és játszadozni kezdett velük. 
- Lenke, hol marad már a méz? Szeretném, ha hamarosan kész lenne a süti, 

mert esteledik, hamarosan az angyalok is talán hozzák az ajándékokat, 
és jó lenne őket már úgy várni, hogy 
minden kész legyen – sürgette a sütiillatú 
konyhából Anya Lenkét, mire a kislány 
gyorsan felpattant a csuporral, és már 
szaladt is, hogy ne várakoztassa meg 
sem az édesanyját, sem az angyalokat, 
akiket már olyan nagyon szerettet volna 
látni, annyit ábrándozott már róluk.
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Viszont egy pillanatra közben elfeledkezett új barátairól, a sünikről, és 
majdnem hasra esett Tütiben. Hogy ne lépjen rá, gyorsan megpróbálta 
átugrani, ami igencsak rosszul sült el – ő maga ugyan nem esett el, és Tütire 
sem lépett rá, de a csuporról lesett a tető, a csupor teljes tartalma pedig 
Tüti fejére borult. Az edény csodák csodájára nem tört el, Tüti viszont ott 
pislogott alatta fülig mézesen. Lenke elsírta magát, siratta a mézet, féltette 
a sünit, könnyei csak úgy potyogtak az aranyló méz tetejére. Berohanó 
édesanyja gyorsan felmérte a helyzetet, rájött, hogy nem történt baja 
senkinek, így Lenkét ölelgetve gurgulázó nevetésben tört ki. Tüti rendkívül 
vicces volt, ahogy minden szál tüskéjén csillogott a méz, hátán billegett 
a csupor, ráadásul az első ijedsége után gyorsan rájött, hogy a mézédes 
finomság kellős közepén csücsül, és nem volt rest buzgón nyalogatni az 
aranyló folyadékot.
- Süsi! Tüsi! Méz!! Finom!! Még sosem ettem ilyet, ezt ne hagyjátok ki!! 

– hívogatta két nyalintás között a testvéreit, de nekik sem kellett sok 
biztatás, hamarosan ők is a ragadós mézben tapicskoltak, hol a földet, 
hol Tütit nyalogatva.

A látvány annyira megmosolyogtató volt, hogy erre már Lenke is elnevette 
magát, sőt, közben a nyakig havas Berci és Apa is előkerült, és ők sem 
maradtak ki a karácsonyi nagy hahotázásból.
- Tüti! Te mázlista! Miért nem az én 

fejemre borult! – kesergett Süsi, 
miközben azért az ő bendője is 
dugig megtelt az édességgel.

- Süsi! Ne irigykedj! – intette 
testvérét Tüsi. – Nem biztos, hogy 
olyan jól járt Tüti, hiszen mézet te 
is ehetsz eleget, de valahogy Tütiről 
le kell még majd szedni a csupor 
tartalmát,  hiszen ha így maradna, 
mindent összeragacsozna.

Erre már Tüti is gondolt, de nem 
igazán törődött vele, kiélvezte a hirtelen jött édes fürdőt. Mikor aztán 
mindenki kinevette magát,  a süniket óvatosan betették a dobozba, Tütit 
külön egy másikba, és a kisebb csupor mézzel gyorsan befejezték a sütit, 
hiszen mindenki izgatottan várta már az ajándékok érkezését. A fiúk a 
vizes ruhákat levetették, felöltöztek ünneplőbe, és mivel ők készültek 



462

el hamarabb, merthogy a lányoknak még a kidőlt mézet is fel kellett 
takarítani a kamrában, így Tüti fürdetése is Berci és az apukája feladata 
lett. Merthogy Tütire, akinek eddigre már tényleg minden porcikája ragadt, 
ráfért a tisztogatás, Tüti pici nyelvecskéje nem volt ehhez elegendő. Pedig 
közben mindent bevetett, de még mindig csurom méz volt.
- Indulás az ünnepi fürdésre! – szólt Berci édesapja, és olyan gyengéden 

fogta meg, hogy Tüti, aki korábban soha nem fürdött vízben, főként 
nem apró tálban, nemhogy reszketett volna a félelemtől, hogy most mi 
fog történni, inkább kíváncsian várta ezt a kalandot is.

Nem is lett semmi baja. A víz langyos volt, ő pedig vidáman tapicskolt 
benne, miközben Berci és az apukája alaposan és óvatosan lesikálta őt. 
Nem is tartott soká a fürdőzés, mert Berci bár szívesen foglalatoskodott 
a kis sünivel is, mégis egyre izgatottabb lett az ajándékvárástól. Mire 
visszatértek az addigra újra elszundikáló Süsihez és Tüsihez, hirtelen a 
gyerekek nagyon izgatottak lettek.
- Lenke! Gyere! Nézd! Az ajándékok! – kiáltott Berci, mire a berohanó 

Lenke majd belebotlott a szoborrá merevedő Bercibe.
- Berci! Mikor érkeztek az ajándékok? Láttad az angyalokat, akik hozták? 

– kérdezősködött izgatottan Lenke, mert egész télen erre a pillanatra 
várt.

Az ajándékoknak is nagyon örült, de végre az angyalokat szerette volna 
meglátni, minden vágya ez volt, ezzel feküdt és kelt már hetek óta.
- Nem, sajnos nem, Apával a fürdőben voltunk éppen – mondta Berci 

kevésbé szomorkodva, mint Lenke, mert őt bizony inkább az ajándékok 
érdekelték, és már kezdte is volna a bontogatást.

Lenkén látszott, hogy egy kicsit bánkódik, amiért az angyalok nem várták 
meg őt, de aztán a csillogó csomagokat látva hamar elröpült a bánata. Tüsi és 
Süsi eddigre felébredtek szunyókálásukból, és boldogan örömködtek nevető 
családon, az ajándékok bontogatását kísérő szép zenén és a családtagok 
egymásra irányuló kedvességén, szeretetén. Testvérük, Tüti tisztasága sem 
volt mindennapi, éppen beleillett a családba, ahol a karácsonyfát mindenki 
tisztán, ünneplő ruhájában ülte körül. És hogy az angyalok honnan tudták, 
hogy karácsonykor a három süni gyerek is éppen Lenkénél és Bercinél 
lesz? Ki tudja? Egy biztos, a fa alatt három gyönyörűen becsomagolt apró 
dobozka is volt, amit a fa alól kivéve a kislány egyenként kis vendégeik elé 
tett, miközben boldog karácsonyt kívánt a meghatott állatoknak. Tüti, Süsi 
és Tüsi a csomagok kibontása előtt egyenként odament a családtagokhoz, 
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és kedvesen megböködték őket 
orrukkal, mintegy megköszönve a sok 
kedvességet és szeretet, amit átéltek itt 
náluk. És hogy mi volt az ő karácsonyi 
csomagjaikban? Ez is hamarosan 
kiderült, mert a csomagolópapírt jól 
tudta aprítani a sünifog. 
- Répa! Ezer éve nem ettem! – vetette 

rá magát kedvencére Tüsi, mikor a 
csomagból felbukkant a narancssárga csemege.

- Gomba! Ez meg az én kedvencem! – rikkantott fel Tüti, és máris 
élvezettel szagolgatni kezdte a kedvencét.

- Kukac! Kukac! Tüsi! Tüti! Hogy kerül ez ide? – kapta be egy pillanat 
alatt az ő kedvenc csemegéjét Süsi.

A sünik az este hátralévő részében már csak nézelődtek, és hamarosan 
mosolyogva elszenderedtek. Álmukban sok-sok karácsonyfát láttak, apró 
jászolokat építettek, és még apróbb süni ajándékokat bontogattak.
Decemberben megtudhatjátok, hogy hogyan végződött a sünikaland.

Százéves katonaláda 
1918. november

A 100 éves katonaládából két fotó kerül elő ebben a hónapban. Egyiken 
katonákkal zsúfolt vagonok láthatóak, azokkal a szerencsésekkel, akik 
hazatértek a frontról. Tekintetükben látható, hogy ami velük történt a 
harcok során, örökre megtörte életüket. Csak a remény maradt a számukra, 
hogy leszerelésük után végre békében élhetnek. A másik felvételen egy 
emlékmű látható, a talpazaton egy kőoroszlán, amely a székesfehérvári 
Zichy liget egyik sarkában, közel a magyar királyi 17. honvéd gyalogezred 
laktanyájához áll. Vajon mi köti össze e két felvételt?
1918. november 1-én Linder Béla hadügyminiszter elrendelte a magyar 
csapatok azonnali fegyverletételét. November 3-án Padovában Victor 
Weber von Webenau osztrák-magyar gyalogsági tábornok és Armando 
Diaz hadseregtábornok, olasz vezérkari főnök aláírta a fegyverszüneti 
szerződést. Az olasz hadsereg támadást indított a fegyverszünet miatt 
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arra már nem számító osztrák-magyar csapatok ellen, és 24 óra alatt közel 
százezer foglyot ejtett. 
A 69-es „közös” gyalogezred zászlóaljai a francia csapatok támadása miatt 
visszavonulásra kényszerült. Mivel a szomszédos alakulatok gyorsabban 
visszavonultak, a franciák körülzárták őket, és az ezred jelentős 
része fogságba esett. Akiknek sikerült kiszabadulni a gyűrűből, azok 
nyomorúságos körülmények közepette kerültek haza. 
A 105. gyalogezredbe besorolt 69/III. zászlóalj a szétesett ezredtől önállóan 
igyekezett haza a magyar hazába. Az országhatárt elérve egyre többen 
hagyták el a zászlóaljat, és csak töredéke érkezett Székesfehérvárra. 
A 17-es honvédek kiváló ezredparancsnokuk, Sipos Gyula ezredes 
vezetésével indultak haza a felbomlott csapattöredékek között. 
Összetartásuknak köszönhetően ezernyi problémát megoldva érkezett 
haza az ezred, 1918. november 17-án szombaton, 02 óra 30 perckor. A 
Székesfehérvári Friss Újság 1918. november 19-i számában így tudósított 
az ezred megérkezéséről:
„Hőslelkű, vitéz fiaink, a 17. honvéd gyalogezred katonái, akik annyi 
dicsőséget arattak a vérzivaratos időkben, hogy példányképül szolgáljanak 
többi küzdő társaiknak: a leszerelést követően visszatérnek az elhagyott 
családi tűzhelyhez. 
Hosszú, viszontagságos út után érkeztek meg a mi drága gyermekeink. 
Körülbelül hajnali fél három volt, mikor a hőseinket hozó vonat berobogott 
az állomásra. Hatalmas éljenriadalom, kalap és kendőlobogtatás fogadta 
honvédjeinket.”
A katonákat üdvözlőknek Sipos Gyula ezredes köszönte meg a fogadtatást. 
Ezután megvendégelték a honvédeket. 
Másnap, vasárnap délelőtt 11 órakor a honvéd laktanyával szemben, a Zichy 
liget sarkánál leplezték le a 17-es honvédek emlékművét. A pénzt az ezred 
katonái adták össze, a gyűjtés 1915-ben kezdődött. Földes-Szabó János 
tartalékos főhadnagy, szobrászművész alkotása az őrt álló oroszlán, amely 
szembe néz a Kárpátokon betörő oroszokkal szemben. „Az oroszlán a mi 
vitéz katonáinkat szimbolizálja, örök hirdetőjéül csodás harci készségüknek” 
– olvasható az újságban. Az emlékmű körül 17-es honvédek álltak 
díszőrséget, hatalmas tömeg gyülekezett a leleplezésre. Váradi nevű tábori 
lelkész tábori misét celebrált, és lelkesítő beszédet tartott a honvédeknek. 
Ezután Sipos Gyula ezredes szólt ez egybegyűltekhez, és a szobrot a város 
gondjaiba, kezelésére bízta. A város nevében Lipcsey Lajos tanácsos tett 
kötelező ígéretet. „A lélekemelő ünnepség a Himnusz magasztos szavaival 
végződött.”  
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Képek a falon 
NŐI SZEREPEKET ÁBRÁZOLÓ FALVÉDŐK

Emlékeznek még az első falvédőkről íródottakra? Hová máshová, mint 
a konyhába kalauzolták el a kedves olvasót. A legtöbb darab ebbe a 
kategóriába tartozik, és ebben a témában a legnehezebb szétválasztani 
a valódi mondanivalót a képi ábrázolástól. Ahogy korábban is írtuk 
„ezek a falvédők többnyire asszonyközpontúak” és Bihari-Horváth László 
tanulmányára támaszkodva alkategóriákat sorolt fel. Ezekből a mostani 

fejezetet érintőeket hagytam meg 
az alábbi apró kiegészítésekkel:
•	 konyháját takarító asszony 
(Trautmann-né Mészáros 
Melinda); ugyan azzal a szöveggel 
még (Rózsafi János), és ide 
tartozik még a „tiszta konyha az 
asszony érdeme” téma is, emberi 
ábrázolás nélkül a következő 
darabokkal: (Szeitli Magdi, Majer 
Erzsébet).
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•	 főző-szomszédoló asszonyok (Szűcs Noémi, Trautmann-né 
Mészáros Melinda);

 
•	 ételt készítő asszony (Szenténé Májer Erzsébet, Mathisz Vilmos);
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•	 főző asszony konyhába toppanó férfivel (Gévai Eszter). A konyhába 
toppanó férfi a pontosság kedvéért a férj, aki nem jár a kocsmába, helyette 
haza siet a munkából. Ez az egyetlen kategória, melyet szívem szerint 
ebben a tematikában átneveznék férfi ideál csoportra. „Az én uram csak 
a vizet issza, nem siratom leányságom vissza...” A „Nékem olyan ember 
kell…” kezdetűeken túl ez nem vágyat fogalmaz meg, hanem konkrét 
helyzetet mutat be, miszerint a vágy megtestesült, a férj a kocsmába nem 
jár el (csak vizet iszik) ezért az asszony egy percig sem bánja házasságát. 
A falvédő pirossal van hímezve, rózsával szegélyezve, az igaz szerelem 
jelképei ezek. (A témához nem kapcsolódik szorosan, mégis engedjék 
meg, hogy megjegyezzem, hogy a gépi szegő szalag mintáin holland 
motívumok jelennek meg ismételten.) Ugyanezzel a szöveggel a vízivó férfi 
ábrázolásával örvendeztetett meg minket Zsigmond Béláné 

…és ami kimaradt a konyhából:
•	 szerelmét sirató asszony (Gévai Eszter); ugyanazzal a szöveggel 
(Szűcs Noémi); (Trautmann-né); 
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Talán ez az egyetlen női téma, ami az akkori világban a gyóntatószéken kívül 
csak a női szíveket nehezítette. Hol máshol, mint a nők privilégiumának 
számító konyha falán voltak ezek a titkok a legnagyobb biztonságban. 
Mindegyiken a rózsa, a szeretet, a szerelem jelképe jelenik meg a szövegben, 
sárga és piros színben. A piros az égető, lángoló szerelem jelképe, míg 
a sárga a barátság és a plátói szerelmet szimbolizálja, de jelentheti a 
megbocsátásra való készséget, vagy a bocsánatkérést. Mások azt vallják 
az ilyen színű rózsáról, hogy valójában a hűtlenséget jelenti. Egy biztos, 
szívfájdalmat mindegyik tud okozni.
Ahogy az szintén szerepelt a februári tematikában, Kovács Ákos szerint 
még az is kétséges, hogy a falvédők női főszereplője tipikus háziasszony. 
Véleménye szerint az új típusú polgári-kispolgári konyha legalább 
annyira lehet a női öntudatnak, a nő független birodalmának, mint a 
háziasszonyszerepnek a szimbóluma. A főzésen kívüli hagyományos női 
szerepeket nem ábrázolja, ellenben a női szívek titkairól annál többet 
mesél. 

Králl Gabriella
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Adonyi homlokzatok 

Szent István u. 17.
Fotó: Rosenberg Róbert, Hetyei Gábor

„………………..”néha mégis eszedbe jut.
 

Mintha üzenetet kaptál volna valahonnan 
 

egy számodra ismeretlen nyelven. Próbálod megfejteni. 
 

Van egy-egy ritka pillanat, mikor úgy érzed, 
 

kezdesz megérteni belőle néhány foszlányt. 
 

Ilyenkor megijedsz. Gyorsan más után nézel:”

                                           Szolcsányi Ákos
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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

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

Advent 4.

Ádám,
Éva

Gabriella Luca, 
Lúca,
Otília

Szilárda,
Szilárd

Valér Etelka,
Aletta

Advent 3.

Lázár,
Olimpia

Vilma,
Csaba

Miklós,
Döníz,

Miklós püspök 
napja

Ambrus Mária,
Marion,
Emőke

Natália,
Natasa
Advent 2.

Judit,
Loretta

Melinda,
Vivien
Advent 1.

Ferenc,
Olívia,
Xavér

December
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Jegyzet

Programok
december 2.  Adventi koszorú

december 8.  Adventi vásár

december 16.  Városi karácsony

december 31.  Bandy Band évzáró koncert
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Gourmand - a hónap gombája
TÉLI SZARVASGOMBA

A szarvasgombák több szempontból különlegesek még a gombák világán 
belül is, mindig is bizonyos misztikum lengte körül ezt a gombanemzetséget. 
A termőtest, szabálytalan gumó alakú, a föld alatt nő, és kizárólag bizonyos 
fafajok társaságában képes megélni. Ez utóbbi jelenség, a fás növények és a 
gombák szoros együttélése, nem is olyan ritka kapcsolat, erdei fafajaink nagy 
részének gyökérzetét természetes körülmények között át-meg átszövik a 
gombafonalak, amelyektől a fák létfontosságú ásványi anyagokhoz jutnak. 
Az erdei fákkal együtt élő (szakszóval mikorhizás) gombák a fáktól cserébe 
szénhidrátokat kapnak testük felépítéséhez. A legtöbb első osztályú ehető 
gomba, mit a vargánya, a rókagomba vagy a császárgomba mikorhizás faj, 
és ezért nem is fordulnak elő Adonyban jófajta tölgy, bükk és fenyőerdők 
hiányában. A téli szarvasgomba a nemzetség többi fajához hasonlóan 
elsősorban fiatal tölgyekkel alakít ki szoros együttélést, idősebb korban már 
a tölgyek más gombapartnert választanak. Ezért keresik a szarvasgombákat 
világszerte fiatal tölgyek alatt. Fiatal tölgyállományok, azért ha gyéren is, 
de Adonyban is vannak, így fordulhatott elő, hogy legalább egyszer, pár éve 
nálunk is találtak szarvasgombát, mely vadászaton e sorok szerzője is részt 
vett. 
A téli szarvasgomba termőtesteit az év vége felé fejleszti szeptembertől 
novemberig, de mivel tartós, kemény húsú gomba, még februárban is 
rá lehet akadni. A gomba vegetatív növekedése szempontjából nagyon 
fontosak a bőséges nyári-őszi esők, száraz években alig terem. Kedveli a 
fiatal, sűrű, avarral borított tölgyállományokat, de megnő bükk, gyertyán 
és mogyoró alatt is. A talajra is igényes, homokon és agyagon megterem, 
de a Mezőföldre jellemző vályogtalajokon nem él meg. A téli szarvasgomba 
gumó alakú termőtestei elég aprók a nemzetség többi tagjához képest, 
mindössze 2-4 centisek. Fiatalon rőtbarnásak, éretten feketék, felszínüket 
sokszögű, lapos szemölcsök borítják. A gomba húsa kemény, viasszerű, 
kezdetben világos, később sötétszürke, fehér erezettséggel. Különösebb 
íze nincs, viszont illata nagyon erős, édeskés, aromás, semmi máshoz 
nem hasonlítható. A szarvasgombák a termőfoltjukon megváltoztatják 
a lágyszárú növényzetet, és a gyakorlott vadászok így is rájuk akadnak, 
de betanított kutyákkal könnyebb és eredményesebb keresni őket. A 
szarvasgombákat az ínyencek világ szerte nagyra értékelik fűszerként, kis 
mennyiség is markáns ízt kölcsönöz bármilyen ételnek, még a cukrászok is 
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használják egyes fajaikat. A szarvasgombákat mindig frissen használják fel, 
fagyasztani nem jó őket, szárítani pláne nem, mert aromájuk elvész. Mindig 
nyersen kell az ételre reszelni, mert a sütés-főzést nem bírják. 
A szarvasgombákat köztudottan termeszteni is lehet. Sokszor eszembe jut, 
hogy a nagy adonyi kertekben, amelyeket már senki sem használ semmire, 
milyen szép kis ültetvényeket lehetne létrehozni gombával beoltott tölgy, 
vagy mogyoró csemetékből. Mint már írtam, tudomásom szerint egyszer 
találtak Adonyban szarvasgombát, méghozzá a Nagysziget közepe táján egy 
10-15 év körüli tölgytelepítésben. Azon a kiránduláson az ELTE pár biológus 
hallgatója az ártéri erdők földalatti gombavilágát tanulmányozandó jött 
településünkre egy kövér és lusta retriver társaságában. A kutya csak 
két órát volt hajlandó segíteni nekünk, de ez alatt összejött 3-4 gombafaj. 
Köztük gasztronómiai szempontból a most tárgyalt faj volt a legértékesebb. 
Ez a gomba valószínűleg több rokonával együtt városunk határában is jóval 
gyakoribb, mint gondolnánk, csak rejtett életmódjuk miatt sosem kerül elő.

     Kovács Dániel gombaszakértő

Anekdoták
KÖZÉRTAJTÓ

Egyedülálló hagyomány Adonyban, hogy kedves halottaik gyászcéduláit a 
hozzátartozók a nagyközért bejáratára ragasztják, így közölvén a szomorú 
hírt a város lakosságával. Ez praktikus szokás is, hiszen a temető nagyon 
kiesik a központtól, templomba meg már alig járnak az emberek, ezért a 
legtöbbjüket valóban ezen az úton lehet elérni. 
Mikor ide költöztem Adonyba, hamar találtam egy jó pletykálkodó társat 
az utcában lakó Margit néni személyében, és mivel még nem nagyon 
ismertem az embereket, a ki kinek a kicsodája típusú kérdésekben mindig 
hozzá fordultam. Margit néni, bár alföldi asszony volt, mégis mindenkit 
ismert Adonyban, és mivel nem volt itt rokonsága, mindenkiről elmondta 
azokat a pletykákat is, amit esetleg az „egymásnak keresztül-kasul rokonai” 
svábok nem mondtak volna el nekem. Ha közértbe mentem, és ne adj Isten, 
új gyászcédula jelent meg az ajtón, délutánonként mindig megkérdeztem, 
hogy most ki is halt meg, és a szomszédasszony az illető nevéből, illetve 
az életkorból rendszeresen be tudta azonosítani az eltávozottat. Ez 
után, egy kávé mellett hosszú előadást hallgathattam az elhunyt föl- és 
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lemenő rokonairól, jó és rossz szokásairól, házastársának magaviseletéről 
és magánéletének titkairól. Mikor aztán Margit néni megbetegedett 
és meghalt, az ő neve is kikerült a közértajtóra. Eddigi adonyi éveim 
legszívbemarkolóbb perce az volt, amikor az ő nevét is ott kellett olvasnom, 
és már nem volt többé kihez mennem az új hírt elmondani.
Egyszer azonban tanúja voltam egy vicces félreértésnek is, ami szintén 
ehhez a gyászos ajtóhoz kapcsolódott. A faluban meghalt egy Köller, 
akit ugyanúgy hívtak, mint a zenekar öreg harmonikását, Józsi bácsit. 
A gyászcédulát szokás szerint kitették a közértajtóra, és ott sok más 
ember között elolvasta egy régi zenésztárs is, aki tubás volt a csapatban. 
Zenészünk azonban a gyászhírt félreértette, egyből azt gondolta, hogy jó 
barátja távozott el, ami a földig lesújtotta. 
Mit ad Isten, Józsi bácsi másnap a közértben vásárolt, mélyen elmerülve 
a bevásárlási listában. Éppen ekkor barátjának is dolga akadt ott, és a 
sorok között bóklászva belebotlott, meggyászolt barátjába. Döbbent arccal 
rámeredt, és köszönés helyett nekiszegezte a szívéből előtóduló kérdést:

- Józsi, nem te haltál meg? Jaj de örülök, hogy nem te haltál meg!
Mondanom sem kell, hogy sem mi vásárlók, sem az öreg Köller nem értette 
ezt a furcsa jelenetet, de aztán persze pár szóban gyorsan elmesélte a 
zenésztárs az átélt fájdalmait, a megrökönyödött barátjának. Ezután már 
mindannyian megkönnyebbülten mosolyogtunk a két régi cimbora újbóli 
egymásra találásán.
Ennek az esetnek a tanulsága az, hogy a gyászhírolvasó közönség 
pontos tájékoztatása érdekében oda kellene írni a cédulákra a családok 
ragadványneveit is, mert e nélkül könnyen összezavarodunk a sok Paulusz, 
Pletser, Posch, Králl, Gévai között. A nem túl távoli Hartán például még 
a világháborús hősi emlékműre is felkerültek ezek a ragadványnevek 
kőbe faragva, hogy a sok azonos vezetéknevű János, József, András 
között az utókor kiigazodjon. Ahogy telnek az évek, azonban megleszünk 
majd ragadványnevek nélkül is, hiszen a lakosság cserélődésével ezek 
a régi patinás neveket viselő családok is egyre jobban kopnak ki az 
anyakönyvekből. Lejár a Józsik, Marik, Erzsik, Janik kora is, mert a szülök, 
mostanában jobban szeretik már különböző fantázianevekkel felruházni 
utódaikat. Ennek is van előnye, hiszen majd annak idején nem lesznek 
ilyen kavarodások a közértajtó körül sem…

Kovács Dániel
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Hagyomány születik 
A december a keresztény és európai naptárak szerint számos hagyományt 
kínál számunkra. Adonyban is több, évente visszatérő esemény színesíti az 
év végi ünnepeket, legyen szó akár a karácsonyi várakozásról, a karácsony 
estéről, vagy éppen a óév, újév fordulójáról. Most ezek közül kettőt emelünk 
ki…
Adonyi adventi vásár
Az Adonyi Fiatalok Baráti Társasága (eleinte Adonyi Ifjúsági Klub) 
2011 decemberében, a Művelődési Ház mögötti téren szervezte meg 
az első adonyi adventi vásárt, mely azóta is – egyre bővülő kínálattal és 
látogatottsággal – kedves színfoltja a decembernek.
Az adventi készülődést gyermekkorunk óta nagy izgalom övezi; így jött az 
ötlet, hogy szervezzünk egy napot, ahol az adonyiak együtt készülhetnek, 
ráhangolódhatnak az ünnepekre. 
Az első évben még csak tapogatóztunk, nem tudtuk, hogy mekkora 
lesz az érdeklődés, hányan látogatnak majd el a rendezvényre. Sokat 
gondolkodtunk, hogyan is kellene felépíteni a vásárt, mik azok, amikre 
szükségünk van, kiktől tudnánk segítséget kérni. Először megpróbáltuk az 
alapokat lefektetni: segítséget kértünk a családunktól, barátainktól, civil 
szervezetektől és az önkormányzattól.
Miután létrejött a biztos alap, elkezdhettünk építkezni: 2011-ben még 
csak öt-hat sátor állt a vásártéren. Kézműves mesterek jöttek a környező 
településekről, de fontosnak tartottuk azt is, hogy az adonyi árusok is 
helyet kaphassanak.
A vásári hangulathoz hozzátartozik a finom étel-ital kínálat. Ezt is a 
hagyományok szerint próbáltuk és próbáljuk alakítani. Így tehát a 
vásárra látogatók minden évben sparheltes lepényt, halászlevet, bejglit, 
sült gesztenyét, sült kolbászt kóstolhattak. A decemberi hidegben úgy 
gondoltuk, elengedhetetlen a forró italok kortyolgatása, így a finom falatok 
mellé melegített borral, punccsal, teával és pálinkával pezsdíthették 
meggémberedett tagjaikat és hangulatukat az idelátogatók.
A vásár minden évben egy decemberi szombaton kerül megrendezésre, 
és a kora délutáni óráktól veszi kezdetét. Hogy ne csak a gasztronómiai 
élvezetek és a vásárlás legyen e napon a fókuszban, így különböző kulturális 
programokkal igyekszünk színesíteni az estét. Fellépnek az adonyi 
tánccsoportok, zenekarok, kórusok és iskolások. Örömünkre szolgál, hogy 
már évről évre mindenki szívesen fogadja megkeresésünket. 
Ahogyan teltek az évek, észrevettük, hogy a gyerekek is milyen lelkesen 
vesznek részt az ünnepi készülődésben. Így ma már fontos része a vásárnak 
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a gyerekeknek tartott kézműves foglalkozás is, ahol szabadjára engedhetik 
fantáziájukat. Az elmúlt években karácsonyi díszeket, apró ajándékokat 
készíthettek.
A sok támogatásnak, segítségnek és a vásárra kilátogató érdeklődőnek 
köszönhetően elmondhatjuk, hogy az adonyi adventi vásár évről-évre 
gyarapodott. Kibővült a vásártér: egyre több kézműves portékában 
gyönyörködhetünk. A fellépők is évről évre újabb produkciókkal 
kápráztatnak el minket.
Mára már kialakult egy olyan biztos segítő-szervező-támogató csapat, 
aminek öröm részese lenni. Minden évben töretlen lelkesedéssel vágunk 
neki a szervezésnek, és aztán a vásár napján boldogan tekinthetünk 
körbe, látva, ahogyan a városunk egy emberként vesz részt az adventi 
készülődésben. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a lakosság nagy része 
már magáénak érzi ezt a programot, és elmaradása hiányérzetet keltene 
bennük.

Bandy Band fúvószenekar szilveszteri koncertje
Kenesei András, a Bandy Band Kistérségi Fúvószenekari Egyesület vezetője 
mesél nekünk az egyesület és egyben zenekar hagyománytiszteletéről, új 
hagyományok életre hívásáról.
Zenekarunk elődje, az adonyi fúvószenekar 1927-óta működik. Akkoriban 
25 fő alkotta a zenekart. Már az 1984-85. évben elkezdtek gondolkodni 
az utánpótlás lehetőségéről az akkori tagok, hiszen addig csak az 
alapítók leszármazottjai csatlakoztak a zenekarhoz, és beilleszkedésük 
automatikusan történt. Ebben az időszakban vetődött fel, hogy iskolai 
alapokra építve, toborozással ki kell építeni az utánpótlás lehetőségét, mert 
a zenekar létszáma korukból adódóan csökkent. Az iskola ebben partner 
volt, megszervezte a tanulók zeneiskolai képzését, és ez a jó kapcsolat a 
mai napig működik.
A 2000-es évek elején a fúvószenekar tagjai kiöregedtek, felhagytak a 
zenéléssel, többen közülük elhunytak és a zenekar feloszlott. 2005-ben 
a régi zenekarban már tevékenykedő mi, fiatal zenészek úgy gondoltuk, 
hogy kötelességünk a hagyományok további ápolása, ezért vezetésemmel 
elkezdtük újraszervezni a fúvószenekart. Két évig, mint baráti társaság 
működött az újjáalakult zenekar, 2007-ben úgy láttuk, érdemes már 
szervezett formában is működésünket hivatalossá tenni. Megalakult az új 
zenekari egyesület, mely megfelelő keretet biztosít működésünknek. 2010-
ben a zenekar művészeti, szakmai vezetését, irányítását Nagy Zoltán vette 
át, aki a Budafoki Fúvós Egyesülettől jött, Iváncsa településén telepedett le, 
és csatlakozott hozzánk.
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Az egyesület fő célja a hagyományok ápolása, az utánpótlás nevelése, 
a zenekar fejlesztése. Ebben teljesen megegyezik a mai zenekar a nagy 
elődjeink törekvéseivel. Repertoárunk részét képezik továbbra is az 
eredeti, régi sváb fúvószenekari anyagok, de a ma már elengedhetetlen  
fiatalosabb, könnyedebb műfaj anyagai is.
Fellépéseink nagy része Adony és környező településeire terjed, de 
testvérvárosunk, az erdélyi Szilágycseh számos meghívásának is eleget 
tettünk.
2016-ban új művészeti vezető bevonásával működik a zenekar Breznyán 
István személyében. A váltás azért is volt szerencsés, mert az utánpótlás 
nevelésben Breznyán István és tanári kara jelentősen részt vesz az általános 
iskolában zajló művészeti oktatásban. A gyerekeknek nagy élmény és erős 
motiváló erő a zenekarban való részvétel. Mi pedig szívesen fogadjuk a jövő 
zenészeit. 
A zenekar 2010-ben elhatározta, hogy a város életét egy kulturális 
színfolttal díszíti. Többen, közös megegyezéssel kiválasztottuk az év utolsó 
napjainak egyikét a fúvószenekar hagyományteremtő szándékkal tervezett 
koncertjére. Reméltük, hogy ez időben minél több látogató szeretne és tud 
is részt venni a rendezvényünkön, de számunkra is fontos volt, hogy az 
évzáró koncerttel mi is lezárjunk egy évet. Ezen a koncerten igyekeztünk 
olyan műsort adni a város lakói számára, amelyben minden érdeklődő 
megtalálja a saját zenei ízlésének megfelelő produkciót.
A másfél, két órás műsort két részre szoktuk tagolni. Az első részben 
általában komolyzenei darabok, opera, operett részletek, indulók, nyitányok, 
keringők, polkák szoktak elhangozni. A második rész már sokkal inkább 
populárisabb, mint az első. Itt klasszikus és ismert filmzenék, könnyűzenei 
darabok, musicalek, ismertebb fúvószenekari művek szórakoztatják a 
közönséget.
Nagy örömünkre évről évre egyre nagyobb az igény erre a műsorra, 
kezdetben a vendégek és érdeklődők létszáma alig érte el a 25-30 főt, 
ám legutóbb közel 120 fő volt jelen ezen a rendezvényen. Vendégeink 
korosztálya változatos, minden korosztály képviselteti magát, hiszen a 
zenei anyagot igyekszünk úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja a 
zenei ízlésének megfelelőt.
Reméljük, a hagyományteremtő jelleggel létrehozott év végi záró 
koncertünk még sokszor szerez örömet vendégeinknek.
Kedves András! Eddig is sok örömet okoztak a koncertetek, reméljük, a 
szép hagyomány továbbra is színesíti Adony kulturális életét.

Fazekas Ildikó
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Vitaminok, ásványi anyagok, rostok – nem kapszulából
KEREK  A KÁPOSZTA...
A sokoldalú káposzta

Tudta-e Ön, hogy a káposzta milyen megbecsülést kapott 1984-ben?  Az 
ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete beválasztotta a káposztát 
a világ 20 legfontosabb zöldsége közé. Már az ókori Egyiptomban is 
fogyasztottak káposztát. Úgy tapasztalták, hogy a káposzta semlegesíti az 
alkoholt, így megelőzési célzattal, valamint a másnaposság enyhítésére is 
savanyított káposztát ettek. (Mi meg korhelylevest főzünk ilyen célzattal.)
Ez az étel a mai napig igen kedvelt Kínában és Koreában is. A rómaiak a 
káposztát gyógyírként is alkalmazták, nem csak belsőleg, hanem borogatás 
formájában is. Plinius szerint a káposzta jó fejfájásra, látásromlásra, 
hasznára válik a lépnek és a gyomornak egyaránt, sőt még a hipochondriát 
is gyógyítja. A középkorban már Európa-szerte elterjedt volt a savanyú 
káposzta, Magyarországra a törökök hozhatták a XVI. században.  Ne 
feledkezzünk meg Cook kapitányról sem, aki, hogy a skorbut kialakulását 
megakadályozza, a tengerészeinek kötelezővé tette a hosszú hajóutakon a 
magas C-vitamin tartalmú savanyított káposzta rendszeres fogyasztását. 
Egyik legrégebbi zöldségünk, tele vitaminnal, és nem utolsó sorban egyik 
legolcsóbb is. Talán nem is tudjuk, hogy fogyasztásával milyen jót teszünk 
a szervezetünknek. A káposzta valóban nagyon egészséges. Külső levelei jó 
E-vitamin források. A nyers fejes káposzta nagyon sok C-vitamint tartalmaz, 
valamint magas vas-, kalcium- és kálium tartalma. Ezen kívül A-, B6-B12-
, D-, E- és K-vitamin található benne, az ásványi anyagok közül pedig 
mangán, réz, cink, foszfor és magnézium is fellelhető benne. A káposztában 
található kén is, ezért ennek köszönheti jellegzetes illatát. A jelenleg 
is folyó kutatások alapján úgy tűnik, hogy a káposzta alkalmas a rákos 
megbetegedések megelőzésére. A káposzta jó méregtelenítő, tisztítja a vért, 
a benne lévő vitaminoknak és ásványi anyagoknak köszönhetően segíti az 
agy és az idegrendszer működését. A kalóriában szegény, ám rostokban 
és vitaminokban gazdag, így tökéletes fogyókúrázóknak, a belőle készült 
sovány levesre épül a káposztaleves-diéta. Jellegzetes illatát és puffadást 
okozó hatását csökkenthetjük azzal, ha az első főzővizet leöntjük. A vörös 
káposzta élettani tulajdonságai megegyeznek a fehér fejes káposztáéval, 
bár a vörös káposztában kicsivel több C-vitamin, vas, kálium és kalcium 
található. A káposztát nagyon sokféleképp felhasználhatjuk: tehetjük 
salátákba, levesekbe. Egytálételeket készíthetünk, dinsztelhetjük köretnek, 
de rakott káposztát is felszolgálhatunk ebédre, vacsorára, és tésztákat is 
tölthetünk vele: pirog, hasé, lángos, pogácsa.
A savanyú káposzta egyaránt felhasználható levesnek, egytál ételnek vagy 
salátának.  Becsüljük meg a káposztát!

Takács Béláné
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Házunk tája 
FOKFÖLDI IBOLYA

Ez a kisméretű, nem túl igényes növény tökéletes választás a lakásunkba. 
Meglepően gazdag a színpaletta, kompakt növény, nem igényel sok helyet, 
nincs különleges gondozása, egyszerűen szaporítható.
Mielőtt megvásárolnánk a növényt, nézzük meg figyelmesen, hiszen 
a termesztőtől a virágboltig hosszú utat tesz meg. Csak egészséges 
példányokat szabad vásárolni! Az egészséges fokföldi ibolya titka a 
locsolás. Egyenletesen locsoljuk, a túl kevés és a túl sok víz nem tesz jót 
neki. Mindig ellenőrizzük a föld nedvességét, és csak akkor locsoljuk, ha 
kicsit kiszikkadt. A víz soha ne érje a leveleket. Fontos, hogy világos, meleg 
helyen legyen, de a napfény ne perzselje meg a leveleket. Az árnyékban 
is eléldegél, de ekkor keveset virágzik. A kifejlett, de még nem öreg 
levelekből új növényt nyerhetünk, ha a levélnyéllel együtt levágott levelet 
leszúrjuk laza, homokos földbe, és világos helyre tesszük. A földet ekkor 
is tartsuk mindig nedvesen. Hozzávetőlegesen 1 hónap kell, hogy a levél 
meggyökerezzen. 
A fokföldi ibolya nagyon szép és jó ajándék, mérete miatt jól kombinálható 
más növényekkel és dekorációs elemekkel. Létezik mini változata is, ezek 
nagyon jól mutatnak csoportosan összerakva egy nagyobb dekoratív 
edényben.
Mérsékelt öntözés és enyhe árnyékolás mellett szinte állandóan virágzik. 
Tessék kipróbálni!
Kép: http://blog.oregonlive.com/kympokorny/2011/12/gardening_news_and_notes_easy.
html

Morva Ildikó
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1. AZ ADONYI ISKOLA NÉVADÓJA. 
2. AZ ADONYI ISKOLA NEM CSUPÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, HANEM MÁS 

IRÁNYÚ OKTATÁS IS FOLYIK. 
3. AZ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007. ÓTA.
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S.K. 
„MÉZESKALÁCS FIGURÁK” - FILCBŐL A KARÁCSONYFÁRA

A karácsony a legnagyobb keresztény ünnep a húsvét után, amellyel 
Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Assisi Szent Ferenc az ünnepek 
ünnepének tartotta. Minden évben december 25-én tartják világszerte. Ez 
a keresztény ünnep az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon 
és szülőföld ünnepe. A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb 
ünnepe, ezzel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, templomi 
ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, 
mint például karácsonyfa állítása, karácsonyi égők, színes üveggömbök, 
girlandok, szaloncukor elhelyezése, díszítése.
Filc anyagból is készíthetünk szép kis karácsonyfadíszeket, amik 
díszdobozba csomagolva, akár karácsonyi ajándékként is szolgálhatnak 
szeretteink számára. Álljon itt most 
néhány ötlet a mézeskalácshoz hasonlító 
figurákra!
Ehhez az anyagszükségletünk:

•	 barna, fehér, filc anyag
•	 fehér és barna hímző cérna
•	 fehér szalag (akasztónak)
•	 tömőanyag (vatelin vagy vatta)

Az elkészítés menete:
Először is papírból elkészítjük a 
szabásmintákat, bármilyen karácsonyi 
motívumról készíthetünk pl.: csillag, 
szív, harang, ház, baba stb., amit éppen 
szeretnénk. Sablonként nyugodtan használhatunk süti kiszúrókat is. 
Akinek van, ezeket rajzolja körbe a barna filc anyagon, és a fehéren is, a 
barnából duplán, a fehérből egyszer szabjuk ki a mintát. A fehérből körbe 
egy fél centinyit levágunk, ráillesztjük a felső barnára és rávarrjuk, barna 
cérnával tetszőleges mintákat is tehetünk rá. Ha ezzel megvagyunk, akkor 
a két barna filcet összefogjuk, az akasztóval együtt körbevarrjuk, közben 
kitömjük, és készen is vagyunk. A fehér filc helyett használhatunk mintás 
(csíkos vagy csillagmintás) filc anyagot is, nagyobb kreatív hobby boltokban 
találunk ilyet, vagy web áruházakból is rendelhetünk.
Hasznos tanács: még izgalmasabbá is tehetjük a díszeinket, ha finom 
karácsonyi illatokkal töltjük meg. Csillagánizst, fahéjt és szegfűszeget is 
tehetünk a tömőanyag közé, így finoman illatoznak majd a díszeink.
Kellemes készülődést és boldog ünnepeket!
                           Szakács Gévai Andrea
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„Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk”.
A JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ, JÓ TANÍTÓ: AUER GÁBOR

Auer Gábor (1985.) testnevelő tanár Adonyban, egy kisleány és egy kisfiú 
boldog édesapja. Felesége ugyancsak testnevelő 
tanár. Gyerekkorában serdülő válogatott 
tornász, 3-szoros” jó tanuló - jó sportoló díj” 
kiérdemeltje. Focizott a fővárosi BDSE-ben, majd 
hat évig a Dunaferr-ben. Villamosmérnöknek 
készült, és egy hirtelen, ám ösztönös döntéssel 
a Testnevelési Egyetemen kötött ki, amit 2007-
ben el is végezett. Tanított Százhalombattán, 
Budapesten a VIII. kerületben és Ráckeresztúron. 
Jelenleg angol és magyar nyelven tanít 
testnevelést, az Adonyi Városi Sport Körben az 
utánpótlás edzője és az elnöki poszt betöltője.

Auer Gábort (AG) Pletser Edit (PE) kérdezte:
PE: Adonyban, az általános iskolában tanítasz testnevelést magyar és 
angol nyelven. Emellett bőségesen kiveszed részed az adonyi sportéletből, 
sőt lehet mondani, hogy meghatározó alakja vagy. A Városi Sportkör 
Egyesület gyermek labdarúgó csapatának elnökeként is és edzőként is 
részt veszel az egyesületi munkában, szervezed a hétvégi versenyeket. Van 
két kisgyermeked, a feleséged is testnevelő tanár, aki szintén kiveszi részét 
az adonyi ifjúság mind versenyszintű, mind hobbiszintű fejlesztésében. 
Hogyan jut időd mindenre?
AG: Szerencsém van. De be kell, hogy valljam, egyre nehezebben. Most, 
hogy a gyerekek nőnek, már ők is versenyekre, edzésekre járnak. Ők maguk 
kreálják a programokat, és bősz egyeztetések árán sikerül kitalálni, hogy 
hogyan is legyen a hét? Év közben minden percünk be van osztva. Ebből a 
szempontból szegény gyermekeim hátrányos helyzetűek, mert amikor mi 
megyünk, jönnek velünk ők is. Ha jól emlékszem, Hanna két éves lehetett, 
amikor már bent volt az iskolába és bőszen fújta a sípot a kislabdadobás 
indítására. Mindennek ellenére nem panaszkodom. Szerencsére, helyben 
dolgozunk, nem kell utazgatni, és az iskolai szüneteket együtt tudjuk 
tölteni a családdal.
PE: A rengeteg elfoglaltság mellett, mégis van mindenkihez egy jó 
szavad. Osztályfőnökként és edzőként is gyakorlatilag a nap 24 órájában 
elérhető vagy. A gyerekek és a szülők körében is népszerű, kedvelt 
embernek ismernek. Van titkod? 
AG: Nem tudom. Mindenki nem szerethet, de valószínű az lehet a titka, 
hogy jó példák jártak előttem. Jó tanáraim voltak. Nyilván a közösségnek is 
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van egy ösztönző ereje. Ha pozitív visszacsatolást kap az ember, akkor az 
erőt ad. Nálam is van biztos, amikor türelmetlen vagyok. Utólag értékelve 
magam, nem úgy nyilvánulok meg, ahogy kellett volna, de igyekszem pozitív 
maradni, és nem siránkozni. Fontos úgy továbblépni, vagy feldolgozni 
a hibákat, hogy azokból tanuljunk. Úgy gondolom, hogy az ember egy 
mosollyal többet tud elérni, mint az okoskodással. Biztos én is sok mindent 
elrontok. (És már-már kezd szabadkozni…)
PE: Ne szerénykedj! 2014-ben a Pannon Lapok társaságától megkaptad 
az Év Tanára díjat. 

AG: Jó volt a PR tevékenyég. 
Biztos az is hozzátartozik, hogy 
testnevelő tanárként másképp 
állnak hozzám a gyerekek. Más 
órán 45 percig padban ülnek, és 
próbálnak koncentrálni. Valljuk 
be, akármilyen is ez a világ, még 
szeretnek mozogni a gyerekek. 
Nyilván a mozgás részét is több 
oldalról meg lehet fogni. Mikor 
elkezdtem tanítani, még úgy 
gondoltam, hogy a teljesítmény 

az, ami az eredményességemet alátámasztja, hiszen a sportban 
szocializálódtam, de egy idő után rájöttem, hogy nem ez a lényeg. Ez egy 
hivatás, és az a fontos, hogy megszerettessük a gyerekekkel a mozgást, és 
hogy az ember túl tudjon lépni a saját árnyékán. Nem az a lényeg, hogy 
az X-edik diákolimpián hányadik lesz a diákom. Nyilván fontos a szakmai 
része is, de 11 év alatt megváltoztam, átértékeltem. Nem az a cél, hogy 
eredményes jó szakember legyek, hanem az, hogy jó embereket neveljek a 
sport által.
PE: Mi volt az a pont, amikor rádöbbentél, hogy nem a gyerekek által 
elért eredmények számítanak a pályafutásod során? Nem azok tesznek 
sikeressé?
AG: Alakult. Ez egy folyamat volt, illetve mégis volt egy bizonyos 
esemény. A gyermekeim születése. Amikor szülő lettem. Másképpen 
gondolkodik az ember, ha gyermekei vannak. Talán jobban félti, óvja ezáltal 
a többi gyereket is. 
PE: Ha élethivatás szerűen nem is lettél profi sportoló, de a szele 
megérintett. Te, aki évtizedek óta a sportban élsz, támogatod-e, ha egy 
gyerek élsportoló akar lenni?
AG: Nem szeretném a gyermekeimet élsportolói pályára rábeszélni, 
mert megviseli a gyereket, mind lelkileg, mind testileg, nem biztos, hogy jól 
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jár vele. Persze, ha gyermek maga indul el ezen az úton, az egy teljesen más 
dolog, és azt segíteni kell. De hogy úgy ösztönözzem a diákot, hogy a sport 
miatt bármit is elhanyagoljon, azt sosem tenném. Én is párhuzamosan 
vittem a sportot és a tanulást. Háromszor választottak Fejér megye jó 
tanuló – jó sportoló diákjának. A sport nem ellentéte, ütközője a tanulásnak, 
hanem segítője. Ne azért tanuljon jól a gyerek, mert a szülei azt akarják, 
hanem azért, hogy legyen választási lehetősége, és ebbe belefér a sport 
is. Ha azt szeretné csinálni, akkor választhassa azt, de ha idővel már nem 
szeretné, akkor legyen ott számára egy más alternatíva. Ne az élet válassza 
ki, hanem a gyerek. 
Mondhatom a saját példámat is akár. Az általános iskola elvégzése után 
villamos tagozatra mentem, és minden áron villamosmérnök akartam 
lenni. Aztán amikor 4. év elején kapuáramkört raktunk össze, akkor merült 
fel bennem, hogy ez nem érdekel. Elkezdtem gondolkozni, hogy vajon mi 
is érdekel, és ahogyan visszatekintettem, az egész életemet a sport szőtte 
át. Előálltam azzal, hogy testnevelő szeretnék lenni. Emlékszem, akkor egy 
hétig nem beszéltünk anyuval (mosolyog). Így indultam el a tanári pálya 
irányába. Mikor elbúcsúztam a szakközépiskolától, akkor azzal engedtek 
el: „Fiam, gratulálok, sok sikert kívánok, mert ebből az iskolából soha senki 
nem ment ilyen irányba.”
PE: Még fiatal vagy, igaz 11 éves tanári tapasztalat áll mögötted. A 
sikered egyik titkaként említetted, hogy jó tanáraid voltak. Van olyan 
iskola, tanár, akit kiemelnél, hogy jelentősen segítette munkádat - akár 
tanácsaival -, hol szereztél jó munkatapasztalatot?
AG: A testnevelő tanárok talán egy külön kis burkot képeznek a 
tanárok között, vagy csak nekem volt szerencsém, mert mindenhol, ahol 
megfordultam mindenki segített, illetve segítettük egymást, mondhatnám 
önképző jelleggel. Összetartó társaságot alkottunk mi mindenhol a tanári 
karon belül. A sport iránti szenvedély mindenhol megvolt, és ahol ez 
megvan, az látszik a tanáron, és a diákok is másképp állnak az órához, a 
tanárhoz.
A vezető tanáraim és gyermekkori tanáraim is olyan példákkal jártak elő, 
amelyek hasznosítható tudást adtak. Nagy tapasztalatot jelentett a VIII. 
kerületi iskola. Ez egy kötelező kerületi iskola volt, ahol minden reggel 
biztonsági őrök fogadtak. Itt 1-12-ig osztályig tanítottunk, nehéz sorból 
érkező, nehezen kezelhető gyermekeket. Nem szabadott egy percig sem 
kiengedni az embernek az órát a kezéből. Rengeteget tanultam itt. 
PE: Nemcsak testnevelés órán hasznosítod a tudásodat, de az adonyi 
VSK-nál is, ahol az utánpótlást edzed.
AG: Igen, ez a kettő összefügg. Hiába edzősködtem, dolgoztam az 
MLSZ-nél is, és megkerestek sok helyről ajánlatokkal, mint edzőt, de úgy 
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gondolom, hogy az ember érezzen felelősséget saját települése iránt, és 
tegyen meg mindent a szűkebb hazájáért.
PE: Milyen változást látsz, mióta felvállaltad ezt a feladatot? Nő az 
utánpótlás játékosok létszáma? Van hajlandóság a mostani gyermekekben 
a foci iránt?
AG: Két éve, hogy újrakezdtük Lelkes Petivel, és azóta próbáljuk már 
az óvodától felépíteni ezt a sportágat a településen. 27 igazolt játékossal 
kaptuk meg az utánpótlást, most az ovisokkal együtt 60 fölötti a létszám. 
Talán már anyagiakban is sikerült annyit fejlődni, hogy vannak edzési 
eszközök, a gyerekeknek sportruházat. Ez utóbbi nekik nyilván motiváció 
meg öröm. Cél, hogy megtartsuk, és legyenek adonyi gyerekek, akik majd 
tudnak a felnőtt csapatba bekapcsolódni. 
Az iskolások szeretnek focizni, ennek egyik jele az érdeklődés a nyári 
focitábor iránt. 2015 után idén (2017-ben) is az önkormányzat égisze alatt 
meghirdetésre került a nyári focitábor. Az első nagyon jól sikerült, és az 
ideire is 40 főnél többen jelentkeztek. Az idei évre úgy készültünk, hogy 
több nevelő is bevonásra kerüljön a nagyobb létszám miatt. Régebben, 
gyermekkoromban ez hagyomány volt. Még Paulusz Jani bácsiék csinálták, 
és azóta, ha jól emlékszem, nem is volt kifejezetten focitábor. Kard Anita 
tartott, de az talán inkább sporttábor jellegű volt. Kicsit hiányzott a 
palettáról, és mivel a gyermekeink létszáma a VSK-ban szépen megindult 
felfelé, úgy gondoltuk, hogy nekik sem árt egy hét edzőtábori tevékenység. 
Emlékszem, hogy az első tábor alkalmával jöttek a gyerekek és harsogták: 
„Hurrá 0-24-ben foci!!!”. „Nem, nem gyerekek, edzés délelőtt és délután is 
edzés!” Meg is lepődtek az első napokban, hogy a két edzésben volt 20-
20 perc játék. Nyilván próbáltuk ezt színesíteni, és a harmadik napon 
azt vettük észre, hogy felvették a ritmust és élvezik. Rájöttek, hogy van 
eredménye és jó úgy dolgozni.
Akkor mondom majd, hogy jól működik az adonyi utánpótlás nevelés, 
hogyha 10 év múlva megkérdezi valaki, hogy hogyan álltok, és azt tudom 
mondani, hogy van olyan játékosunk, aki tőlünk nevelődött ki. Meg persze, 
ha megvannak a korosztályos csapataink. 

PE: Azt kívánom, hogy 10 év múlva üljünk így itt, és megkérdezve téged 
ezt a választ kapjam. Nagyon sok kitartást - habár azt hiszem, abban nincs 
hiány - és sikert kívánok ehhez a munkához és sok boldogságot a családhoz! 
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„Adony épített emlékei”
HARANGOK ÉS AZ ÚJ TORONYÓRA

Az 1846-os és az 1847-es évek az adonyi római katolikus templom 
tornyának külső és belső változását hozták. Amikor 1797-ben elkészült a 
torony, akkor még zsindellyel fedték, és az eltelt évtizedek alatt „eljárt az 
idő” a zsindelyfedés felett. Pakróczy N. János plébános, esperes, kiváló író és 
költő, aki 1826-tól 1849. augusztus 10-én bekövetkezett haláláig Adonyban 
szolgált, még megélhette a templomtorony felújítását.  A toronnyal 
kapcsolatos felújításokat Uhlarik János, a Zichy-uradalom Adonyban 
élő mérnöke irányította és felügyelte. A mérnök Országos Széchenyi 
Könyvtárban megőrzött naplóit tanulmányozva megismerhetjük az 1846 
őszén elkezdett felújítási munkákat.    1846. szeptember 30-án került vissza 
a helyére az aranyoztatott toronykereszt. Ezután következett a torony 
bádogozása. Uhlarik mérnök ezzel a munkával egy pesti mesterembert, 
Miksics Ferenc bádogost bízta meg, akivel szeptember végén többször 
egyeztetett. Miksics mester és segédei október 6-án gőzhajóval érkeztek 
Adonyba, hogy megkezdjék a fedési munkákat. Velük érkezett Szőcs János 
pesti lakatos és toronyóra műves, aki a régi toronyórát megjavította, 
megolajozta. Miksics mester és segédei október 29-re készültek el a torony 
fedésével. Uhlarik rajzot készített a bádogozott toronyrészről, és precízen 
kiszámolta a felhasznált anyagot. Megtörténtek az elvégzett munkával 
kapcsolatos egyeztetések, és Miksicsék november 1-én gőzhajóval mentek 
vissza Pestre. Uhlarik levélben jelentette Zichy Györgynek, hogy elkészült 
a bádogozás, majd november 29-én engedélyt kapott az elvégzett munka 
kifizetésére. Erre december 6-án került sor, amikor Miksics bádogos mester 
Adonyba érkezett a pénz átvételére. Uhlarikéknál ebédelt és éjszakázott, 
másnap Neichl adonyi fuvaros vitte vissza Pestre. A toronyóra októberi 
javításakor kiderült, hogy a szerkezeten nagyobb javítást kell elvégezni 
azért, hogy még hosszú ideig pontosan működjön. Ezt csak műhelymunkával 
lehetett megoldani, és már akkor szóba került, hogy érdemesebb lenne új 
órát szereltetni a toronyba. Az ez iránti kérelem is támogatásra talált gróf 
Zichy Györgynél, és Uhlarik 1847 februárjában engedélyt kapott, hogy 
Szőcs János órás mestertől új toronyórát rendeljen.  Ki volt Szőcs János 
órásmester, akinek 1847-ben beszerelt toronyórája oly sok évtizeden 
keresztül mutatta a pontos időt az adonyiaknak? 1848 februárjában ezt 
írta róla a „Magyar Életképek” kiadvány: „A pesti embernek eszébe juthat 
Szőcs János neve, valahányszor órát verni hall a reform. egyházban, mely 
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egészen az ő műve, vagy a Teréz és József városi egyházak tornyaiban, melyek 
óráin tetemes változtatásokat vitt végbe.” Szőcs János lakatos és nagyóra 
műves kis műhelye Pesten, a Rácz utca 329. szám alatt volt. Az órák lapját 
és a legkisebb alkatrészét is ő készítette, és sok találmányával biztosította 
az elkészült szerkezetek pontos működését. 

Uhlarik János 1847. február 7-én írásban rendelte meg az új toronyórát: 
„Szőcs János órásnak az adonyi toronyóra elkészítésére írtam levelet.” – 
olvasható a naplóban. A megrendelés elküldését február 9-én írásban 
jelentette Zichy Györgynek. Március 25-én Pörje József adonyi csősz és az 
egyik cikolai csősz lovas kocsival indultak Pestre az új óráért. A két csősz 
március 27-én este érkezett vissza Adonyba. Hozták az órát, és velük 
jött Szőcs János mester, annak legénye és inasa. Szőcséket a Turcsányi 
János haszonbérlős vendéglős által működtetett „Szarvas vendéglőben” 
(mi már csak „Nagykocsma”-ként ismertük az azóta elbontott épületet) 
foglalt szobában szállásolták el. Másnap, március 28-án megkezdődött a 
toronyóra beszerelése. Még e nap történetéhez tartozik, hogy a számtartó 
ezen a napon fizetett ki 80 ezüst forintot Szőcs János mesternek, aki az 
átvett pénzről nyugtát adott. Az órásmester vezetésével először a régi 
órát szerelték ki, majd került a helyére az új óra. Április 3-án tették fel az 
óra mutatóit. Uhlarik levélben tájékoztatta Zichy Györgyöt az elvégzett 
munkákról. A gróf válaszában engedélyt adott, hogy a leszerelt régi óra 
eladására  szerződést kössön Szőcs Jánossal, 150 ezüst forint áron. A 
felújítás után Szent Miklósra (ma: Sárszentmiklós) került az óra. Az adonyi 
templomtoronyba felszerelt új toronyóra kezelésére Göde György kovácsot 
tanította be Szőcs mester. Április 8-án a következő olvasható Uhlarik 
naplójában: „Szőcs János órásnak 100 ezüst forint az adonyi órára járandó 
pénzekből és 50 ezüst forint a Szent Miklósi óra szerződésbe foglalánk, ki 
adatott az adonyi uradalmi pénzekből, az ócska óra is át adatott néki.” A 
következő nap Szőcs János visszautazott Pestre. 
1847. április 8-tól már beszerelt és beüzemelt állapotban ott volt a 
toronyban az új óra. Azonban még nem indították el, mert az új harangra 
vártak. Történt ugyanis, hogy az előző télen a nagy hidegben az öreg harang 
megrepedt. Gróf Zichy György arra utasította Uhlarikot, hogy Hornung 
József harangöntő mestertől új harangot rendeljen helyette. Az új harangot 
a beszerelés után össze kellett hangolni az órával, ugyanis az óraütések 
során egy szerkezettel meghatározott számú ütés érte a harangot, amely 
érces hangot adott. Ezt hallva mondták: „Ütött a toronyóra!” 



488

Hornung József római katolikus harangöntő mester Temesvárról 
származott. 1834. szeptember 13-án lett Pest városának polgára, a 
polgárjogért 12 ezüst forintot fizetett. Pesten a Fűzfa utca 347. szám alatt 
lakott. Kiváló mester volt, aki az 1842-es és 1843-as „Iparmű kiállításon” 
dicsérő oklevelet kapott. 1842 májusában a bajai Ferenciek zárdája így 
ajánlotta másoknak a mestert: „Ügyessége, s pontos jutalmas és tiszta 
munkája tehát mindazoknak ajánltatik, kik szép összhangzatú harangokat 
készíttetni kívánnak.” Harangöntés mellett „ tűzfecskendők és hord edények” 
készítésével is foglalkozott: „Melyek szárai szinte tiszta sárgarézből állanak, 
és szilárd készítetűek.” – olvasható a Pesti Hírlap 1843. augusztusi számában 
megjelent hirdetésben. Hornung József 1848 februárjában elhunyt, üzletét 
saját neve alatt sógora, Jungbauer János vitte tovább. 
Uhlarik még 1847 kora tavaszán megrendelte az új harangot, és április 28-án 
megtervezte a toronyba építendő haranglábat. Az elkészült faszerkezeteket 
május 5-én kezdték felhúzni a toronyba, amelyeket ott szereltek össze a 
helyszínen. Minden készen állt a harang fogadására, de az még mindig nem 
készült el. Ezért Uhlarik május 9-én levelet írt Szőcs János órásnak, hogy 
sürgesse meg a harangöntőt, hogy ne kelljen sokat várni az óra indítására. 
Május 13-án Szőcs János órásmester gőzössel jött Adonyba, és elmondta, 
hogy még mindig bizonytalan, hogy mikor készül el a harang. Uhlarik 
erre levelet írt Hornung Józsefnek, amit Pörje csősz vitt fel Pestre. A csősz 
Hornung mester levelével jött vissza, amelyben az állt, hogy azért nincsen 
kész a harang, mert az „öntő kályhája bedőlt”. Aztán minden jóra fordult, 
mert Hornung mester az elkészült harangot május 22-én, a saját költségén 
(valószínűleg a késedelem miatt) Adonyba szállíttatta. Megtörtént a 
toronyba felhúzása, és május 27-én Szőcs órásmester beüzemelte az órát. 
Gróf Zichy György június 5-én jött Adonyba, és megtekintette a felújított 
templomtornyot, az új harangot és toronyórát. A harang 600 ezüst forintba 
került. De nem csak ez a harang került fel a toronyba. Adony közönsége 
pénzt gyűjtött egy kisebb harangra is, amelyet szintén Hornung mester 
készített, és szerelt fel. Ez a kisebb harang május 26-án érkezett: „Gőzösön 
az adonyi új harang meghozatott, az adonyi közönség csináltatta 365 
forintért.”
Az adonyi római katolikus templom tornyában még sok évtizeden 
keresztül nem történt változás. Aztán eljött a Nagy Háború harmadik éve, 
és 1916. augusztus 29-én, ezen a keddi napon, három harangot szereltek le 
a toronyból, törtek össze, és szállítottak el. De ez már egy másik történet.

Rózsafi János
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Nagymamámtól tanultam – unokámnak készítem
MÁRVÁNYOS ZSERBÓ

Mindig otthon éreztem magam a konyhában, de sütni különösképp szeretek. 
Sok olyan receptem van, amit gyakran elkészítek, hiszen emlékek hosszú 
sorát idézik fel bennem. Mivel negyven éven át vezettem az egyik adonyi 
élelmiszerboltot, több generációval voltam napi, közvetlen kapcsolatban. A 
vásárlók, nem csak a hétköznapi történéseket osztották meg velem, hanem 
azt is ki, mit főz ebére, vagy milyen sütit készít az ünnepekre, hétvégére. 
Gyakran osztottuk meg egymással a jól bevált recepteket, így egy hatalmas 
mappányi gyűlt össze azokból az időkből. Különös értéket képviselnek, 
hisz java részük kézzel íródott olyan idősek által, akik ma már nincsenek 
közöttünk. Egyik karácsonyra készítettem is unokáimnak egy saját kézzel 
írt receptgyűjteményt, amelybe családi recepteket és régi, adonyi öregek 
specialitásait válogattam össze. Mint például a Pölöskei Margit néni fatörzs 
receptje, amit imád a családom, vagy a Szeitl Kata néni féle szlovák szelet 
és természetesen, Králl Márika néni utánozhatatlan mézes csókja.
A zserbó is nagy kedvencünk, melynek készítést anyai dédnagymamám 
tanította, édesanyámnak, Hajdu Máriának. Húsvétkor és karácsonykor 
sütötte anyukám, szigorúan márványozva! Ünnepi asztal nálam sincs 
zserbó nélkül, és szüretre is gyakran sütöm. Természetesen, csak 
márványos glazúrral! Egyszer talán sima csokimázzal csináltam. Számon is 
kérték rajtam a gyerekek. És akkor most lássuk a receptet!

Márványos zserbó, ahogy édesanyám hagyta rám

    Süteménylapok elkészítése

2 dkg élesztő
1 dl tej

25 dkg liszt
10 dkg zsír
5 dkg cukor

késhegynyi szódabikarbóna 
2 cs. vaníliás cukor

2 tojássárgája
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Az élesztőt cukros tejben megkelesztjük. A megadott mennyiségű 
lisztet, zsírt, tojás sárgákat, vaníliás –és kristálycukrot a késhegynyi 
szódabikarbónával összegyúrjuk. A kapott tésztát három részre osztjuk, 
majd egy órát állni hagyjuk. Egy óra múltán három tésztalapot nyújtunk, 
nagy sütőtepsi méretűre (35x40 cm).

Töltelék:
baracklekvár
30 dkg darált dió
20 dkg porcukor
1 kk. fahéj
rum
A diót a porcukorral és 
a fahéjjal összekeverjük, 
majd két részre osztjuk. 
Az első tésztalapot 
bőségesen megkenjük 
baracklekvárral, melyet 
az előzőekben kikevert diódarálékkal meghintünk, majd rummal 
meglocsolunk. Tetejére egy újabb tésztalapot helyezünk, és a fenti 
műveleteket megismételjük. Végezetül a harmadik lappal lefedjük 
a süteményt. Közepes tűznél 35-40 perc alatt aranybarnára sütjük. 
Megvárjuk, míg kihűl, majd a tetejére mázat készítünk az alábbiak szerint.

Márványos glazúr
2 ek. kakaópor
5 ek. cukor
2 kanál víz
5 dkg margarin
A kakaóport, a cukorral kikeverjük, majd a margarinnal és a vízzel 
összefőzzük. Az így kapott kakaómasszával a sütemény tetejét vékony 
rétegben bevonjuk.
Ezután 1 tojásfehérjét, 5 dkg cukorral kikeverünk, és egy kiskanál 
segítségével keresztirányban fehér csíkokat húzunk a csokimázra. Ezt 
követően egy vékony pengéjű nagykéssel a fehér csíkokat hosszanti 
irányban elhúzzuk, így márványos mintát kapunk. Vékony szeletekre vágva 
tálaljuk. Jó étvágyat kívánok hozzá!

Kozmérné Szűcs Zsuzsanna
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Adonyban született 
VISSZAEMLÉKEZÉS GYEREKKOROM ADVENTJEIRE

Régmúlt időket idézek most fel, az én gyerekkoromat, annak is a 
karácsonyt megelőző családi hagyományainkat, azt, hogy hogyan vártuk 
otthon a karácsonyt, hogyan készültünk fel a kis Jézus megszületésére. Sok 
évtizeddel ezelőtt a mi kis falunkban az adventi időszak egészen másként 
telt a családok, gyerekek életében, mint napjainkban.
A november végi időszakkal kezdődött az adventi készülődés, amely az 
elcsendesedést, a várakozást jelentette. Erre utal a Szent András napjához 
(november 30.) kapcsolódó mondás, miszerint „András zárja a hegedűt”. 
Minden évben András naphoz legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük 
advent kezdetét.
Az adventi koszorú elkészítése a készülődés kezdetét jelentette. Koszorú, 
amelyen négy gyertya van elhelyezve és a szentestét megelőző négy vasárnap 
egy-egy gyertyát kell meggyújtani rajta. A színeknek is jelentősége van. 
Három lila és egy rózsaszín gyertyából áll. A lila a bűnbánatot, a rózsaszín 
az örömet jelenti. Első két vasárnap lila, harmadik vasárnap rózsaszín, 
majd negyedik vasárnap ismét lila színű gyertyát kell meggyújtani. Az első 
gyertyát Ádám és Éva emlékére gyújtjuk, ez a hitet szimbolizálja. A második 
gyertya a zsidó nép gyertyája, mely a reményre figyelmeztet. A harmadik 
gyertya Szűz Mária lángja, az öröm fénye. Az utolsó gyertya Keresztelő 
Szent Jánosért ég, ez a szeretetre emlékeztet.
Egyik fontos esemény volt akkoriban a hajnali misék, roráték tartása. 
A gyerekek hétköznapokon, csapatokba verődve, közösen mentek kora 
reggel a templomba, hogy aztán ott végezve folytassák a napi teendőiket 
az iskolában. A mi családi házunkban volt az utcában lakó gyerekek 
gyülekezése. Sokszor 10-12 gyerek várta be egymást nálunk, hogy aztán 
a sötét, hideg reggeleken kissé vacogva, de mégis egymással beszélgetve, 
jókedvűen menjenek a hajnali misére. Egy alkalommal, mikor már elég 
sokan összejöttünk, és el is érkezett az indulás ideje, édesanyánk szólt, 
hogy az elsők induljanak. Az álmosságtól-e, vagy a figyelmetlenségtől-e, 
nem tudom, de a kijárathoz közel álló utcabéli társunk a bejárati ajtó 
helyett a spájzba nyitott be, és indul meg nagy lendülettel. Mi, többiek 
pedig nosza utána, szépen megindultunk az éléskamrába, mintha ott lett 
volna halaszthatatlan dolgunk.
Családunkban az adventi készülődés része volt, hogy a „kisjézus” jászla 
megteljen karácsonyra szalmával. Mit is jelentett ez? Az 1950-es években 
az adonyi római katolikus plébániára amerikai segélycsomagok érkeztek. 
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Ezek tartós élelmiszerek és ruhaneműk 
mellett játékokat is rejtettek. Ezeket a 
küldeményeket a plébánián osztották 
szét az adonyi családok között. A 
mi családunkban sok gyerek volt, 
így hozzánk került egy fa jászolban 
fekvő porcelán „kisjézus”, amelynek 
a jászlára zenét játszó szerkezet volt 
erősítve. Ennek a jászolnak a kibélelése 
volt a gyerekek feladata. Az adventi 
időszakban, ha valamelyikünk jót 
cselekedett, akkor tehetett bele minden 
nap egy-egy szalmaszálat. Ezekből a 
szalmaszálakból gyűlt össze karácsonyra 
a szalmából készült fekhely, amire a 
„kisjézust” fektettük. A jócselekedetek 
lehettek apró, mindennapi dolgok is. Ha 
jó jegyet a kaptunk az iskolában, vizet 
hoztunk az ártézi kútról, vagy éppen 
otthoni házimunkában segítettünk, 
mind-mind megért egy szalmaszálat. 
Mi, gyerekek egymással versengtünk 
aztán, hogy ki tud több szalmaszálat 
kiérdemelni szüleinktől. Naponta 

figyeltük, követtük, hogy hogyan gyarapodik a fekhely: a szalmagyűjtés 
az örömteli várakozás részévé vált. Karácsonyra aztán mindig elkészült a 
jászol, tudtuk hova fektetni a Jézuskát, így érkezett el hozzánk a karácsony, 
így érkezett el hozzánk a „kisjézus” a valóságban is. Ezt a jászlat a mai 
napig őrzi a családunk, és vándorol egyik helyről a másikra családon belül 
megajándékozva a legkisebbeket a várakozás örömével.
Advent utolsó hetében izgatottan vártuk a betlehemeseket. Egy-egy 
gyerekcsoport összeállt, beöltöztek pásztoroknak, angyalkáknak, és az 
általuk papírból készített betlehemet vitték magukkal. Járták a falut, 
bekopogtattak és megkérdezték: „Meghallgatják az Isten igéjét?” Ha 
behívták őket, eljátszották a pásztorjátékot, amiért a gyerekek almát, diót, 
süteményt és némi aprópénzt kaptak.
Karácsony szentestét megelőzte a templomba tartott délutáni 
„Jézuskavárás”- ez a szokás a mai napig megmaradt -, ahol a gyerekek 
előadják a „kisjézus” születésének történetét. Jézuskavárásról minden 
gyerek sietve igyekezett haza, hiszen sötétedés kezdetekor minden 
családban gyertyagyújtásra került sor. Nálunk a fa díszítése a nagyobb 
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testvérek feladata volt. A szobába csak három harangcsengetés után 
mehettünk be, ahol mindig nagy karácsonyfa állt, alatta gondosan 
becsomagolt egy-egy ajándék mindenki részére. A „Mennyből az angyal” 
eléneklése után kívántunk egymásnak boldog karácsonyt. A családban levő 
kisebb gyerekek, majd idő múlásával az unokák elszavalták Pohárnok Jenő: 
Karácsonyfa alatt című versét.

Pohárnok Jenő: Karácsonyfa alatt

Eljött a nap, mit várva-vártunk,  
Az égen csillagfény ragyog,  
Jézuska fáját ím’ elhozták  
A halkan szálló angyalok. 

Köszönjük neked, édes Jézus,  
Hogy szíved minket így szeret,  

S az angyalok dalával együtt  
Dicsőítjük ma szent neved! 

S ha elmúlik majd a karácsony,  
Te akkor is maradj velünk,  

Míg élünk, ezt a kis családot  
Szeresd, ó édes Istenünk! 

Paulusz Piroska
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Adony legfőbb környezeti értéke, a Duna 
VÍZLÉPCSŐ A DUNÁN

Ez évi kalendáriumunkban hónapról hónapra végigkísérhettük 
egyik legfontosabb, leginkább meghatározó természetkörnyezeti 
adottságunknak, a Dunának egyes – általunk fontosnak tartott – eseményeit. 
Láthattuk, hogy évezredek alatt a Duna vonzó élethely volt a bronzkori 
elődeinknek, a rómaiaknak, az avaroknak, a törököknek, de szívesen éltek 
itt a rácok, svábok, szlovákok, görögök… és természetesen a magyarok is. 
Szemelvényeket mutattunk be a XIX. századi, a XX. századi, a XXI. századi 
Dunán levonuló árvizekről, megemlékeztünk az árvízi védekezés ismert és 
ismeretlen hőseiről. Láttuk, hogy a védekezés hol uradalmi szervezésben, 
hol magán vagy társulati szervezésben, hol állami irányítás alatt zajlott. 
Beszéltünk a dunai révátkelő múltjáról, arról, hogy az uradalmi termény a 
pánvádli segítségével „csorgott le” a Duna-partig, és felemlegettük, hogy – 
ha rövid ideig is –, de volt még hídja is Adonynak. Régmúlt, a közelmúlt után 
forduljunk most a jövő felé! Az adonyi legendárium része, hogy Adonynál 
vízlépcsőt terveztek építeni – kicsit utánajártunk annak, hogy ebből mi 
igaz.
Legelőször is tisztázni kell, hogy mi is a vízlépcső, mi a feladata, és mi köze 
van a vízi erőműhez.
A vízlépcső elsődleges szerepe a Duna hajózhatóságának biztosítása, 
de fontos szerepet tölt be ökológiai, vízgazdálkodási, árvízvédelmi és 
környezetvédelmi szempontokból is. Tudomásul kell vennünk, hogy a 
folyó folyamatosan építi és rombolja a partjait, a medrét, és ahhoz, hogy az 
emberi közlekedési szempontoknak, a partjai mentén pedig a biztonságos 
élet feltételeinek megfeleljen, szabályozásra szorul. Adony térségében 
az 1800-as évek végén történt a folyam szabályozása, azonban a meder 
mélyülése, a vízhozam csökkenése a talajvízszint lesüllyedésével károsítja 
a Duna menti gazdasági területeket. A vízlépcsők építésével szabályozható, 
stabilizálható az optimális vízszint azáltal, hogy szakaszonként a folyó 
duzzasztásra kerül. Fontos látni azt is, hogy a duzzasztott vízszint 
nagyobb lehetőséget ad a Duna menti gazdálkodóknak az öntözéses 
kultúra fejlesztésében, nem utolsó sorban hozzájárul a talajok vízzel 
történő feltöltődéséhez: ma Magyarországon az éves rendelkezésre álló 
vízkészletből (112 km3 vizet a folyók hoznak, 56 km3 csapadék hull) csupán 
1,5-2 km3 kerül hasznosításra, azaz a rendelkezésre álló vizek 1%-a! A 
vízlépcső hozzájárul a biztonságos és folyamatos hajóközlekedésen túl a 
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víztározáshoz, javítja az árvízvédelem hatékonyságát, és stabilizálja a folyó 
környezetében a talajvíz szintjét. A talajvízszint stabilitása egyre inkább 
fontossá válik – mint korábbi cikkünkben már bemutattuk – az elmúlt 
száztizenhét év adatai alapján az átlagos vízszint és az évenként regisztrált 
legkisebb víz szintje tendenciáját tekintve folyamatosan csökken.
A Duna hajózhatósága nem helyi, még csak nem is regionális kérdés: 
egész Európa áruforgalmát döntően befolyásoló tényező. Kiváltképpen 
azóta, mióta a Duna – Rajna – Majna hajóút biztosítja a Fekete-tenger és 
az Északi-tenger, az Atlanti-óceán összeköttetését. A dunamenti országok 
a biztonságos és a működő hajóút érdekében összesen 47 vízlépcsőt 
terveztek a folyóra.
De ki is az, aki a Duna fölött rendelkezik? Kik határozták meg a vízlépcsők 
szükségességét? Természetesen van egy erre vonatkozó nemzetközi 
egyezmény, és ennek felügyeletére létrehoztak hoztak egy szervezetet is, 
a Nemzetközi Duna Bizottságot. Az első Duna Bizottság még 1856-ban 
alakult, mely deklarálta a Dunán való szabad hajózást. A mai elveket az 
1948-ban aláírt belgrádi egyezmény tartalmazza. A szabad hajózás elvén 
túl azt is, hogy minden országnak kötelessége a folyószakasz vízi útját 
karbantartani úgy, hogy az mindenkor tengeri hajók számára (!) hajózható 
legyen. A bizottság központja Budapesten van. A tagországok (a folyó 
folyásának megfelelően): Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, 
Horvátország, Szerbia, Bulgária, Románia, továbbá Oroszország, Moldova, 
Ukrajna. Megfigyelőként részt vesznek a bizottság munkájában: Csehország, 
Hollandia, Franciaország, Törökország, Grúzia, Macedónia, Montenegró. 
Tehát amely országok a Duna, Tisza, Rajna, Majna európai vízi szállítási 
útvonalhoz kötődnek, mindenki jelen van a bizottság munkájában. Az 
egyezmény ratifikálását a magyar parlament – az azóta is hatályos – „a 
Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. 
évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről 
szóló” 1949. évi XIII. törvényben tette meg.
Térjünk most vissza a 47 vízlépcsőhöz! A felső Duna szakaszon 
(Németország) 25 vízlépcső már megépült. Ezek nyilván nagyon fontosak 
voltak, hiszen ott még lényegesen kisebb a folyó vízhozama, így a vízszint 
ingadozása is sokkal nagyobb problémát okoz a hajózóknak. Ausztriában 
13-ból 10 megépült, és úgy tűnik, ami nem épült meg, annak megépítése 
a lentebb meglévő vízlépcsők visszaduzzasztása miatt nem is látszik 
szükségesnek. A magyar-szlovák határon megépült Gabcsikovo-Bős 
vízlépcsője.
A német, az osztrák és a szlovák kötelezettség kipipálva, a hajózhatósági 
szempontok szerint a Duna magyar határig történő duzzasztása megvalósul, 
a vízlépcsők állnak, működnek.
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A magyar szakaszon három vízlépcsőre van kötelezettségünk, melyek 
közül egyik sem épült meg a mai napig. A szerbek a kettőből kettőt nem 
építettek meg, viszont a szerb-román határon a két kötelező – egyébként 
hajózási szempontból kritikus ponton – 1972-ben, és 1986-ban megépült 
a Vaskapu I. és a Vaskapu II. A 47. vízlépcső megépítése még várat magára 
a román-bolgár közös szakaszon.
Mielőtt azt az elhamarkodott következtetést vonnánk le, hogy lám-lám a 
németek, az osztrákok, meg a szlovákok már teljesítették a vállalásaikat, 
mi meg nem, jegyezzük meg: minél feljebb megyünk a Dunán, annál 
szükségesebb volt, és annál kisebbet kellett csinálni. Hiszen a kis mederhez 
kis vízlépcső dukál…
A Dunának három kritikus szakasza volt a XX század végén: a Kazán-
szoros (melyet a Vaskapu I-II vízlépcső megoldott), a Duna-delta gázlói (e 
probléma kezelésére építették meg a Sulinai-csatornát), és a magyar Duna 
gázlói. Ez utóbbiak miatt van szükség hazánkban a vízlépcsők megépítésére. 
Annak, hogy a magyar szakasz nem biztosítja mindenkor megbízhatóan 
a hajózhatóságot, egyik nem elhanyagolható következménye az lett, 
hogy Budapestről Pozsonyba helyeződött át a nemzetközi hajóforgalom 
központi kikötője.
Tehát a magyar szakasz – az egyezmény szerint – három vízlépcsőt 
igényel. Ezek: a nagymarosi vízlépcső, az adonyi vízlépcső, és a fajszi 
vízlépcső. Szakmai fórumok1 szerint a legégetőbb probléma a Bős – 
Nagymaros közötti szakaszon van. Volt idő, amikor napi politikai ügy volt a 
„bősnagymarosivízlépcső” megépítéséből. Ez a két település egymástól 140 
km-re van, azaz ennek a Duna-szakasznak a hajózhatóvá tételét célozza 
a nagymarosi vízlépcső. (A vízlépcső építését elkezdtük, majd kártérítést 
fizettünk az építés megállításáért, és sok pénzért a félig kész építményt 
visszabontottuk.)
De nem sokkal kevesebb a gond a Budapest és Adony közötti szakaszon. 
A Duna nemzetközi jelentőségű vízi útnak minősül, mely azt jelenti, 
hogy minimálisan 25 deciméter merülési mélységet kell biztosítani 
a hajóúton, tehát a legkisebb vízmélység 2,7 méter lehet, a hajóút 
legkisebb szélessége 180 méter. Ezeket a feltételeket biztosítani kell az 
év kétharmadában, azaz 240 napig. Az egyezmény ezeket a feltételeket 
írja elő. Gyakorlatilag a várható jeges napokon és az árvízcsúcsokon kívül 
ezeknek a feltételeknek mindig biztosítottnak kellene lenniük. Ezen a 
szakaszon a folyamatos mederszabályozás sem tudja az előírt hajózási 
keresztmetszetet folyamatosan biztosítani. A hordalékéhesen érkező Duna, 

1  Kerényi A. Ödön: A Duna vízlépcsők és Magyarország (http://realzoldek.hu/), Dr. Juhász 
József: A Duna esélyei (http://www.demokrata.hu/cikk/duna-eselyei)
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és a mederszabályozás együttesen oda vezetett a közép-dunai szakaszon, 
hogy nemcsak a hajózásnál jelentkeznek a gondok, de a medermélyülés 
miatt kisvíznél a százhalombattai földgázvezeték kerül veszélybe. Nem 
beszélve arról, hogy a duzzasztással járó vízkészlet növelése hozzájárulna 
a parti szűrésű kutak megbízható és állandó hozamához, és a paksi erőmű 
hűtővízkészletének növeléséhez.
A vízlépcső nem egyezik meg a vízi erőművel. Bár a már megépült 
dunai vízlépcsők közül talán, ha kettőn nem működik erőmű. Az adonyi 
vízlépcsőre egy 150 MW-os erőmű tervével lehet számolni. Ennek éves 
teljesítménye 950 GWh – ennyit enged az adonyi duzzasztás 8 méteres 
esése. (Összehasonlításképpen: a bősi 21 méteres esésen 720 MW-os, évi 
teljesítményét tekintve 2.835 GWh-os erőművet üzemeltetnek. A jelenlegi 
paksi erőművünk éves teljesítménye 16.056 GWh.) Ugyan a teljesítménye 
egy ilyen erőműnek nem túlzóan sok még a magyar viszonyok között sem, 
azonban most hozzávetőlegesen ennyi a hazai víz-, nap- és szélenergiából 
származó villamosenergia termelésünk.
Tehát úgy tűnik, hogy az a városi legenda, mely szerint Adonynál fog 
épülni vízlépcső és vízi erőmű, az igaz. Legfeljebb az a kérdés, hogy mikor. 
És hogy Adonynak jó lesz-e? Ki tudja? Valószínű, hogy környezetvédelmi 
szempontból (megújuló forrásból származó energiatermelés, 665.000 
tonna széndioxid-kibocsátás megtakarítás) jó, de esztétikai szempontból 
káros. Egyrészt a hajózás biztonságosabbá válik, másrészt viszont a csendes, 
nyugodt Duna-part eltűnik. Egyrészt nagyobb vízkészlet áll rendelkezésre 
a helyi mezőgazdaság számára, másrészt teljesen átalakul a part-menti 
ökoszisztéma, lehet, hogy eltűnnek például a gémek. Egyrészt a parti kutak 
vízellátottsága biztonságosabbá válik, másrészt a Duna-parti ligeterdőket 
felszabdalják a szerviz utak. Egyrészt a nagyobb vízfelület több lehetőséget 
biztosít a vízi sportoknak, másrészt az erőmű mellet lehet, hogy nem is 
engedik a sporthajózást. Egyrészt, másrészt, egyrészt, másrészt…
Most jószerével a környezetvédelmi érveket (ne épüljön) állítják szembe 
a gazdasági (épüljön) érvekkel. De „lehet, hogy eljön majd az idő, amikor 
a környezetvédők kérik a vízlépcsők építését a Duna vízének szinten 
tartására” – állítja Mészáros Csaba, a Budapesti Műszaki Egyetem Vízépítési 
és Vízgazdálkodási Tanszékének címzetes egyetemi docense.2 Jó példa 
a Tisza-tó esete: a kiskörei erőmű miatt hozták létre – a természetvédők 
tiltakozása ellenére –, és ma már természetvédelmi terület. Ki tud 
eligazodni ezen?

Hetyei Gábor

2  Most jól jött volna Bős-Nagymaros, 2013.06.14. http://index.hu/belfold/2013/06/14/
jol_jott_volna_bos-nagymaros_az_ar_ellen/
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Süni mese

Illusztrálta: Bálinth Tibor
IV. Erdei karácsony
A téli álmot kihagyó, és egy kedves családnál, meleg otthonban karácsonyozó 
Tüsi, Süsi és Tüti, a süni ikrek a szentestét követően arra ébredtek, hogy 
szállásadóik már kora reggel szorgoskodtak, zörögtek valamivel. Legalábbis 
ők biztosak voltak benne, hogy még korán reggel van, mert szemeiket alig 
tudták kinyitni. De hamarosan kiderült, hogy bizony nem véletlen süt 
százágra a nap, bizony már dél felé közeledik az idő, csak ők az előző napi 
kalandok után egész éjjel és délelőtt összegömbölyödve aludtak.
- Apa, nem lehetne, hogy még egy napot nálunk maradjanak a sünik? 

Olyan aranyosak! Annyit nevetünk rajtuk! Vagy legalább csak délután 
kelljen őket visszavinni! Hamarosan ebéd, legalább addig hadd 
maradjanak! – könyörgött édesapjának a kicsi lány.

- Lenke, egy kicsit kitisztult az idő, most nem havazik. Még világosban és 
újabb havazás előtt vissza tudunk így érni, indulnunk kell – magyarázta 
kedvesen a kislányának az Apa, mert látta, hogy milyen nagyon a 
szívéhez nőttek a szuszogó tüskések.

- De Apa! Úgy szeretnek itt lenni nálunk. Imádják a csemegéket, és a 
lakásban is nagyon szeretnek hancúrozni – próbálkozott tovább a 
lányka, és szemében könnycseppek gyűltek.

- Tudom Lenke, hogy nagyon megszeretted őket, tényleg kedves kis 
állatok, de nekik az erdőben van az otthonuk, ott vannak a szüleik. 
Viszünk nekik pár naponta élelmet, de az is lehet, hogy hamarosan 
nem is kell nekik sok élelem, mert mint a többi sün, végül ők is téli 
álomba szenderülnek – guggolt le a kislány mellé a magas férfi. – És 
minél hamarabb visszatérnek az erdőbe, annál kevésbé szoknak hozzá 
a meleghez, annál könnyebb nekik a visszatérés.

- Jó, Apa! Akkor menjünk. De ígérd meg, hogy gyakran meglátogathatom 
őket! – nézett apja szeme közé ígéretet kicsikarva Lenke, és az ígéret 
nem is maradt el.

Tüsi, Tüti és Süsi hirtelen nagyon felélénkültek. Ők is jól érezték a meleg 
otthonban magukat, de most, hogy tudták, indulnak haza, nagyon izgatottak 
lettek. Már szinte érezték az odújuk szagát, hallották az erdő zajait, és 
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mindennél jobban vágytak 
arra, hogy kalandjaikat 
elmeséljék a szüleiknek 
és a barátaiknak. Miután 
Lenke és édesapja jó 
melegen felöltözött, 
Berci és Anyukájuk pedig 
megölelgette, csiklandozta 
búcsúzóul a süniket, 
Lenke még pár csepp 
mézet csempészett a 
kezére, és ujját a süniknek 
tartva kedveskedett még 
egy kicsit új barátainak. 
Nagyon sajnálta, hogy a sünik nem fognak örökre velük élni, de megértette, 
hogy nekik az erdőben az otthonuk.
Tüti, Süsi és Tüsi végül Lenkével és édesapjával útrakeltek. A kalandvágyó 
ikrek az utazást igazán viccesnek érezték. Az autóban, a dobozban jobbra-
balra zötykölődtek – új élmény volt ez is nekik, hiszen az ide útra nem 
emlékeztek, akkor a fáradtságtól és a hidegtől csak aludtak, és végül csak a 
meleg házban ébredtek fel. Most nevetgélve döccentek össze, és egyáltalán 
nem bánták, hogy minden mozog alattuk, inkább rendkívül mulatságosnak 
találták. Aztán egyszer csak megállt az autó, a doboz sem ingott mindenfelé 
tovább.
- Tüsi! Szerinted megérkeztünk? Nem látom a nagy tölgyfát! – kukkantott 

ki a dobozból Süsi, mikor Lenke dobozostul kiemelte őket az autóból, 
és a hideg levegő és a hó szaga megcsapta őket.

Közben egy kicsit a hirtelen hidegtől meg is borzongott, és meglepődött, 
hogy milyen gyorsan hozzászokott az otthon melegéhez, ahol az elmúlt 
néhány napot töltötték.
- Nem tudom, Süsi, tudod, ez a havas táj már eltévedésünkkor is 

becsapott minket, semmi nem úgy néz ki télen hóval befedve, mint 
nyáron és ősszel.

- Hát, én sem találnék már megint haza, azt hiszem – nyugtalankodott 
Tüti is. – Remélem, Lenke és az édesapja Sün Anyuhoz és Apuhoz 
visz minket haza, nem valami idegen odúba, mert akkor inkább 
visszamegyek velük a karácsonyos házba – tette hozzá Tüti.
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- Várjatok csak! Odanézzetek! Ott ugrál a fán Mókus Mogyi és Mókus 
Almi! Akkor hamarosan otthon kell lennünk! – kiáltott Süsi.

- Almi! Mogyi! Sziasztok! – ugrándozott Tüti is, Lenke pedig meglepődve 
látta, hogy egyre nagyobb a mozgolódás a dobozban.

- Biztosan érzik, hogy hamarosan hazaérnek. Már csak pár lépés, és ott 
vagyunk az otthonuknál – mosolygott Lenke Apukája.

- Nézd, Apa! Mókusok! – ujjongott közben Lenke, mert Mókus Mogyi 
és Almi biztonságos magasságból követte a kis menetet, miután 
meglepetten hallották meg Tüti kiabálását. 

Kíváncsiak voltak, mit keresnek az erdőben ezek az emberek, azt pedig 
egyáltalán nem értették, hogy mit csinálnak süni barátaik abban a 
dobozban, amit egy kislány visz óvatosan lépkedve a hóban. Egy pillanatra 
nagyon megijedtek, hogy barátaiknak bajuk esett, de ahogy látták, hogy 
Süsi, Tüti és Tüsi jól vannak, sőt boldogan kiáltoznak, viháncolva követték 
őket hazáig.
- Emeld ki óvatosan őket, itt van az odú bejárata! – mutatott Lenkének 

egy apró lyukat egy nagy fa gyökereinél Lenke édesapja.  – Ide pedig 
tegyük le a sok csemegét, amit hoztunk nekik. Biztosan behordják majd 
egy részüket az éléskamrájukba, miután ismét jól belakmároztak.

Miután Lenke gondosan letette a kis barátait a hóba, és elrendezte 
a finomságokat nekik, elbúcsúzott és megígérte, hogy hamarosan 
meglátogatja őket. A sünik kedvesen megszuszmákolták Lenke kezét, 
majd amikor megmentőik már kicsit eltávolodtak, már rohantak is befelé 
odújukba. Pontosabban Tüsi és Süsi szaladt, de Tüti nem bírta megállni, 
felkiabált Mókus Alminak és Mókus Mogyinak, hogy jöjjenek, látogassák 
meg őket, sok mesélnivalójuk van, és még több finom csemegéjük. A 
mókusok meg is ígérték neki, hogy 
hamarosan jönnek, csak gyorsan 
elszaladnak még a többiekért, 
Egér Minciért, Nyuszi Répiért, 
Nyuszi Saliért, Sün Barnáért, Sün 
Béciért és Sün Borkáért, hogy ők se 
maradjanak ki a nagy lakomából, 
mert bizony a nagy hidegben már 
igencsak éheztek az állatok. 
Mikor aztán a sün gyerekek nevetve 
beszáguldottak az ismerős odúba, 
lett nagy örömködés – Süni Anyu és 
Süni Apu sírtak a boldogságtól, mert már kezdtek nem reménykedni abban, 
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hogy a nagy havazás alatt eltűnt gyerekeiket újra láthatják. Most meg 
betoppan három nevetős, igencsak kikerekedett csemete, akik ölelésükkel 
majd megfojtják őket, és egymás szavába vágva hatalmas hangzavart 
csinálnak pillanatok alatt. Mikor aztán nagy nehezen kibogozták, hogy 
mi történt, egyik ámulatból a másikba estek és kérték, hogy mindent 
részletesen meséljenek el a süni ikrek. De a tüzetes beszámoló előtt Süni 
Apu még kiszaladt és a friss csemegékből gyorsan hozott maguknak 
néhány falatot, hogy közben jól tudjanak lakni Süni Anyuval is. Mikorra 
megterítettek, megérkeztek az erdei barátok is. Az odúba begyömöszölte 
magát mindenki, és bár alig fértek, mégsem panaszkodott senki, hiszen jó 
barátok voltak, az örömük pedig a megkerült csapat és a sok finom élelem 
miatt határtalan volt. A kérdések csak záporoztak Tüsire, Süsire és Tütire:
- Tényleg nem féltetek egy kicsit sem?
- Milyen volt a gyerekek simogatása?
- A karácsonyfa tényleg ezer fényben pompázott?
- Az angyalok tudták, hogy ti ott vagytok, és pont olyan ajándékot hoztak 

nektek, mint ami a kedvencetek volt?
- Nem volt rossz bezárva és dobozban lenni?
A sünik mindenre részletesen válaszoltak, meséltek az illatokról, a 
fényekről, és nagy-nagy örömmel és igazán részletesen meséltek Süni 
Anyunak, Süni Apunak és lelkes barátaiknak a kis Jézus születéséről, a 
jászolról, a befogadásról és arról a nagy szeretetről, amit irántuk is mutatott 
a család, ahol jó melegben és biztonságban tölthették első telük pár napját. 
A családjuk pedig arról beszélt, hogy a most őket körülülő kis barátaikkal 
az elmúlt napokban sokat keresték őket, nagyon aggódtak.
- Ígérjétek meg, hogy mától fogva a hó elolvadásáig az odútól nem 

távolodtok el, csak ha veletek van Mókus Mogyi és Mókus Almi, 
mert akkor ők a magasba felmászva könnyedén megláthatják az 
otthonunkat! – ígértette meg csemetéikkel Süni Apu, amit nem is esett 
nehezükre az ikreknek megtenni, mert az eltűnésre, az egyre nagyobb 
hidegre a nagy hóban még jól emlékeztek, és kalandjaik ezen részét 
nem szívesen élték volna át újra.

- Most pedig van egy javaslatom – szólt Süni Anyu. – Rengeteg élelmet 
kaptunk a családtól, és ha minden jól megy, hamarosan újabb utánpótlás 
érkezik. Így karácsonyozzunk most mi is, segítsünk a hóban éhező 
társainknak. Díszítsünk fel egy fát a sok finomsággal, és vendégeljük 
meg a mi csemege karácsonyfánkkal a többieket, akiknek már napok, 
talán hetek óta nem sok ennivalójuk akadt.

- Remek ötlet! Induljunk! – lelkesedett mindenki. 
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- Csak előbb vegyétek fel a sáljaitokat, amiket karácsonyi meglepetésként 
készítettem nektek! – nyújtotta át a színes sálakat Süni Anyu világjárt 
gyerekeinek.

A sok ölelés begyűjtése után végre indulhatott a csapat a közeli fenyőhöz, 
amit éppen alkalmasnak találtak arra, hogy az ő karácsonyfájuk legyen. 
Lenke és szülei bizony nagyon csodálkoztak volna, és mosolyogva figyelték 
volna őket, ha most látták volna a kis állatseregletet. Csodálatos és mosolyra 
fakasztó látványban lett volna részük: néhány kicsi állat ügyeskedve díszít 
az ajándék csemegékkel egy fenyőt, miközben egyre több fázó és éhesnek 
tűnő apró állat gyűlik a lassan karácsonyfává alakuló fenyő köré. Volt az 
állatok között jó néhány sün, nyuszi, egy csapat mókus, de cinke és veréb 
sem hiányzott, sőt két vaddisznó kölyök is odatévedt az apró állatok köré. 
És csodák csodája, minden állatnak jutott elegendő csemege a fáról, nem 
bántották egymást, hanem naplementéig együtt csemegéztek békességben, 
szeretetben.
- Nagyszerű karácsonyunk volt! – bújt Süni Anyuhoz Tüsi álmosan.
- Tényleg csodás volt. Olyan jó lenne, ha Lenkét gyakran láthatnánk és 

jövőre is karácsonyozhatnánk velük is és az erdőben is! – álmodozott 
Süsi is, bár a szemei neki is majd leragadtak.

- Most pihenjetek, nézzétek, Tütit már el is nyomta a buzgóság, 
összegömbölyödve alszik. Majd reggel megbeszéljük, hogyan legyen 
tovább – ölelgette meg őket Süni Anyu, és bebújt Süni Apu mellé a 
vackukba.

Másnap reggel végül abban állapodott meg a családi kupaktanács, hogy 
pár napig még fennmarad a sünicsalád, jól megpakolják a bendőjüket 
és a biztonság kedvéért az éléskamrájukat is, ha Lenke és szülei hoznak 
még nekik élelmet, utána viszont rendes sün családhoz méltóan téli 
álmot fognak aludni. Lenke az elkövetkező napokban mindennap eljött 
édesapjával, néha Berci is elkísérte őket. A kis sünök ilyenkor a gyerekek 
örömére futkároztak, hancúroztak. De pár nap múlva már nem bújtak elő, 
és az odú bejáratát egyre nagyobb hó fedte be.
- Látod, Lenke? Lefeküdtek a kis sünik. Azért 

hozunk néha élelmet a többi állatnak is, 
de kis barátaidat legközelebb tavasszal 
láthatod újra – simogatta meg a kislány 
fejét az édesapja.

- Szép álmokat! Köszönöm nektek ezt a szép 
karácsonyt! – suttogta Lenke, és békés 
mosollyal elindultak hazafelé.
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Százéves katonaláda 
1918. december

A katonaláda teteje véglegesen lezárult. Sok-sok katonaláda elvesztette 
eredeti funkcióját, de némelyik egész furcsa módon még évtizedekig 
szolgálta a családot. Ez történt a mi családunkban is, dédnagyapám, 
Rabóczky János katonaládájával, amit Starkbauer József Magyar utcai 
bognár mester készített 1894-ben. A Nagy Háború után még közel nyolc 
évtizeden keresztül tojóláda volt a család tyúkóljában. 
A Kalendárium oldalain 2017-es és a 2018-as években nyomon követhettük 
azoknak a magyar katonai alakulatoknak harctéri útját, amelyekben a 
Nagy Háborúban jelentős számban harcoltak az adonyi katonák. Akkor 
még úgy emlegették a több mint négy éven keresztül zajló háborút, és csak 
a következő nagy világégés után kapta az „I. világháború” elnevezést. 
A sorozatírótól engedtessék meg néhány saját gondolat. Egy kutató 
sokszor nem tudja kivonni magát a kutatási eredményeknek hatása 
alól, hatnak rá a megismert, a tragikus események. Magam is így vagyok 
ezzel, amikor az értelmetlen szuronyrohamok, a géppuskatűzbe hajszolt 
századok veszteségével találkozom. Amikor olvasom a feljegyzést, hogy 
a katona télen dróttal és madzaggal összekötözött bakancsnak nem 
mondható lábbelivel járta a Kárpátok havas hegyoldalait. Amikor az élelem 
csak pótszerekből állt, és a néha kiosztott 14 dekagramm szalonna milyen 
kincsnek számított! 
Kutatótársaimmal sok harcteret bejártunk: a Kárpátokban, az Isonzó 
mentén, az erdélyi szorosokban, bérceken. Mindenhol ott a sok 
katonatemető! Elhanyagolva, bozóttal benőve, vagy szépen gondozva. 
Gondoljunk az adonyi hősi halottakra, azokra a temetőkre, ahol sírjaik 
lehetnek. Gondoljunk egy térképre, amelyen bejelölünk minden olyan 
települést, földrajzi helyet, ahol adonyi hősi halott van eltemetve. Nagyon 
sok bejelölést kapnánk. 
Sok adonyi családnál még megtalálhatóak azok a megsárgult katonafotók, 
amelyek száz évvel ezelőtt készültek, a tintaceruzával írt tábori 
levelezőlapok, amelyek fontos életjelek voltak a harctérről. 
Iskolás gyerekek, hadtörténeti szakkörtagok többször megkérdezték: 
„Hogy lehetett ezt kibírni?” Nehéz erre választ adni. Mert nem csak kibírni, 
hanem harcolni, küzdeni kellett gránáttűzben, a lövészárok mocskában, 
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tetvesen, betegen, éhezve. Csak abban reménykedve, hogy egyszer vége 
lesz az egésznek, béke lesz, haza lehet menni. Terepkutatásaink során az 
egykori lövészárkokat, fedezékeket is bejárjuk. Csend van, csak a madarak 
éneke hallható. Tudjuk azokat a véres eseményeket, amelyek ott játszódtak 
le, és bennünk van egy nyomasztó érzés, amelyen nehéz túllépni.
A Nagy Háború katonái vajon hogyan léptek túl a lövészárok élet, a harcok 
borzalmainak emlékén? Valószínűleg végigkísérhette őket életük végéig. 
Elhunyt társaikra emlékeztette őket az 1932-ben felavatott emlékmű is. 
Hybl József szobrászművész alkotása a messzi frontszakaszok felé tekintő 
katona.  Emlékezés és tisztelgés azok emléke előtt, akik a legdrágábbat, az 
életüket adták a messzi harctereken. 
Adonyból több mint kétszáz fő halt meg a Nagy Háborúban. Az emlékmű 
talpazatán olvasható nevek mindegyike egy – egy emberi tragédiát rejt. 
Van, akinek tudható, hol van a sírja, de a korabeli nyilvántartás igen hiányos 
volt, így sokan örökre eltűntek, emlékük csak a felvésett nevük.

Rózsafi János      

Képek a falon 
KÖZPONTI TÉMA NÉLKÜLI FALVÉDŐKRŐL

Van az úgy, hogy az ember lánya csak úgy nekiáll hímezni. (Zárójelben 
jegyzem meg, hogy nem végeztem kutatást olyan mélységben, hogy 
kiderítsem, vajon akadt-e férfi Adonyban, aki hímzésre adta fejét, harcba 
szállva egy ki nem mondott női privilégiumért. Félek, bármi kiderülhet!) 
Szóval hímezni magáért a munka szépségéért is lehet. Persze legyen 
hasznos, azért erre vidéken többet adtak, mint az úri városi környezetben, 
de nem kell feltétlenül a szív titkait kifecsegnie, intelmeket, jókívánságokat 
közvetítenie. A hasznosság a funkcióban eleve megvalósul, lányaink, 
asszonyaink közül sokan 
ezzel is megelégedtek. 
Következzenek most 
ezek a falvédők. Többször 
esett arról szó, hogy a 
magyarországi falvédők 
elemzése kapcsán német 
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hatással találkozhatunk. Ezek 
közül jó példa erre Szenténé 
Májer Erzsébet tulajdonában 
lévő  hímzés, melyen egy 
tükörfordítást olvashatunk: „Kéz 
kezet mos.„ábrázol a szöveg alatt 
egy akkor használatos kézmosó 
tálat a hozzá tartozó kancsóval. 
Feltételezhetően a konyhában 
helyet kapott mosdóállvány 
mögé szánták. Az eredeti szöveg 

így hangzott németül: „Eine Hand wäscht die andere” A közmondás bár 
a kézmosásról szól, mégsem a szó szoros értelemben vett higiénia itt a 
főszereplő. (lat. Manus manum lavat - Kölcsönösen szükséges egymást 
segíteni (viselt dolgokban leginkább)).
„Tisztaság a konyha dísze” mottó minden tisztességes házban megállta 
a helyét (Csepecz Vilmosné). Amennyiben szabad megengednem, az én 
személyes kedvencem ez a falvédő. Piros keresztszemes mintáival mentes 
minden giccstől.
A következő kategóriába a kor slágereinek szövegezésével készült falvédők 
kerültek. „Több olyan nótaszöveggel találkoztunk, melyek indifferens képi 
környezetben, illetve figurális kompozíció nélkül kerültek elő. Feltehetően 
azért, mert egy-egy dal vidékenkénti népszerűsége eltérő volt és az adott 
közösség ízlésének megfelelően kedvére használta, alkalmazta, „fogyasztotta” 
a szövegeket, még akkor is, hanem volt a szöveghez illő képi klisé.” 
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•	 „Mezei virágot; bokrétába szedtem” (Szenténé Májer Erzsébet)
•	 „Nincsen rózsa tövis nélkül” (Rózsafi János)
•	 „Száz szál piros rózsát küldöttem tenéked.” (Csepecz Vilmosné)
•	 „Rózsakertem minden fája kedvesemet hazavárja” (Hetyei Jánosné)

Epilógusként álljon itt egy idézet, melyet hiszek és vallom:
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.”
 (Morus Tamás)

Králl Gabriella

(Endnotes)
1  Kovács Ákos: Új gyűjteményünkről – Hatvanyi Lajos múzeum füzetei No.7 1980
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