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III. Évfolyam - �. szám - Március 2008

Volt egyszer egy Március, és 
volt egyszer egy márciusi ifjúság, 
akik elszánt akarással, építő gon-
dolatokkal fölvonultak a hajdani 
főváros utcáin, hirdetvén, hogy 
szabadok vagyunk. Volt egyszer 
egy Petőfi, akinek Nemzeti dala 
tízezrek szívét mozgatta meg, s 
akivel tízezrek mondták az esküt: 
“rabok tovább nem leszünk”. Igazi 
kikelet volt akkor 1848-ban, a lé-
lek, a szabadság tavaszának nap-
ja, amikor fegyverropogás nélkül 
borult virágba a magyar szabad-
ság fája. Ideje volt, hisz gyökerét 
sok vér öntözte. Volt előtte már 
nagymajtényi összeomlás, kuru-
cok keserve, örökös száműzetés, 
és voltak vérmezők és hamvaikba 
hullt lángok, amelyek március 
15-én mind értelmet nyertek. A 
nemzet követelését tizenkét pont-
ban összefoglaló szabadságok-
mányt a császár kénytelen volt el-
fogadni, és ez a százados bilincsek 
lehullását jelentette. Aztán sötét 
felhők gyülekeztek a még zsenge 
szabadság egére, de Kossuth Lajos 
lázító beszédei lelkesedést, hitet, 
reményt öntöttek a magyarokba, 
és fényes győzelmek születtek. 
De 1849-ben, amikor a császár 
behívta az oroszokat segítségül, 
hiába volt Bem, Damjanich és 
még annyian – a lelkes magyar 

csapat összeomlott a túlerő sú-
lya alatt... És ismét nemzeti 
tragédia, gyász, könny, remény-
vesztettség. Március 15-e mégis 
nemzeti ünnepünk, amelynek 
esküszava ott maradt minden 
magyar szívében: “ rabok tovább 
nem leszünk”.

Testvérem, ezen a napon a 
szabadságodat ünnepled még 
akkor is, amikor munkád felé 
görnyedsz: az enyém, a te, a 
mi szabadságunkat. Foglaljuk 
“áldó imádságba szent neveiket” 
mindazoknak az ismert és név-
telen hősöknek, akiknek elpor-
ladt sírjaikra már csak a tavasz 
szór virágokat.

László János

Húsvéti imádság
Kegyelmes Istenünk!

A Te örökkévaló kegyelmed és bű-
nösöket megtartó örök szereteted 
diadalát ünnepelve, hadd dicsér-
jen Téged a mi szívünk és szánk. 
Kérünk, hintsd szét köztünk az 
Élő Reménység tiszta fénysuga-
rát, melyet a Te Egyszülött Fiad 
feltámadásával felragyogtattál 
e sötét világ felett. E gonosz vi-
lág a Te Szent Fiadra emelte föl 
szentségtörő kezét, de ez mit sem 
változtatott a Te hozzánk lehajló, 
könyörülő jóságodon.

Áldott légy, hogy kudarcokkal 
teli életünkből föl akarod emelni 
a mi tekintetünket a Feltámadott 
Hősre, Aki azért vette magára a 
mi vereségeinket, bűneink min-
den gyalázatát, hogy az Ő dia-
dalának és szentségének, igaz-
ságának részesei lehessünk a hit 
által.

Köszönjük neked, hogy 
Krisztusban a Húsvét a legna-
gyobb, legdicsőbb győzelemről 
biztosít bennünket, miután az Ő 
halála, engesztelő áldozata elvé-
geztetett. 

(folytatás a 3. oldalon)

Március 15. – nemzeti ünnepünk
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az első, vagyis a felső érték a 
szisztolés nyomás értéke, amely 
megmutatja, hogy az összehú-
zódó szívből kipréselt vér mek-
kora nyomást gyakorol az erek 
falára. A második, vagy más né-
ven az alsó érték a diasztolés ér-
ték, amely azt a nyomást mutat-
ja, amely az erekben uralkodik, 
amikor a szív elernyed.

Kialakulását tekintve a ma-
gas vérnyomásos betegség két 
csoportba osztható. Az első-
be a betegek kb. 95%-a tar-
tozik. Esetükben a betegség 
kezdete nem meghatározható, 
betegségük számos tényező, 
úgynevezett rizikófaktorok 
kölcsönhatása révén alakul 
ki. Rizikófaktorok: a genetikai- 
örökletes tényezők, a túlsúly (el-
hízás), a dohányzás, a mozgás-
szegény életmód, a túlzott kávé 
és alkoholfogyasztás, a stressz, a 
fokozott sóbevitel. Az életkor és 
a nem, szintén lényeges tényező. 
50 éves kor alatt a férfiak között, 
50 éves kor fölött a nőknél gya-
koribb a hipertónia előfordulá-
sa. A menopauza beálltával, a 
női hormonok termelődésének 
csökkenésével, növekedik az el-
hízás lehetősége, a szervezet víz-
visszatartó képessége fokozódik, 
és emiatt a magas vérnyomás 
betegség kialakulásának veszé-
lye sokszorozódik. Ez a csoport 
az úgynevezett elsődleges vagy 
esszenciális hipertónia, az érin-
tetteket hipertónia betegeknek 
nevezzük.

A másik csoportba azok a be-
tegek tartoznak, akiknek magas 
vérnyomásértékeit egy ismert 

A magas vérnyomás világszer-
te népbetegség. Szövődményei 
- a szívinfarktus, agyvérzés, ér-
szűkület - súlyos terheket rónak 
mind az egyénre és környezetére, 
mind az egészségügyi ellátó rend-
szerre. Mivel a betegség gyakran 
tünetmentesen indul, számos 
esetben csak a szövődmények ki-
alakulásakor, illetve életveszélyes 
állapotok fellépésekor kerül sor a 
diagnózis felállítására. Normális 
körülmények között is lehet az 
egyénnek magas vérnyomás érté-
ke. Ilyenkor a szervezet a vérnyo-
más emelkedésével alkalmazko-
dik a különböző hatásokhoz, így 
az időjáráshoz, a fizikai terhelés-
hez, a forró fürdőhöz, a napozás-
hoz, a szexuális együttléthez, a 
lázhoz stb. A hatások elmúltával 
a vérnyomás visszatér az eredeti 
értékére. Kóros esetben, a szabá-
lyozó folyamatok károsodásakor, 
a megemelkedett vérnyomás nem 
csökken a normál értékekre és 
kialakul a magas vérnyomás be-
tegség, amely azt jelenti, hogy a 
vérnyomás értéke tartósan meg-
haladja a normál értéket, azaz 
135/ 85 Hgmm-t.

A vérnyomás két értéke közül 

A magas vérnyomás betegség (hipertónia) alapbetegség, anyagcsere be-
tegség, egyes belső elválasztású 
mirigyek betegségei, szívbeteg-
ségek, vesebetegségek okozzák. 
Ebben az esetben másodlagos, 
azaz szekunder hipertóniáról be-
szélünk.

A magas vérnyomás betegség 
tünetei meglehetősen szegénye-
sek. A korai szakaszban tünet-
mentes, legtöbbször egy szűrő-
vizsgálat során derül ki, hogy a 
betegnek magas a vérnyomása. 
Talán éppen ezért a betegek 
többsége nem tulajdonít ennek 
jelentőséget, a kezelést és a kon-
troll vizsgálatokat elhanyagol-
ja, és életmódján sem változtat. 
Később enyhe, elmosódó tünetek 
jelentkezhetnek, mint a tarkótáji 
fejfájás, a koncentráció csökke-
nése, mellkasi bizonytalan nyo-
mófájdalom, ingerlékenység, al-
vászavar. Előfordul, hogy első tü-
netként heves mellkasi fájdalom, 
légszomj, szédülés, erős fejfájás 
jelentkezik, és ezekhez nagyon 
magas vérnyomás érték társul. 
Ezt az életveszélyes állapotot hi-
pertóniás krízisnek nevezzük, 
és azonnali kórházi kezelést igé-
nyel.

Nagyon sokszor csak a szövőd-
mények megjelenése figyelmez-
teti a beteget a magas vérnyomás 
betegségére. Ilyen szövődmények 
az agyvérzés és bénulás, szívin-
farktus, érszűkület, látásromlás, 
illetve hirtelen szívhalál.

(folytatás következik)

Dr. Tamás Gabriella - Ildikó,
havadi családorvos
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Dsida Jenő (1907-1938)
NAGYCSÜTÖRTÖKÖN

(1929)

A szél suhogva borzong
az olajfa-lombokon.
A kanyargós úton, által az erdőn
tömöttsorú fáklyások jönnek.

Testemet ételül adtam,
véremet italul adtam,
könnyel mostam meg lábaitokat;
Mégis egyedül maradtam.

Hajnal-derengés borzong
a sötét lombokon.
Júdás után, által az erdőn
sátánarcú fáklyások jönnek.

Testvéreim, tanítványaim!
Égignyuló kemény kereszten
holnap megölnek engem!
És ti alusztok, mélyen alusztok!

Megy a szekér
Szépapáink ős járműve még minket is ringatott,
Minden portán egy- kettő volt, egyik kicsi, más nagyobb.
A nagyobbal szénát hordtak, a kévékből asztagot,
Oldalrúdján ült a legény, ha mezőre ballagott.
Ülésdeszkán parasztgazda hajtotta az ökröket,
Fenekében az aprónép, onnan lennebb nem esett.
Reteszekkel felszerelve öblös volt a dereka,
Jó években benne lapult kukorica s burgonya.
Októberben, derekában pöffeszkedő mustos kád,
Abba szedtek fent a hegyen oportót és leánykát.
A kisebbik testvéröccse az még többet zakatolt,
Ő volt a fő jövő- menő, lótott- futott és trappolt.
Általában lovak húzták, de még sokan mások is.
Öszvér, szamár, s ha szegény volt, azt bizony a gazda is.
Vele jártak a malomba, esküvőre, vásárba,
Jóvoltából nem volt hiány bükkfából a kályhába.
Trágyát hordtak az ugarba, hogy szép legyen a búza,
Nótát csalt ki esküvőkor a zenészek vonója.
Végiggördült az utakon, száguldozott jó tízzel,
Ritka volt a balesete, inkább borral mint vízzel.
Kihordott ő a mezőre ekét, hengert, boronát,
Átalvetőt gyöngybúzával, jövőbeli gabonát.
Ámde egyszer csak másképp lett, nem ment ki a határra,
Átalvető, boronafog bekerült a lomtárba.
Az ekéből ócskavas lett, nincs ki szántsa az ugart,
Vetetlen az ősi földünk, az újvilág belemart.
Lehervadt a domboldalról rizling, saszla, oportó,
Édesvizek sokasága forrás helyett szomjoltó.
Nincs kalongya a határban, asztag sincs a lábakon,
Valahol a múzeumban mutogatják városon.
Nem lát már az ifjúság maholnap egy szekeret,
Kitiltották a világból, már az útra sem mehet.
Lassan-lassan tovagördül, jó tízzel, de biztosan.
Elviszi a gazdáját is mindenestől titokban.
Nem lesz paraszt a portákon, a szekérrel megy ő is,
Mint ahogy a szalmalángos disznótoros reggel is.
Nem tömi a ház asszonya szép kövérre a libát,
Mert idejött az Unió, s ebben is kapott hibát.
A nebuló nem kunyerál, hogy üljön a szekérre,
Rágógumit öklendezik az autóülésre.
Nem bánja, ha végképp elmegy anyja-apja szekere,
Majd csak később veszi észre, mennyi minden megy vele.
Vele megy a jó habos tej az egyfülű sajtárból,
Hogy ezt mától hogy kell inni, közlik az Unióból.
Idehordott kavarmányok szétfolynak a tányérba,
Szójadara, klónozott hús vándorol a kolbászba.
Hibrid csirke, sápadt színű sistereg a lábosban,
Ha majd széjjelmarcangolod, előtűnik kék csontja.
Gilisztából a protein, és az áldott fehérje, 
Aztán később rászoktatnak a szalmaliszt kenyérre.
Asztalunkon benzinleves, plazmatojás ebédre,
Így megyünk majd szekér nélkül az Újvilág elébe.
Zöld algából fasírozott, sápadt arcú szalámi,
Így gördül a történelem, s nem lehet itt megállni.
Klorofilból granulálnak almát, szilvát, cseresznyét,
És ha minden jól sikerül, megfejik a műkecskét.
Megeszi a margarin a jó vajas kenyeret -
Visszasírnánk, de már nem lesz, azt a régi szekeret.

Szabó András – Geges

(folytatás az 1. oldalról)
Add, hogy méltóképpen ün-

nepelhessünk azáltal, hogy úgy, 
mint gyarló bűnösök, mégis néz-
hessünk fel hittel Őreá, Akivel 
együtt járva egyre tisztábban 
láthatjuk, hogy sosem vagyunk 
magunkra hagyatva. Ő, Aki e vi-
lág terhét vállain hordta és a mi 
bűneinket a testében felvitte a ke-
resztfára, Ő hordoz bennünket, 
velünk lesz életünk nehéz útsza-
kaszain is.

Add, hogy lélekben Krisztussal 
feltámadva, élő reménységgel 
nézzünk ama romolhatatlan és 
hervadhatatlan örökségre, mely 
a mennyben van fenntartva a 
Téged szeretőknek. E mérhetet-
len nagy ajándékért legyen áldott 
a Te Neved, örökkön örökké.

Ámen.
Jakab Viktor , vadasdi lelkipásztor
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Vadkárelhárítás 1.
Vadkárok: a vad által a me-

zőgazdasági vagy erdészeti kul-
túrákban, vagy pedig a háziállat 
állományban okozott károk. A 
mezőgazdasági vadkárok a mag-
vak elvetésétől a termés beérésé-
ig jelentkezhetnek, vagy fokozód-
hatnak a termény teljes elpusztu-
lásáig.

Korai vadkárnak nevezzük a 
vetéstől számítva a növény zöld-
bimbós állapotáig bekövetkező 
károsítást. 

Zsenge vadkárnak számít a vi-
rágzástól a terméskötésig előidé-
zett károsítás.

Érési vadkárról beszélünk ak-
kor, amikor a termésben jól lát-
ható legelési, taposási és termést 
csonkító, roncsoló károk jelent-
keznek. Ilyenkor a leglátványo-
sabb a termés pusztítása, ami 
vagy állandósul 50-70%-ig vagy a 
vadcsapat végleg birtokába veszi 
és tönkrerágja a táblát. 

A teljes vadkár tulajdonképpen 
a termény 100%-os pusztulását 
jelenti.

A mezőgazdasági kultúrák 
esetében a legérzékenyebb nö-
vénypusztítás tehát a korai 
vadkár és a teljes vadkár szaka-
szában észlelhető. Csakhogy a 
korai vadkár szakaszában még 
lehetőség van az újravetésre, a 
teljes vadkár esetében már csak 
a remélt termés kárbecslését vé-
gezhetjük el.

Kárelhárítási módszerek
Ebben a számban a villany-

pásztort mutatjuk be.

VILLANYPÁSZTOR

Általános leírás
Néhány párhuzamosan kife-

szített, 5000-10000 V feszültség 
alatt levő huzalból áll. Az ára-
mot szárazelem, akkumulátor 
vagy 220 voltos hálózati áram-
forrás szolgáltatja, és generátor 
alakítja magasfeszültséggé. A 
védendő területet (legelő, eszte-
na, termőföld, gyümölcsös) kör-
be kell keríteni az elektromos 
huzalokkal. A villanypásztor 

előnye, hogy könnyen és gyorsan 
felállítható, könnyen költöztethe-
tő és nagy területek bekerítésére 
is alkalmas.

Felépítése és működése
A tulajdonképpeni kerítés egy-

mással párhuzamosan kifeszített 
elektromos vezetőhuzalokból áll, 
amelyeket elektromos szigete-
lőanyagból készült huzaltartók 
rögzítenek a fa vagy műanyag 
tartóoszlopokra. A generátor sza-
bályos időközönként (1-3 másod-
perc) magasfeszültségű impulzu-
sokat (5000-10000 V) bocsát ki, 
amelyeket a huzalok vezetnek to-
vább. Az áramerősség olyan ala-
csony, hogy a rendszer teljesen 
ártalmatlan a huzalokat meg-
érintő állat vagy ember számára. 
Ugyanakkor viszont nagyon kel-
lemetlen és nehezen elfelejthető 
áramütést okoz. A rendszert táp-
láló áramforrás többféle lehet, a 
felállítási hely adottságaitól füg-
gően: használható szárazelem, 
akkumulátor, 220 voltos hálóza-
ti áramforrás (konnektor), vagy 
napelem, amit érdemes akkumu-
látorral kombinálni.
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Felszerelése és karbantartása
A tartóoszlopokat egymástól 

olyan távolságra kell elhelyezni, 
hogy a huzalok állandóan fesze-
sen álljanak. A tartóoszlopokat 
könnyű beszerezni: készülhetnek 
házilag, fából, vagy pedig lehet 
vásárolni műanyagból készült 
tartóoszlopokat is, melyeknek 
az alsó, kihegyezett vége fémből 
van, így könnyen rögzíthetőek 
a talajban. A generátor negatív 
pólusát földelni kell. A jó földelés 
kulcsfontosságú, ezért legalább 
három, minimum 1 méter hosz-
szúságú, rozsdamentes fémből 
készült rudat kell a talajba leütni, 
és egymással, valamint a generá-
tor negatív pólusával összekötni. 
Ha jó a földelés, a fémrúd érintés-
re nem ráz. A huzalok száma tet-
szőleges, de az általunk elsősor-
ban medve- és vaddisznókárok 
megelőzésére felszerelt villany-
pásztorok 3 szálból álltak – job-
ban mondva 2 szalagból (alsó és 
felső), illetve egy huzalból (közé-
pen). A szalag erősebb, mint a hu-
zal, és jobban látható. A legalsó 
szalagot a talajtól kb. 20-30 cm-
re, a többit pedig további 30-40 
cm-es távolságokra szereltük. Itt 
persze egy fontos szempont volt 
az is, hogy a területre a vaddisz-
nók malacai se tudjanak behatol-
ni. Nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy a villanypásztor nem 
képez fizikai akadályt a menekü-
lő állat számára. Ha idejében nem 
veszi észre, a megriasztott medve 
vagy vaddisznó nem tud megállni 
előtte. Ezért a villanypásztort lát-
hatóvá kell tenni. A kerítés körüli 
területnek tisztának és belátha-
tónak kell lennie. Ha a villany-
pásztort juhok (vagy egyéb házi-

állatok) elkerítésére használjuk, 
figyelembe kell vennünk azt is, 
hogy a megriadt, kis helyre el-
kerített juhok áttörhetnek rajta. 
Az ilyen esetek megelőzése ér-
dekében javasolt a hagyományos 
karám használata is, vagy pedig 
nagyobb területet kerítsünk el. 
Magasfeszültségű villanyvezeték 
alatt ajánlott a villanypásztort 
a magasfeszültségű huzalokra 
merőlegesen elhelyezni, nem 
pedig párhuzamosan. 

A rendszer minimális karban-
tartást igényel, ami főleg a hu-
zalok alatti növényzet időszakos 
lekaszálását jelenti. Másképpen 
a huzalokhoz érő fűszálak rö-
vidre zárják a rendszert, csök-
kentik a továbbmenő feszültsé-
get és rövid idő alatt lemerítik 
az akkumulátort. Megfelelő kar-
bantartás mellett az akkumu-
látort elegendő néhány hónap 
alatt egyszer feltölteni. A felál-
lított villanypásztort ajánlatos 
folyamatosan működésben tar-
tani – ellenkező esetben a vadak 

megtanulják, hogyan hatolhat-
nak keresztül rajta.

Jelenleg a villanypásztor való-
színűleg a leghatásosabb módszer 
a vadkárok megelőzésére. A fel-
szerelés viszont egy elég jelentős 
kezdeti befektetést igényel, éppen 
ezért használata egy nagyobb 
területen kifizetődő. Egy másik 
lehetőség, ha több, egymással 
szomszédos, apróbb terület tu-
lajdonosa vagy kezelője együtt 
vásárol meg egy villanypásztort. 
Ilyenkor egy fontos szempont az 
is, hogy ezeken a területeken le-
hetőleg ugyanazt termesszék, így 
jelentősen leegyszerűsödik a vil-
lanypásztor használata. 

Amennyiben valaki érdekelt 
villanypásztor megvásárlásában, 
a Milvus Csoport szívesen nyújt 
szakmai tanácsokat, vagy útmu-
tatásokat, akár a felszereléskor is, 
vagy pedig üzemeltetés közben.  

(folytatjuk)

Domokos Csaba és Kecskés 
Attila, Milvus Csoport
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Gegesből származó 10 forintos Kossuth-bankó (ifj. Fülöp Sándor adománya)

Kevesen tudják, hogy az első 
magyar papírpénz az 1848/1849-
es forradalomhoz és szabadság-
harchoz kötődik. A Habsburg 
Birodalom részeiben, közöttük 
Magyarországon és Erdélyben 
is, már Mária Terézia óta voltak 
bankjegyek forgalomban, ezeket 
azonban Bécsben bocsátották ki. 
Az 1848-as európai forradalmi 
eseményekkel új helyzet terem-
tődött Magyarország számára az 
önállósulás felé. Március 15-én 
Pesten is győz a forradalom. Az 
Ellenzéki Kör radikális ifjai cen-
zúra nélkül kinyomtatják Petőfi 
költeményét, a Nemzeti dal-t, és 
az Irinyi József által megfogalma-
zott petíció szövegét, a 12 pont-
ot. A petíció 9. pontja a Nemzeti 
Bank létrehozását követelte.

Az új Batthyány-kormány 
pénzügyminisztere Kossuth 
Lajos lesz, kinek célja a papír-

pénz stabilitása és az önálló 
nemesfém-alapon nyugvó ma-
gyar fizetőeszköz megteremté-
se. 1848. június 17-én Kossuth 
szerződést kötött a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bankkal önálló 
magyar bankjegy kibocsátá-
sára. E megállapodás szerint 
a bank 5 millió forint fedezet 
mellett 12,5 millió forint érték-
ben bocsát ki egy- és kétforin-
tos bankjegyeket. Mivel az új 
kormány úgy került hatalomra, 
hogy nem volt fegyveres ereje, 
elengedhetetlen lett egy önálló 
magyar hadsereg létrehozása. 
Ennek érdekében a képviselőház 
1848. július 11-én közfelkiáltás-
sal megszavazta a kormány ál-
tal kért 200000 újoncot, meg a 
hozzá szükséges 42 millió forint 
hitelt. Ezt követően, augusztus 
6-án került forgalomba az első 
magyar bankjegy, kétforintos 

címletben. A hadsereg felállításá-
hoz szükséges teljes összeg nem 
gyűlt össze, ezért Kossuth kény-
telen volt 1848. szeptemberében 
nemesfém-fedezet nélküli egy-, 
öt-, tíz-, és százforintos bankje-
gyeket kibocsátani. Forgalomba 
kerülésük ideje azonban változó 
volt. Szeptember 6-án az ötforin-
tos bankjegyek, október 8-án az 
egyforintos bankjegyek, október 
22-én a százforintos bankjegyek 
kerültek forgalomba. A tízforin-
tos bankjegyeket helyezték legké-
sőbb forgalomba: 1849. március 
24-én (lásd: http://papirpenz.hu/
kezdet).

Ugyancsak tízforintos egy 
Gegesből származó Kossuth-
bankó, melynek értékjelzésénél a 
következő felirat olvasható: 
„Ezen pénzjegy minden magyar 
álladalmi és közpénztárakban tíz 
ezüst forint gyanánt három hu-
szast egy forintra számítva, elfo-
gadtatik, s teljes névszerinti értéke 
a közállomány által biztosittatik.
Buda-Pest. September 1-én 
1848.”

A fentiekből kitűnik, hogy ab-
ban az időben három forgalom-
ban levő ezüst húszkrajcáros, 
azaz hatvan krajcár tett ki egy 
forintot. Ez az értékarány már 
Mária Terézia pénzreformja óta 
érvényben volt, és a Batthyány-
kormány sem változtatott rajta.

A tízforintos bankjegyeket 
1848. szeptember 1-jén nyom-
tatták, ennek ellenére csak 1849. 
márciusában kerültek forgalom-
ba. 

(folytatás a 11. oldalon) 

160 éves az első magyar papírpénz, a Kossuth-bankó
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Fűben, fában orvosság

Vöröshagyma (Allium cepa)Tavasz közeledtén egyetlen 
vitaminforrásunk az újhagyma. 
Nincs is olyan falusi zöldséges-
kert, ahol ne lenne már kora ta-
vasszal elültetve a dughagyma, 
amely friss fogyasztásra kiválóan 
alkalmas. Az első kora tavaszi 
munkák közé tartozik a hagy-
mamag hidegágyba való elveté-
se, a hagymapalánta nevelése, 
amit aztán tavasz végén végle-
ges helyére ültetünk. A hagy-
matermesztésnek hagyománya 
van a mi falvainkban is, mert 
adottak a megfelelő környezeti 
tényezők, és hát a hagymának 
olyan sok jó hatása van, hogy 
valóságos “gyógy-ételként” tart-
hatjuk számon. Ha nem sikerül 
a hagymapalánta termesztése, a 
hagymájáról messze földön híres 
Kibédről lehet beszerezni. A hely-
beliek azt tartják, hogy a termő-
talaj alatt elhúzódó sóréteg teszi 
oly kiváló minőségűvé és ízűvé a 
kibédi hagymát. A vöröshagyma 
ősrégi fűszer, a magyar konyha 
ízei el sem képzelhetőek nélküle. 
Valószínűleg Közép-Ázsiából ke-
rült hozzánk és nagyon gyorsan 
népszerűvé vált. Jellegzetes ízét 
és illatát kéntartalmú illóolaj-
tartalma adja. A kutatások során 
a tudósok fényt derítettek arra, 
hogy a hagymában található 
anyagok elősegítik az emésztést, 
javítják a szívműködést, tágítják 
az ereket és csökkentik a magas 
vérnyomást. A népi gyógyászat 
szerint megelőzhetjük a szív- 
és érrendszeri betegségeket is, 

ha rendszeresen fogyasztunk 
hagymát. Hűléses betegségek 
gyógyítására is alkalmazzuk 
házi szerként: a vöröshagymát 
felszeleteljük és a beteg egy per-
cig jó mélyen beszívja az illatát, 
így érvényesül baktériumölő 
hatása. Idősebbeknek és gyer-
mekeknek különösen ajánlott 
a hagyma gyakori fogyasztása, 
mert szervezetüket ellenállóbbá 
teszi a meghűléses betegségek-
kel szemben. A hagymatea is 
nagyon hatásos hűlés ellen. Két-
három fej jól megmosott hagy-
mát héjával együtt összevágunk, 
majd egy liter vízben néhány 
percig főzünk. Három evőkanál 
kristálycukrot megpirítunk és 
felöntjük a leszűrt hagymafő-
zettel. Egész nap kortyolgatjuk, 
sietteti a gyógyulást. A gyulladá-
sos betegségeknél jó eredményt 
érhetünk el a hagymapakolás-
sal. A főzésnél a hagyma héját 
ne dobjuk ki. Mossuk és alapo-
san szárítsuk meg, készítsünk 
belőle teát, azzal mossunk ha-
jat, majd öblítsük le. Szép színt 
kölcsönöz a hajnak, és elősegíti 
növekedését is.

A magyar háziasszonyok el 
sem tudják képzelni a főzést 
hagyma nélkül. Szinte minden 
ételünkben jelen van. A főzésnél 
az első lépés a hagyma pirítása, 
állítólag ez adja a magyaros íze-
ket. A forró olajjal átitatott hagy-
ma rostjai megkeményednek, 
ez okozza a rengeteg emésztési 
problémát. Sokan ezért mond-

A hagyma jótékony tulajdonságairól

ják, hogy nem bírják a hagymát. 
Ezért a hagymát nem először, 
hanem a legvégén kell a lábosba 
tenni, amikor már bő lében ro-
tyog az étel. Vágjuk egészen ap-
róra, így észrevétlenül elkevere-
dik az ételben és csak az íze jelzi, 
hogy jelen van. A hagymahéj szép 
színt ad a leveseknek, ezért főleg 
a húslevesben, egészben, héjastól 
főzzük meg.

A hagymában levő ízanyagok 
és vitaminok akkor érvényesül-
nek igazán, ha nyersen fogyaszt-
juk. Elképzelhetetlen a magyar 
konyhában a paszulyleves vagy a 
krumplileves felszeletelt hagyma 
nélkül. De a szántó-vető ember-
nek is hű kísérője volt mindig a 
szalonna mellett a tarisznyába 
rejtett vöröshagyma.

Balogh Irma, Rigmány
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Jula nanyó mesél
Erkölcsi regula VI.

Asztal előtt, asztal után,
Kezdd, végezd az evést imán.
Ne válogass a fő helybe,
Ne finnyáskodj az ételbe.
Egyél, ha van előtted mit,
Ha kevés van, ne szólj semmit.

“… egymás terhét hordozzá-
tok…”

Elgépiesedett világunkban 
egyre több idős ember marad 
egyedül, magányosan. Fiataljaink 
előtt a megélhetés könnyebb le-
hetőségeit kínálja a világ, messzi-
re sodródnak, és a megfáradt, ősz 
hajú szülők magukra maradnak 
öreg napjaikra. Ők mindig csak 
várnak valamire, valakire. Nem 
mehetünk el mellettük közömbö-
sen még akkor sem, ha nem köz-
vetlen rokonaink. Nem elég csak 
sajnálni őket, segítenünk kell le-
venni vállukról valamennyi súlyt; 
emberként, felebarátként nem 
nézhetjük tétlenül, míg össze 
nem roskadnak keresztjük alatt. 
Nekünk kell segítenünk, a fiata-

Megélhetés itthon
labbaknak, az egészségeseknek, 
akik itthon maradtunk. Vajon a 
gyerekeink látnak-e elég jó pél-
dát, vajon mit remélhetünk, ha 
majd mi is megöregszünk?

Hála Istennek, községünkben 
is működik az otthoni öreg- és 
beteggondozás a Kis Küküllő 
Térségi Társulás, a Polgármes-
teri Hivatal összefogásával és 
Borbély Emma igazgatónő ve-
zetésével. Boldog vagyok, hogy 
ennek a társulatnak én is az al-
kalmazottja lehetek. Humánus 
és nemes feladat idős és beteg 
embereken segíteni. Több mint 
száz embert látogatok meg he-
tente községünk falvaiban, és 
szolgálatot tartok Gyulakután, 
a központban, hetente egy al-
kalommal. Szolgáltatásaink: 
vérnyomásmérés, vércukorszint 
mérés, sebek ellátása, hajápolás, 
borotválás, segítünk a házimun-
kában, bevásárlásban, gyógyszer 
beszerzésében. A rászorulóknak 
pelenkát, tolókocsit, járókeretet, 
többféle botot adunk használat-
ra.

Községünk családorvosa, dr. 
Tamás Gabriella-Ildikó is sokat 
segít a munkámban. Nagy türe-
lemmel és odafigyeléssel fordul 
a betegekhez, minden problémát 
megbeszélünk ápolásról, gyógy-
szerekről, közben pedig szakta-
nácsaival engem is oktat.

Sok embertársunk él nagyon 
szomorú és lesújtó körülmények 
között. Naponta tapasztalom, 
hogy milyen sokat jelent nekik 
az a kevés segítség is, amit nyúj-
tani tudok. Talán a legtöbbet 
jelent mégis a rájuk figyelés, a 

velük való törődés, ha le tudunk 
hajolni kedvesen hozzájuk, meg-
kérdezzük, meghallgatjuk, ha 
szükséges, megvigasztaljuk és 
megpróbálunk egy kevés derűt 
vinni megkeseredett életükbe. Az 
önzetlen, simogató szeretet a fáj-
dalmat is enyhíti.

Nagyon sok értelmes és bölcs 
öregapóval, öregasszonnyal ta-
lálkoztam már, és bevallom, so-
kat tanultam tőlük. Mikor el kell 
örökre búcsúznom egy-egy ágy-
hoz kötött 80-90 éves betegtől, 
összeszorul a torkom, bár tudom, 
hogy számukra megváltás az el-
múlás. Ez a nagy család sajnos 
egyre fogy, és újabb betegek ke-
rülnek helyükre.

Türelemmel és szeretettel ha-
jolok le minden nap hozzájuk és 
úgy érzem, Isten mindig megújí-
tó erőt ad nekem a segítségnyúj-
tásban, és lelki elégtételt, amikor 
megtapasztalom a felém áradó 
őszinte szeretetet.

Bakó Katalin, Havad



�

Gyermekként sokat vitt apai 
nagyanyám az erdőre. Szerettem 
ezeket a napokat. Ma visszagon-
dolva, szinte szertartások voltak. 
Mindennek megvolt a maga ide-
je. A rókagomba szedésének, az 
ággyűjtésnek, a makkszedésnek, 
köménygyűjtésnek és még szám-
talan, számomra csodálatos és 
hasznos dolognak, amitől az em-
ber egységben tud élni az erdővel, 
mezővel, a testtel, a szellemmel 
és a lélekkel.

Nem szomorú történetet sze-
retnék, mégis lépten-nyomon 
szomorúság önt el. Budapesten, 
a Városligetben járva, egy kisebb 
vízmosásnál szépen növő, tiszta, 
fényes levelű füvek társaságában, 
bakóné-salátára leltem. Úgy elva-
rázsolt a látvány, hogy belefeled-
keztem a gondolatba. A babako-
csiban békésen alvó gyermekem 
még nem tudja, hol is járok eb-
ben a pillanatban. Látom nagy-
anyámat, akitől pár méterre sza-
ladok, nevetek, beszélgetünk és 
haladunk szertartásaink színhe-
lyére, az erdőbe, bakóné-salátát 
szedni. Sok mindenről szó esett 
ilyenkor, ebben a kora-tavaszi 
békében. Mit lehet leszedni, mit 
nem, miért most, mi az ehető, mi 

a mérgező vagy gyógyszer...
Csak a kis leveleket volt sza-

bad leszedni és még virágzás 
előtt, hogy véletlenül se legyen 
keserű a leves. Nekem nehezeb-
ben gyűltek vászon tarisznyám-
ba a kis levél-érmék, mint ma-
mának, mégis megdicsért, hogy 
szép tisztán szedtem. Mielőtt 
megelégeltem volna ezt a leg-
több gyermek számára unal-
mas tevékenységet, szólt mama: 
“megkóstolni elég lesz.” Azt is 
mondta nekem, hogy nem sza-
bad leszedni a tövekről az összes 
levelet, hadd legyen jövőre is, és 
gyűjtsünk néhány száraz gallyat 
a vacsorafőzéshez. Senki nem 
tudott olyan finom levest főzni 
ebből az Isten-áldotta növény-
ből, mint mama – azóta sem. 
Évekig nem láttam bakóné-sa-
látát, és most egyszerre min-
den emlék olyan elevenen közel 
került. Több száz ember jár el 
naponta a Városliget e részén, 
én mégis úgy éreztem magam, 
mint aki kincset talált, a szülő-
föld, a gyermekkor, az emlékek 
egy régi, mégis eleven darabját. 
Féltő tekintettel révedeztem, 
amíg bele nem gázolt a pilla-
natba egy éppen arra sétáltatott 

kutya. Vigasztalódtam gondo-
latban – ebben is van valami jó 
– hogy ezt a kis, sárga virágú, a 
népnyelv szerint tájegységenként 
más-más néven ismert növényt, 
Budapesten csak kevesen isme-
rik. Így talán megmarad és meg-
mutathatom a gyermekemnek 
is, aki valószínű csodálkozni fog, 
hogyan lehet ehető az, ami nincs 
becsomagolva, és nem kell fizetni 
érte a pénztárnál.

Radnóné Szabó Melinda,
Budapest

Kertkapu

Bakóné-saláta a Városligetben

Saláta boglárka (Ranunculus ficaria)
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Kismesterségek

finom a gyapjú a fonáshoz, ezért 
összetársult 3-4 asszony, a gyap-
jút átalvetőbe csomagolták és 
gyalog mentek Kibédre, a gyap-
júfésűre. Ezt a munkát már gépi 
eszközökkel végezték. Először a 
tépetőbe tették, azután a fésűre.

Ugyancsak esős időben hoz-
zákezdtek a gyapjúfonáshoz, 
mert karácsonyra a férfiaknak 
új ruha kellett. Miután meg-
fonták a gyapjút, a “ponyvát” is 
megszőtték, mert ősszel indult 
Parajdon a ványoló, ahova el 
kellett vinni. Felhúzták a szö-
vőt, amelyen a felvető és a leverő 
egyaránt gyapjúfonal volt. Ha 
harisnyának valót akartak, azt 
fehér fonalból szőtték, a kabátot 
és nadrágot pedig szürkéből. Ez 
abból adódik, hogy ványoláskor 
a ponyva annyira összeverődött, 
hogy a minta nem látszott a 
vásznon. A ványolóban a kelme a 
tömörítés következtében “össze-
ment”, rövidebb és keskenyebb 
lett. Erre az asszonyok számí-
tottak, és olyan szélesre szőtték, 
hogy ványolás után a szabáskor 
ne okozzon gondot. Ványoláskor 
a ponyva egy része ”elkallódott”. 
Így is a posztót csak háromne-
gyedesre ványoltatták, hogy ne 
legyen merő. Tíz sing ponyvá-
ból lett hét sing posztó, amely 
egy nadrághoz volt elegendő. A 
fehér posztóból készült a zsinó-
ros díszítésű harisnya, a szürke 
posztóból a “priccses” nadrág, a 
szokmán.

A 30-as évektől, a hosszabb 
és sima „csinálású” téli szok-

A posztókészítés
A múlt század 50-es, 60-as 

éveinek végéig, községünk terü-
letén a ruházkodáshoz szükséges 
textíliák nagy részét is helyileg 
állították elő. A kender és gyapot-
fonal mellett, fontos alapanyag 
volt a gyapjú, amely a férfiak téli 
ruházatának előállításánál nél-
külözhetetlen volt.

mánt vagy zekét felváltotta a 
posztóujjas, amelyre fekete bá-
ránybőr gallért tettek és zsinór-
ral, vitézkötéssel díszítettek – ez 
a szőnye posztón mutatott iga-
zán szépen. A harisnyát később 
már nem mindenki tudta varrni, 
mert a kiszabott részeket kézzel 
dolgozták össze, hogy a felület 
ne legyen ormós. A posztóból ké-
szítettek a férfiaknak téli lájbit, 
a maradékból meg pampót, de 
bakancsra köthető téli pampót 
is, amely egyrészt védte a bakan-
csot a beázástól, ugyanakkor a 
jeges úton nem kellett tartani az 
elcsúszástól. Ezeket a pampókat 
igazán ügyesen a szabó tudta el-
készíteni.
(A sing népi hosszmérték, 62 cm-nek 
felel meg)

Adorjáni Judith, Havad 
(adatközlő: Bodoni Rozália, sz. 1938)

Tavasszal, juhnyírás után, a 
háziasszony lúgos vízbe áztat-
ta be a gyapjút, hogy az oldja le 
a zsírt a szálakról. Ha a patak 
vízhozama elegendő volt, akkor 
ide rendezkedtek be a gyapjú-
mosáshoz. A gyapjút venyigeko-
sárba rakták, ebben mosták, így 
a szennylé tovább folyt. Addig 
kellett mosni, amíg a kosárban 
levő gyapjúról tiszta víz csorgott. 
Mosás után vékonyan kiterítették 
és megszárították.

Esős időben, amikor nem 
lehetett egyebet dolgozni, az 
asszonyok megtépték. Ez ab-
ból állt, hogy a gyapjútincseket 
szétszedték, fellazították. Külön 
tették a fehér, és külön a szürke 
színű gyapjút. A sötétebb színű 
szürke gyapjút “összehányták” a 
fehérrel, hogy szép világos színű, 
azaz “szőnye” ponyvát nyerjenek. 
A tépés után nem lesz még elég 

Posztónadrág és ujjas a 
nyárádszentsimoni Tájházban
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Nálunk történt...
Különös házasság

Gegesben történt a XX. szá-
zad elején. Somodi Ferenc bá 
má’ vénlegény számba ment, 
külsőleg sem volt mutatós: sötét 
bőrű, mogorva ember volt, aki 
után nem futottak erősen a le-
ányok. A testvére viszont, Káruj, 
mozgékony, jó kinézetű, vidám, 
jó beszédes, vicces fiatal legény 
volt, aki a testvére helyett vállal-
ta az udvarlást.

Torboszlóban került egy 
ügyes leány, akihez Káruj járt, 
de Ferenc néven mutatkozott be. 
Lovas szekérrel mentek, az igazi 
Ferenc bá volt Kárujnak a kocsi-
sa. Tehát a leány Ferenc bát is 
ismerte, mint az udvarlójának a 
testvérét, aki a lovakat hajtotta. 
A dolog komolyra fordult. Az ál-
Ferenc megkérte a leány kezét és 
kitűzték a lakodalom napját is. 
Elmentek a menyasszony után, 
megvolt a szokásos ceremónia 
és jött a nász Gegesbe. Mindenki 
vigadott, amint ilyenkor lenni 
szokott, énekszóval érkeztek a 
faluba. Hát mikor beértek vol-
na, a vőlegény, az igazi Káruj, 
helyet cserélt Ferenc bával, s 
ő került a menyasszony mellé, 
aki most tudta meg a csalafin-
taságot. Bizony lehervadt a mo-
soly a menyasszony képéről, de 
már nem tehetett semmit, nem 
akart botrányt, s összeesküdtek 
Ferenc bával. A lakodalomban 
folyt a tánc, a menyasszony is 
mulatott bánatában, s hango-
san kurjantotta tánc közben: 
“Torboszlóban így járják, járja 
kend is, Ferenc bá.” (Életüket 

Okos Domokos
„Meghalt Mátyás király, oda az 
igazság.”

együtt élték le, egyetértésben, bő 
gyermekáldással.)

László Sándor, Geges (szül. 1919)

Székely szűkszavúság

Apónak volt egy szép, jól teje-
lő, viszont rúgós tehene. Örökké 
gond volt a fejés, ezért elhatá-
rozták, hogy elviszi a vásárba, és 
túlad rajta. Mihelyt megérkezik 
a vásárba, feltűnt a formás te-
hén, és mindjárt kérni kezdték. 
Ilyenkor több vevő megmustrál-
ja, tapogatják a tőgyét, nézegetik, 
és közben megtudakolják az árát. 
Próbálnak alkudni, és hosszasan 
paroláznak, azaz egymás tenye-
rébe csapnak. Rövid időn belül 
elkelt a tehén. Apó áldomást is 
fizetett, ő kapta a pénzt, jó időt 
töltöttek. Mikor elköszöntek, ke-
zet fogtak és szerencsét kívántak 
egymásnak: az egyik a pénzhez, 
a másik a tehénhez. Amikor ha-
zaérkezik apó, nanyó örömmel 
fogadja: hála Istennek, eladtad 
ugye? El én, s még hozzá jó árá-
ban. – Te megmondtad, hogy rú-
gós? – kérdezi nanyó. – Hát azt 
biza mért kellett volna megmon-
dani? Úgyis megtudja, mikor a 
telifejt sétárt kirúgja a keziből!

Nagy Dénes - Geges

(folytatás a 6. oldalról)

A bankjegyeket Kossuth Lajos 
írta alá, mint pénzügyminiszter, 
innen ered a Kossuth-bankó el-
nevezés.

A bankók használatát az oszt-
rák fővezérség 1849. május 20-
án betiltotta, június 29-én pedig 
elrendelte megsemmisítésüket. 
Az 1849. augusztus 13-i világo-
si fegyverletétel után, a Magyar 
Kereskedelmi Bank egy- és két-
forintosainak beváltására nyolc-
napos határidőt szabtak ki. A 
beváltott papírpénzeket Pesten 
nyilvánosan elégették.

Rövid használatuk ellenére, a 
Kossuth-bankók megteremtették 
a magyar hadsereg költségeinek 
a fedezetét. Ma, a szabadságharc 
vezérének aláírásával ellátott 160 
éves példányok, előkelő helyet 
foglalnak el a numizmatikusok 
gyűjteményeiben.

László Keve
Felhasznált irodalom:
 A magyarok krónikája, szerk. 
Glatz Ferenc, Debrecen, 2006.
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Kolompszó - Havad község lapja
Megjelenik 3 havonta.

Felelős szerkesztő: László János
Szerkesztők: Balogh Irma,
Adorjáni Judith, Domokos Csaba
Lektorálta: Deák Borbála
Design és tördelés: Deák Attila

Fakanál

Az Önkormányzat hírei:
 

1. A tavasz folyamán sor kerül 
a belső utcák modernizálására.

2. A vadasdi Kultúrotthonban 
befejeződött a gáz beszerelése. 
Ugyancsak itt felszereltük a szín-
padra a függönyöket.

3. Megjavíttattuk a rigmányi 
és a gegesi iskolák tetőzetét és el-
végeztük a csatornázást is.  

4. A község falvaiban megtar-
tottuk a falugyűléseket, ahol sor 
került a 2007-es év kiértékelésé-
re.

Adorjáni Judith, Havad

Közhírré tétetik

A feltámadás ünnepe al-
kalmából erőben, egészség-
ben eltöltött, áldásban gaz-
dag Húsvéti Ünnepeket kíván 
minden kedves olvasónak a 
Kolompszó szerkesztősége, 
a Milvus Csoport és a havadi 
Polgármesteri Hivatal!

Hagymaleves

Két-három fej hagymát apróra 
vágunk, olajban kissé megpirít-
juk, megszórjuk pirospaprikával, 
felöntjük vízzel és puhára főz-
zük. Egy kevés olajjal, két kanál 
liszttel rántást készítünk, majd 
két kanál tejföllel együtt a leves-
hez adjuk. Ecettel, sóval, borssal 
ízesítjük. A forrásban lévő leves-
be tojást ütünk és megfőzzük. 
A hagymalevest reszelt sajttal 
megszórt pirítós kenyérrel is fo-
gyaszthatjuk, úgy, hogy a forró 
levest ráöntjük a pirítósra.

Balogh Irma, Rigmány

Bakóné-saláta leves

Hozzávalók: - bakóné-saláta
- tojás
- só, víz, ecet, pár szem rizs

Elkészítés:
Fövő vízbe konyhakész ba-

kóné-salátát, pár szem rizst, 
sót teszünk. Amikor újra forrni 
kezd, belecsurgatjuk egyenként 
az egész tojásokat – nem kavar-
juk – és hagyjuk megfőni. Ecettel 
ízesítjük. Készíthetjük habarás 
(ereszték) hozzáadásával, amit 
tejföl, liszt, egy egész tojás, tej al-
kot. Ilyenkor nem teszünk hozzá 
rizst (és vigyázni kell az ecet és a 
habarás sorrendjével, hogy össze 
ne fusson a leves).

Radnóné Szabó 
Melinda, Budapest

Húsvéti locsolóvers

Üdvözlöm e háznak nemes, 
szép családját,

Öregét, ifját és a legapraját.
Van-e a családnak egy szép ró-

zsafája,
Hajnali szép, bíbor virító bim-

bója?
Megöntözöm egy kis illatos vi-

zemmel,
Hogy viruló arca sose hervad-

jon el.
Viruljon oly szépen, mint a 

Paradicsomkertben
Virágzott a rózsa Ádám idejé-

ben.
Arcodnak szépségét semmi se 

hervassza,
Ragyogjon oly szépen, mint 

Jézus csillaga.
Homlokod díszítse szép mir-

tuszkoszorú,
Élted legyen hosszú, sose légy 

szomorú.
Dicső mennyországban várják 

a lelkedet
Szép élted után a mennyei se-

regek.

Garda Dezső, Havad


