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A TARTALOMBÓL
Újévi elnöki köszöntõ, üzenetek, a közgyûlés idõpontja 2007-ben
SZERVEZETI ÉLET
A 2006. évi fürdõegyesületi és ábrahámi események dióhéjban
Gazdasági helyzet 1994. és 2006. között
Számvetések, összehasonlító diagramok
Taglétszám, tagdíj, közlemény
A szervezeti élet dokumentumai (jegyzõkönyvek)
10 éves a Pattantyús-sétány Ábrahámhegyen
TEVÉKENYSÉG
Fotó, Kisplasztikai és Éremtárlat - 2006. Ábrahámhegy és Sümeg (benne a legkedveltebb képek)
A kiállítók listája
Egy mûvészet-pártoló lokálpatrióta (Galler István)
Pattantyús professzor munkatársa voltam… (Meszlényiné Simon Ilona)
Az önkormányzati választás eredményei
KITEKINTÉS - TÁRSSZERVEZETEK
Vitorlások, vitorlázók képekben (TVSK)
A NABE helyi csoportja tevékenysége
A Nádirigó KTKE - Tolókasza, kaszírva, gyalázka
Tájkép csata elõtt (Gödrös Zsóka)
Egyesületek a Balaton körül (BFSz, Fürdõegyesületek)
Gratulálunk - A Balatonért-díj kitüntetettjei
A tagszervezetek 2006. évi rendezvényei
ÍRÁSOK
Eötvös utca - Rózsa utca - Kilátó körút (P.Á.M.)
Csörgey Titusz emlékére (Dr. Vértes László)
Hogyan ültessünk, és milyen fákat Ábrahámhegyen? (Dr. Ghimessy László)
KÖNYVAJÁNLÓ
A Balaton - a Vízügyi Közlemények különszáma (Dr. Szlávik Lajos)
A Sió és a Balaton közös története, 1055-2005. (Virág Árpád)
SAJTÓFIGYELÕ
Madárinfluenza - hattyúk (Magyar Hírlap)
Olvasóink írták
A magyar nyelv szépségei (Szemesi Miújság)
Ábel füstje (Magyar Nemzet)
VÉLEMÉNY:
Egyesületi Tükör - gondolatok, megjegyzések (Dr. Vértes László)
A szerkesztõ renitens
Nem értem
Én sem értem
10 éves a Fürdõegyesületi TÜKÖR (1997-2006.)
Közreadja az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület Elnöksége
a tagok és támogatók számára
Szerkeszti az Elnökség megbízásából: Pattantyús-Á. Miklós
1016 Budapest, Piroska u. 7.
Felelõs kiadó: Dr. Medzihradszky Kálmán elnök
Tördelõ-szerkesztõ: Kiss Krisztián
Nyomdai munka: SZEL-KER NYOMDA KFT.
Megjelent 2007. februárban, 300 példányban
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ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ (ÚJABB

ISMÉT RENDHAGYÓ…
"ELNÖKI EMLÉKMORZSA")

A kezdetek
Feleségem szülei még 1942-ben vettek egy kis darab szõlõt a mai Sziget utcában, amelynek akkor még nem volt neve, s így csupán
egy helyrajzi számmal rendelkezett. Szablya Feri bácsié volt a mellette levõ telek. Termett egy kis bor, mandula, nyaraló építését
tervezték. A háború azonban ezt megakadályozta.
1950-ben látogattam el elõször Ábrahámhegyre, ifjú férjként, s utána néhány éven át magunk is ott nyaraltunk különbözõ
családoknál. 1958-ban bekövetkezett a nagy változás, Bökõ Jani bácsi jóindulatúan átszólt a kerítésen: Mérnök úr (sohasem voltam
mérnök, hiszen az ELTE-n végeztem, de ez valahogy rajtam ragadt), jó lenne azon a telken építkezni, mert így beépítetlenül
veszélyben forog. Mit volt mit tenni, fiatal tanársegédek voltunk, pénzünk semmi, de a látszat kedvéért vettünk néhány fuvar követ,
s ráborítottuk a telek közepére, mutatva, hogy megindult az építkezés. Aztán sorsunk kissé jobbra fordult, olcsón és családi
segítséggel szereztünk bontási anyagot, s igencsak kalandos körülmények közt, nagyrészt saját erõvel elkészült egy kis ház. Agyagba
rakott kõ volt az alapja, de az olyan stabil volt, hogy egy földrengés sem tudta volna megmozdítani, az elõírásos nyolcvan
centiméteres mélységet ugyanis nem mindenhol tudtuk elérni, mindenütt szilárd kõzetbe akadt a csákány. Most közel ötven év
múlva sincs egy repedés sem rajta. A Kisörspusztai Molnár Imre bácsi volt a kõmûves mester, munkáját késõbb a rendesi
Huszár-Kovács folytatta. A kert aljában egy, az elõzõ évtizedek során betemetett kút volt, amirõl csak a szomszédok elbeszélései
alapján szereztünk tudomást. Nagy élmény volt annak felkutatása és kiásása, tisztítása után nagyon jó ivóvizet is adott, egészen a
vízvezeték kiépítéséig használtuk, ma is megvan.
A házikó persze nélkülözött minden komfortot, mígnem 1970-ben módunk nyílt bõvítésre és a jelenlegi emeletes ház megépítésére.
Azóta itt nyaralunk, ha idõnk engedi, akár egy napra is lelátogatunk - bár ennek idõnként másik célja is van: a körmici kis szõlõ és
az ott található pince.
Ismét aggódom, hogy vajon kit érdekel, érdekelhet-e valakit az én régi, személyes élményem. Ha igen, ha nem, én leírtam. Hátha akad
benne olyan név vagy utalás, ami mást is örömteli emlékezésre késztet.
Így kívánok minden ábraháminak - helybélinek és üdülõnek egyaránt - sikerekben gazdag Új Esztendõt!
Medzihradszky Kálmán
VEDD ÉSZRE, HOGY ÉPP MOST VAGY BOLDOG!

Karácsonyi SMS

Érints meg egy cseresznyeágat!
Végy észre egy keskeny fûszálat!
Tekints szemébe egy jóbarátnak,
És az se nagy baj, ha a kutyádnak!

Ha eljön a szenteste
és díszítik a fákat,
békesség lengje be
nálatok a házat.

Õrizd anyád elmúló házát!
Ragaszd össze eltörött vázád!
Giccses - tudod - de emlék.
És ha sírtál is nemrég,
Azt se szégyelld!
Kezedet kérem, és ne vágd fel fejedet büszkén!
Kerülj, kerülj el minden tüskét!

Hozzon a Jézuska
sok-sok ajándékot,
boldogság járja át
az egész családot!
Deák Andi
Újévi SMS

Vedd észre, hogy épp most vagy boldog!
Ma már csak én legyek a dolgod!
S akkor a gondjaid örömmel hordom,
Vedd észre, hogy épp most vagy boldog!
Ne taposd el a bogarak útját,
Ne apaszd el az élet kútját!
Ne olvadj el az olcsó bóktól, … és
Ne lohadj le minden kis rossztól!
Vedd észre, hogy épp most vagy boldog!
Ma már csak én legyek a dolgod!
S akkor a gondjaid örömmel hordom,
Vedd észre, hogy épp most vagy boldog!
Pomáz, 1987. december Jánosi András

Az erdõben nagy a köd,
a kutya az orrával bököd.
A környékbõl már semmit sem látunk
Boldog Új Évet Kívánunk
Tálas Zsuzsanna és Zolnai László

AZ ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDÕEGYESÜLET
2007-B E N JÚNIUS 2 -Á N TARTJA
ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉT
ÁBRAHÁMHEGYEN
A SZOKOTT HELYEN ÉS IDÕBEN
( B E R N Á T H A U R É L G A L É R I A, D U. F É L

5.)

(Ábrahámhegyi Hírmondó, I. évf. 2. szám, 1994. június)
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SZERVEZETI

ÉLET

A 2006.

ÉVI FÜRDÕEGYESÜLETI ÉS ÁBRAHÁMI ESEMÉNYEK DIÓHÉJBAN
(a témák egy részérõl e kiadvány más oldalain olvashat bõvebben)

február 20. Megjelent a 2005. évi Egyesületi Tükör a
TVSK vitorlás, a NABE Ábrahámhegyi Csoportja, a
Nádirigó Közhasznú Egyesület és a BFSZ, a Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetsége mellékletével, 350
példányban. A kiadványban ismertettük a Balaton-parti
társegyesületek tevékenységét, beszámolóját, valamint a
BFSZ-hez tartozó mintegy 20 egyesületbõl a
Balatonakarattyai, a Balatonszemesi, a Balatonlellei és a
Gyenesdiási
Egyesületek
évi
tevékenységét,
eredményeit.
A kiadványt postáztuk tagjaink számára, eljuttattuk a
társszervezeteknek megfelelõ számú mennyiségben és
postáztuk a tisztelet-példányokat. A költségeket
tagjaink és támogatóink SZJA 1%-os felajánlásából
fedeztük.
Itt kell köszönetünket kifejezni a NABE
Ábrahámhegyi Csoportja tagjainak, akik a
Fürdõegyesület postaköltségeinek csökkentése
érdekében vállalták, hogy a NABE címére
csomagban elküldött több mint 30 példányt, az
ábrahámhegyi címzetteknek helyben, saját kezûleg
kézbesítik.
április: Az Ellenõrzõ Bizottság, a könyveléssel
megbízott munkatárs részvételével, elvégezte a
Fürdõegyesület 2005. évi gazdálkodásának ellenõrzését
és azt rendben találta.
május: Megérkezik az APEH felszólítása az
elektronikus adóbevallás kötelezettségére vonatkozóan
(ezt a rendeletet késõbb módosították).
május 20. Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
ügyvezetõje megkapja a "Balatonértdíj"
kitûntetést
a
BFSZ
kuratóriumától
a
Szövetség
balatonlellei közgyûlése alkalmával.
(Ezt a díjat, alapítása óta,
harmadszor
kapja
meg
ábrahámhegyi
fürdõegyesületi
illetõségû személy.)
június 3. Elnökségi és Ellenõrzõ Bizottsági együttes
ülés, melynek témái a múlt év tevékenységi és gazdasági
beszámolója, a tervezett fotókiállítás - ami
numizmatikai tárlattal egészül ki - technikai
elõkészítése, megnyitójának idõpontja és nyitva tartása.
június 3. Évi rendes közgyûlés a szokásos napirenddel
és beszámolókkal, majd az elnökségi ülés témáinak
(Fényképkiállítás
és
Éremtárlat)
közgyûlési
megbeszélése. A hozzászólások kérdéseire a
közgyûlésünket jelenlétével megtisztelõ Szabó Józsefné,
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alpolgármester adta meg a válaszokat egyenként
részletezve. (ld. jegyzõkönyv).
augusztus 5. A fotókiállítás építése, az éremtárlat
berendezése (egész napos munka).
augusztus 6. A III. Csoportos Fényképkiállítás,
Kisplasztikai és Éremtárlat megnyitója a Bernáth Aurél
Galériában, ami augusztus 27.-ig volt látogatható.
augusztus 20. Megújult Ábrahámhegy honlapja, amely
a www.abrahamhegy.hu címen található, és ezen belül
a
Fürdõegyesület
oldalai is - az
egyesuletek/furdo
menüpont alatt kiegészültek
az
utóbbi 3 év eseményeivel, így 2005-ig bezárólag tartalmazzák az új
információkat.
Az Ábrahámhegyi Képviselõtestületet továbbra is
köszönet illeti, hogy lehetõséget biztosít saját
hatáskörben
fenntartott
honlapján
a
Fürdõegyesület információinak közlésére. A
Fürdõegyesület történetének a Jelen eseményeirõl
2005-ig szóló nyolc fejezete is olvasható ezen a
címen, képekkel illusztrálva.
augusztus 28. A fotókiállítás és éremtárlat lebontása,
csomagolása és a szállításra való elõkészítése.
augusztus 31. A teljes kiállítási anyag
szállítása a sümegi Püspöki Palotába,
Galler István, helyi vállalkozó
segítségével. A kiállítás újra-építése
Sümegen.
szeptember 1. Az ábrahámhegyi Fotó és Éremtárlat
kiállításának megnyitója Sümegen a Püspöki Palota
kiállítótermeiben. A kiállítás szeptember 15.-ig volt
látogatható.
szeptember 16. A teljes kiállítási anyag visszaszállítása
Sümegrõl Ábrahámhegyre Varannai Gyula és Galler
István segítségével.
december 1. Megérkezik az egyesület számlájára az
APEH által átutalt SZJA 1 %-os támogatási összeg
(106.373 Ft).
december 16. Az évzáró Elnökségi ülés tervezett
dátuma, mely ülést az elnökség kivételesen a következõ
év január 6-án tartott. A megbeszélés témái az évi
tevékenység mérlege, a pénzügyi helyzet alakulása
("megszorító intézkedések" a Tükör kiadvány
tekintetében), a tagság fiatalítása az idõsebb generáció
leszármazottainak bevonása segítségével, a 2007. évi
tevékenységre szóló hozzászólások, stb.
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A Z Á BRAHÁMHEGYI F ÜRDÕEGYESÜLET GAZDASÁGI HELYZETÉNEK
1994. ÉS 2006. KÖZÖTT

ÉV
1994–95.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.

BEVÉTEL
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Tagdíj, támogatás

2005.

SZJA 1 %-a
Banki kamat
Összesen:
Tagdíj, támogatás
Támogatás

Ft
236.700,171.105,251.055,230.017,295.757,344.865,381.791,376.515,451.244.473.788.202.500,30.000,-

216.483,4.984,453.967,159.000,19.000,-

2006.

SZJA 1 %-a
Banki kamat
Összesen:

106.373.3.146,287.519,-

ALAKULÁSA

KIADÁS
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Mûködési költség
TÜKÖR+postaktsg
Csörgey-kiállítás
Vasúti jubileum (klap)
Hírmondó postaktg.
Együttm. TVSK
BFSZ tagdíj
Együttm. NABE
Posta költség
Banki költség

Ft
151.625,157.130,179.801,168.585,199.450,248.848,242.373,297.284,359.958.475.269.31.961,233.683,10.400,50.500,7.560,6.319,10.000,9.374,10.073,27.907,-

EGYENLEG (Ft)
85.075,99.050,170.304,231.736,328.043,424.030,563.448,642.679,733.965.732.484.-

Összesen:
Mûködési költség
TÜKÖR+postaktsg.
Fotó-, éremkiállítás
Hírmondó postaktsg.
Honlap frissítés
BFSZ tagdíj
Banki alapköltség
Banki postaköltség

397.777,30.593,244.620,34.799,12.885,20.000.10.000,28.800,11.071,-

788.674,-

Összesen:

372.768.-

703.425,-

KÖZLEMÉNY
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13, Adószám: 1891 7530-1-19) ezúton hozza nyilvánosságra, hogy a 2005. októberében, az APEH által, az adózók 2004. évi személyi jövedelemadójának az egyesület számára
felajánlott 1 %-aként átutalt összeget - 203.033,- Ft-ot, - valamint az APEH által pótlásként decemberben átutalt
13.450,- Ft-ot - összesen 216.483,- Ft összeget - az alábbiak szerint használta fel:
A 2005. évi Egyesületi Tükör nyomdai költsége (2006. február)
209.580,- Ft
a kiadvány postázási költsége
15.040,- Ft
Összesen:
224.620,- Ft
A költségkülönbözetet az egyesület saját forrásaiból (tagdíj, támogatás) fedezte.
2006. szeptember 20.
Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ

Köszönjük minden kedves támogatónknak a 2005. évi SZJA bevallásuk 1 %-os felajánlását, ami 2006 decemberében
érkezett számlánkra. Ennek összege: 106.373,- Ft.
Az APEH által átutalt összeget, legjobb tudásunk szerint, Ábrahámhegy érdekében kívánjuk felhasználni.
Továbbra is örömmel és felelõsségtudattal várjuk tagjaink és támogatóink SZJA felajánlását Ábrahámhegy - családias jellegû üdülõfalu - segítése és fejlõdése érdekében.
(az Elnökség)

Adószámunk:1891 7530 - 1 - 19
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SZÁMVETÉSEK
TAGLÉTSZÁM 2006:
Jelenlegi nyilvántartott taglétszámunk: Összes: 173 fõ (a nyilvántartott teljes létszám, beleértve az alakulás óta kilépett,
elhunyt, vagy idõközben inaktívvá vált tagokat, akikkel nincs kapcsolat). Aktív: 113 fõ (tagdíjfizetõ, tiszteletbeli).
Új belépõink 2006. évben egy volt: Varannai Gyula személyében.
A tagdíjfizetési morál 2006. évben 71 %. ( ez tavaly 78 % volt, amit akkor keveselltünk!).
Bevétel a tagdíjból 159.000,- Ft. (a teljes bevétel kb. 55 %-a). Egyéb támogatás: 19.000,- Ft (képeslapok, kiállítások).
A tagdíj 2007-re aktív keresõ esetén 2000,- Ft/év még mindig nyugdíjasoknak 1000,- Ft/év.
Köszönjük a bizalmat, a tagdíj befizetést és a támogatásokat!
((a mindenképp létezõ banki költség évente már 40 eFt!))

Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület kb. 10 éves mûködésének tagi aktivitása 1996-2006

Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület kb. 10 éves mûködésének pénzügyi folyamatai 1996-2006

6

Eg yes üle t i T ükör 2006

2007_ujsag_6quark.qxp

2007.01.31.

11:40

Page 7

A SZERVEZETI ÉLET DOKUMENTUMAI
EMLÉKEZTETÕ
az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2006. június 3-án du. 4 órakor tartott Elnökségi és Ellenõrzõ Bizottsági
együttes ülésérõl
Ábrahámhegy, a Kultúrház nagyterme
Helyszín:
Jelenlévõk:
Dr. Medzihradszky Kálmán, elnök, Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ,
Dr. Ghimessy László, Dr. Zalatnay Ottó, Dr. Ballagi Farkas elnökségi tagok,
Juhász István, Ninausz György, Vönöczky András, ellenõrzõ bizottsági tagok.
Az ülésen, a mellékelt meghívó programja szerint, a következõ témákról esett szó:
1. A 2005. év tevékenységének és gazdasági helyzetének mérlege és értékelése
elõadó: Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ
2. Az elsõ fél év gazdasági beszámolója, tagdíjfizetés, bevételek, kiadások (ld. melléklet).
3. Ez évi tevékenység:
Csoportos Fotó-kiállítás, amely numizmatikai kiállítással egészül ki, amihez tárlók kellenek és õrizni is jobban kell.
Megnyitó: 2006. augusztus 6. de 11 óra. Nyitva tartás: augusztus 20-ig.
(A közgyûlésre érkezõk egyre nagyobb száma miatt az elnökségi ülés átalakult közgyûléssé.)
Budapest, 2006. június

Az emlékeztetõt felvette: Pattantyús-Á. Miklós

JEGYZÕKÖNYV az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2006. évi rendes közgyûlésérõl
Idõpont: 2006. június 3. du 16:30, illetve 17 óra
Helyszín: Ábrahámhegy, a Kultúrház nagyterme
Jelenlévõk: a mellékelt aláírási ív szerint (1. melléklet)
Program: a mellékelt meghívó szerint (2. melléklet)
Az elnök du fél 5-kor megállapítja a határozatképtelenséget (bár
egyre többen érkeznek). A közgyûlés a meghirdetett második
idõpontban a jelenlévõ létszámmal határozatképes.
1. Elnöki beszámoló a 2005. évi tevékenységrõl a "2005. évi
Egyesületi TÜKÖR"-ben leírtak alapján.
2. Az ügyvezetõ beszámolója:
- a 2005 évi pénzügyi helyzet, tagdíjfizetési morál, a TVSK
támogatása, az SZJA 1 %-os támogatások összege és annak
hasznosítása (Tükör + Vasúti jubileumi képeslap kiadása).
- a 2006 elsõ félévi bevételek-kiadások (összehasonlítva az
elmúlt évivel - 3. melléklet).
3. Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója a 2005. év gazdasági
helyzetérõl az "Egyesületi TÜKÖR"-ben leírtak alapján.
4. A beszámolók elfogadása: elnöki beszámoló - ellen szavazat
nélkül IGEN.(nyílt szavazással)ügyvezetõi beszámoló - ellenszavazat nélkül IGEN. ellenõrzõbizottsági beszámoló - ellenszavazat nélkül IGEN.
5.Hozzászólások
(a fõ téma a tervezett fénykép- és numizmatikai kiállítás)
Varannai Gyula: az érem-kiállításhoz tárlók kellenek, honnan
lesz ilyen? a kiállítási anyagot õrizni kell, ki vállalja a
felelõsséget? bemutatja egy alkalmi érem tervét, azt körbeadjuk
Ninausz György: ilyen érem nagyon kellene Ábrahámhegyen,
kérdés, hogy ki finanszírozza?
Ballagi Farkas: az ábrahámhegyi Bernáth Aurél Galériának rangja van, aki itt kiállít, érezze ezt nagy megbecsülésnek a vasúti
kiállításon volt egy 424-es mozdonylámpa, hová lett? (a raktárban van - a szerk.)

a strand és a vitorlás kikötõ közötti területen mit terveznek?a
fotókiállítás képeibõl lehetne kiállítási anyag a Kulturális
Centrumban?
Pattantyús-Á. Miklós: tájékoztatja a megjelenteket, hogy a
Balaton-parti Fürdõegyesületek Szövetsége immár harmadszor
ítélte ábrahámhegyi (fürdõegyesületi) illetõségû személynek a
Balatonért-díjat. Az érmet körbeadja.
Vönöczky András: hogyan oldható meg Ábrahámhegyen
a"hangszennyezés", a zaj korlátozása?
mi lesz az ábrahámhegyi vasúti megállóhely épültébõl?
Zajosresti?!
6. Válaszok: Szabó Józsefné, alpolgármester
- az érem-kiállításhoz rendelkezésre áll 2 db új tárló
- a biztonságot az épület riasztója biztosítja
- a kiállítás õrzését nyitvatartási idõben két felelõs személy
biztosítja
- felhívja a jelenlévõk figyelmét a június 24.-i néptánc
bemutatóra a strandon, valamint a június 25-én, a Bernáth
Aurél Galériában nyíló, ifj. Benedek Jenõ festõmûvész
kiállítására
- a Kulturális Centrum kiállításainak bõvítéséhez mindig
szívesen vár minden felajánlott anyagot
- a vasúti kiállítás képeit a Kulturális Centrum volt postaszobájában lehetne bemutatni - ehhez lécekkel kell felszerelni a
falakat
- gratulál a Balatonért-díjhoz, szóvá teszi, hogy bizonyos
tévedéseket (pl. a Hírmondó évfolyamszáma) lehetne nem
nyilvánosan, hanem személyesen is közölni.
Az elnök 18:20-kor - megköszönve a jelenlévõk aktív részvételét
- bezárja a közgyûlést.
(A továbbiakban baráti beszélgetés formájában folytatódott az
eszmecsere.)
2006. június 3.
A jegyzõkönyvet felvette: Pattantyús-Á. Miklós
Mellékletek:

Vönöczky András: engedélyezett-e hivatalosan a parti telkek
elõtti nádvágás (a Nemzeti Park tulajdona). A múlt évben a
Nádirigó Egyesületnek közel 100 %-osan sikerült a tagok telkei
elõtti nád levágását megszervezni;

Eg yes üle t i T ükör 2006

1. jelenléti ív
2. közgyûlési meghívó a programmal
3. a 2006. év elsõ félévi gazdasági helyzete
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JEGYZÕKÖNYV az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2007. január 6-án de. 11 órakor tartott, Elnökségi és Ellenõrzõ
Bizottsági ülésérõl

Helyszín: Budapest XXI. Gõz u. 19.
Jelenlévõk: Medzihradszky Kálmán (elnök), Pattantyús-Á. Miklós
(ügyvezetõ), Juhász István, Ninausz György (Ellenõrzõ Bizottság),
Ghimessy László, Zalatnay Ottó, Ballagi Farkas (elnökségi tagok),
Borbély Gyula és Vönöczky András kimentette magát
Az ülés programja a meghívóban közöltek szerint zajlott:
1. Az elnöki megnyitó után az ügyvezetõ beszámolt a 2006.évi
események (a két kiállítás szervezése) megvalósításánakkörülményeirõl, a költségekrõl, az internetes honlap
frissítésérõl és a társegyesületekkel való kapcsolatok
alakulásáról.
2. Az ügyvezetõ grafikonokon bemutatta az egyesület
pénzügyi helyzetének 2006. évi alakulását, ami alapján
költség/kiadás-csökkentési gazdálkodást javasolt a következõ

évre, ami elsõsorban az egyesületi Tükör c. kiadvány
terjedelmének és példányszámának csökkentésével valósítható meg.
3. Az ügyvezetõ felhívta a figyelmet, hogy a tagság az elmúlt
tíz év alatt tíz évet öregedett, itt az ideje a fiatalításnak: minden mostani tag keresse a lehetõséget és tegyenlépéseket családon belül és kívül is, a következõ és a még ifjabb generációk
csatlakozásának szorgalmazása érdekében.
4. A 2007. évi tevékenységi tervet illetõen nem érkezett
javaslat az elnökség jelenlévõ tagjaitól.
Az ülés bezárva: 12:40-kor
Budapest, 2007. január 8.
A jegyzõkönyvet felvette: Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ

10 éves a Pattantyús-sétány Ábrahámhegyen
A híres professzor halálának 50-ik évfordulója alkalmából (szeptember 29.)
szerettünk volna megemlékezést tartani a Pattantyús-sétány emléktáblájánál.
Különbözõ okok miatt ez nem jött össze. Volt megemlékezés a sírjánál, Budapesten,
a Farkasréti temetõben, megkoszorúzták a mellszobrát a Mûszaki Egyetem kertjében,
emlékkiállítás nyílt a BME-OMIKK Könyvtár aulájában, valamint egy kis könyvecske
jelent meg róla a Mérnöki Kamara gondozásában, melynek címe: Patyi bácsi diákszemmel. Errõl a Mérnök újság szeptemberi száma így ad hírt (részlet):
"Pattantyús-Á. Miklós villamosmérnök kollégánk, a volt professzor unokája, az
egykori VD (Vicinális Dugóhúzó) lap példányait átböngészve kigyûjtötte a rá
vonatkozó karika-túra- és viccanyagot, s mindezt kibõvítette az egykori hallgatók és
mérnöktársak visszaemlékezéseivel.
Az így összeállított anyag - megfelelõ dokumentumokkal és fényképi kiegészítéssel kitûnõ alkalom a jeles professzor emléke elõtti tisztelgésre, ráadásul üdítõen új, s a
nem szakmabéliek számára is könnyen "fogyasztható".
Fejér László
Szerettük volna erre az alkalomra visszaállítani a Patak utca
sarkáról letépett "Pattantyús sétány" utcanév táblát, ez sem sikerült. A sétánynak az elmúlt évekbeli karbantartása is csak
többé-kevésbé (inkább kevésbé) valósult meg: nem volt betervezve a Steak-house leégése, a csatornázással kapcsolatos
tevékenységek és a veszélyes fák kivágásának következményei,
hogy csak a fontosabb eseményeket említsem.
Örömmel olvastuk ezzel kapcsolatban Fedõné Vodenyák
Katalin képviselõjelölt - most már alpolgármester - választási
programjában, hogy "…a Pattantyús sétány csak nevében
2006.
1996.
sétány, valóban sétánnyá kellene alakítani, padok elhelyezésével, parkosítással." Most már csak a tervezett Sportcentrum felépülését kell kivárni, utána majd csak rendezõdik a
sétány sétánnyá alakulása is - remélhetõleg sokak örömére!
Addig is emlékezzünk a professzorra az Ábrahámhegyi Hírmondóban, majd tíz évvel ezelõtt megjelent visszaemlékezéssel. (13. oldal)
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TEVÉKENYSÉGEINK
Fotó, Kisplasztikai és Érem-Tárlat - 2006. Ábrahámhegy és Sümeg

Augusztus 6-20. közötti idõtartamra hirdettük meg a III. Csoportos Fényképkiállítást Ábrahámhegyen. Idén
a kiállítás - nagy örömünkre - kiegészült, illetve teljesebbé vált egy orvostörténeti numizmatikai anyaggal,
valamint éremtárlattal, amihez gyönyörû kisplasztikai szobrok bemutatása is társult.
Felhívásunk így szólt:
Tisztelt mûkedvelõ, hivatásos és amatõr fotómûvészek!
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2006-ban ismét meghirdeti a
Csoportos Fényképkiállítást Ábrahámhegyen
2006. augusztus 6-20. közötti idõszakra
Téma: a Balaton-felvidékhez kötõdõ balatoni táj, természet, népmûvészet, emberek, foglalkozások, stb.
A kiállítás címe:
Ábrahámhegy és környéke legszebb fényképeinek kiállítása Csoportos Fényképkiállítás III.
A kiállítás rendezõje: Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
A kiállítás elõzményei: Dr. Ghimessy László I. és II. Ábrahámhegyi Fénykép-Térkép kiállítása
(1998. és 2000.), valamint a 2002. és 2004. évi, több környékbeli kiállítót vonzó kiállítás sikere.
Az idei kiállítók nevét és rövid bemutatkozásukat, valamint kiállított anyagukat mellékelten
közöljük (ld. keretben).

A kiállítás statisztikai adatai:
1. A meghívók (kb. 150 db) nyomtatását és postázását Varannai Gyula vállalta, a költségek egy részét a
Fürdõegyesület finanszírozta.
2. A megnyitó ünnepségen Dr. Medzihradszky Kálmán mondott bevezetõt,
Dr. Bóna Endre ismertette Dr. Varannai Gyula éremgyûjtõ
tevékenységét,
bemutatta Fritz Mihály szobrász- és éremmûvészt
(aki szót is kapott), Pattantyús-Á. Miklós felsorolta és méltatta a kiállító
fotósokat, a zenei aláfestést Gábriely Mária fuvolán elõadott népdalokkal
biztosította. A vendégek létszáma jóval meghaladta a szervezõk elvárását,
mely problémát újabb ülõhelyek biztosításával oldottuk meg. A kiállítást a
Fürdõegyesület elnöke nyitotta meg.
3. Nyitvatartás: augusztus 6-27. 16-19 óra (H-K szünnap) - összesen 17 nap
4. A kiállítás õrzését ebben az évben (a körülmények kedvezõtlen alakulása - helyi alkalmazott hiánya - miatt)
a Fürdõegyesület tagjai biztosították az alábbiak szerint: Dr. Ghimessy László 4, Homonnay Szabolcs 2,
Varannai Gyula 2, Vönöczky András 1 és Pattantyús-Á. Miklós 8 alkalommal.
5. A kiállítást látogatók száma 3 hét alatt - beleértve a megnyitón megjelent, mintegy 80 fõt - kb. 300-ra
tehetõ.
6. A már két alkalommal megkísérelt próbálkozás sikere alapján most is szavazó cédulákat tettünk ki a
látogatók számára - Melyik kép tetszett a legjobban? A fotós neve, a kép címe? - kérdésekkel. A szavazóurnában
93 db cédulát találtunk, amelyek kiértékelése alapján a közönségszavazatok az alábbi eredményt mutatják:
1. helyezett: Vönöczky András és R. Ágnes 40 szavazat
a nyertes kép: Fények a vízen, a jégen és az égen (7 pont)
a másodikak a Csillogó jégmezõ és A téli Balaton színei (5-5 pont)
2. helyezett: Dr. Ghimessy László 12 szavazat
nyertes képe: Holdfény és viharjelzés a Bökkhegyi kilátóról (6 pont)
második: Jégtorulás (3 pont)
3. helyezett: Somogyi Márk 7 szavazat
nyertes képe: Gémek a Káli-medencében (7 pont)

Eg yes üle t i T ükör 2006
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Mi lehet a célja ennek a szavazásnak? Hát elsõsorban nem az, hogy ki gyõzött! Az is fontos ugyan, hogy mely képek
ragadták meg leginkább a nézõk figyelmét és szépérzékét, de még fontosabb az, hogy amikor megkérjük a látogatót, hogy
szavazzon, akkor komolyan veszi, visszamegy és újra megnézi a képeket, vagyis nem csak futólag tekintette meg a kiállítást, hanem akár fél órát is rászán a nézelõdésre. Nem egy család mesélte el, hogy egymás között megoszlottak a
vélemények, és nagy viták voltak, hogy melyikre szavazzanak. Hát ez már komoly eredmény!
A szavazás alapján kialakult sorrend mindenképp ad a fotósok számára egy minõsítést a kiállított képek nézõi
visszacsatolásáról - valamint a látogatók értékítéleti szempontjairól is. Maradjunk abban, hogy mindegyik
fénykép megállja a maga helyét, mert szívbõl készült!
7. Emlékkönyvi bejegyzések: 12 oldalon 52 db. Néhány idézet:
"Évrõl évre egyre színesebb és színvonalasabb a kiállítás. Csak így tovább!"
"Egyik legszebb kiállítás, amit ebben a galériában láttunk"
"Szív és lélek, gondolat és valóság néz vissza a képekrõl. Bár mindenki megértené, és ezáltal tartalmasabbá válna
életünk."
"Én egy idevalósi lakos vagyok. Kiállításokat nemigen látogattam. Soha nem gondoltam volna, hogy
ilyen szép. Nagyon tetszett!"
"Még egyszer köszönet: a gyönyörû fotók mellett a szobrok, festmények és az érmek egy nagyon izgalmas, új aspektust,
új színt hoztak. Ez igazi újdonság a nyári kiállításokban. Nagyon jó és sokszínû, hogy különbözõ emberek és témák
alkotásai láthatók. Nagy élmény volt látni, és jó lenne jövõre is!"
"Nagyon színvonalas, hangulatos és igényesen berendezett kiállítást láthattunk.
Örömet jelentett számunkra a fotóalbumok lapozgatása is, múlt és jelen összevetése. Köszönettel…"
"Õs-ábrahámhegyiként gyönyörködtem a Balaton és a táj fotókon megjelenõ szépségében. Ötvös-, ezüstmûvesként, különös élményt jelentett a magas színvonalú érem kiállítás! Örömmel látnám az újabb
mûveket is bemutató tárlatot jövõre is. Gratulálok az alkotóknak!
"Igen sikeres ez a kiállítás, s nagyon örülök a megrendezésének. A gyönyörû képekbõl talán érdekes lenne
egy kötetet szerkeszteni."
A sok dicséret, bíztatás arra sarkall, hogy két év múlva, 2008-ban újra megpróbáljunk hasonló örömet
okozó kiállítást létrehozni, felhasználva a mostani tapasztalatokat a szervezést és a nyitvatartást illetõen, és a
javaslatokat a bemutatott anyag bõvítésével kapcsolatban.
8. A kiállítás utóélete: A teljes kiállítási anyagot meghívták a sümegi Püspöki Palota kiállító termeibe, amelyet
szeptember 1-15 között lehetett megtekinteni. Az anyag (szobrok, tárlók, posztamensek) szállítását,
oda és vissza (a fürdõegyesület képviselõinek részvételével), Galler István, ábrahámhegyi vállalkozó végezte,
teljesen térítésmentesen (ld. külön írásunkat).
9. Sajtóvisszhang:
NAPLÓ, Nyugat-Balaton, 2006. augusztus 15. kedd: "Fotók és érmék kiállítása, Az idei fényképtárlat
numizmatikai bemutatóval egészült ki Ábrahámhegyen, A helyi és környékbeli fotósok szívesen mutatják be
legújabb alkotásaikat, A mûkedvelõ és hivatásos fényképészek szokásos nyári tárlata az idén orvostörténeti
numizmatikai bemutatóval is kiegészült." (Tóth B. Zsuzsanna)
ÁBRAHÁMHEGYI HÍRMONDÓ, XIII. évf. 4. sz., 2006. szeptember: "Fritz Mihály
éremmûvészete, Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület szervezésében augusztus 6-án
fotó- és éremkiállítás megnyitására került sor."
(Szabó Józsefné)
SÜMEG ÉS VIDÉKE, II. évf. 9. sz., 2006. szeptember: "A Palotagaléria hírei:
A magyar fotográfia napja, Szeptember 1-tõl 15-ig tartott nyitva a BalatonFritz Mihály:
felvidéki természetfotó és Orvostörténeti érem, szobor és kisplasztika gyûjtemény."
Híres magyar orvosok
(KK)
(a cikk nem említi Ábrahámhegy nevét… - a szerk.)
és még idetartozik:
Vasárnapi BLIKK, XIII. évf. 282. sz., 2006. október 15.: Budapest - "Testközelben a
természet, Több, mint
1300 kép érkezett a Bayer, harmadik alkalommal megrendezett "Fókuszban a környezetvédelem" címû fotópályázatára…" (A következõ oldalon:)
"Somogyi Márk tavaly lett díjazott, idén négy képét állították ki, köztük a Második fogás címût."
(Itt a mûvész Ábrahámhegyen és Sümegen is bemutatott képe látható.)
P.Á.Miklós
Fotó: Somogyi Márk
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KIÁLLÍTÓINK
Fénykép- és numizmatikai kiállítás
Ábrahámhegy, 2006. augusztus 6-27.

Fotó: Kovács Attila

FÉNYKÉPEK
Ifj. Darvalics Tibor, hobbifotós, Ábrahámhegy

2 tabló (2002.)

Deák Ferencné Balogh Andrea, elõadó a badacsonytomaji önkormányzatnál.
Badacsonytomajon lakik, hobbija a fotózás és a természetjárás.
Kiállításai: önálló: Badacsonytomaj, Csopak;
csoportos: Keszthely, Ábrahámhegy (most már harmadszor), Balatonalmádi.

17 fotó

Dr. Ghimessy László, ny. erdõmérnök, Budapest
3 tabló, 7 fotó
Anyai ágon az egyik legrégebbi ábrahámhegyi nyaralóval rendelkezõ család, a Bodrogi család tagja.
Tudományos témája a tájpotenciál és a famegmunkálás. 1941 óta fotózik.
Pattantyús-Á. Miklós, villamosmérnök, geofizikus szakértõ, Budapest
a Fürdõegyesület ügyvezetõje
Sall Csaba, idegenforgalom, Badacsony
A Miditourist Utazási Iroda résztulajdonosa, önkormányzati képviselõ.
Hobbi: kirándulás, fotózás.

8 fotó

8 fotó

Somogyi Márk, fotómûvész, grafikai tervezõ, Salföld
3 fotó
Több hazai és nemzetközi fotópályázaton nyert díjat, fotói hazai folyóiratokban rendszeresen jelennek meg.
Vönöczky András, fõiskolai tanár, Pécs
Vönöczky Schenk Jakab, ornitológus unokája, a pécsi Tudományegyetem
adjunktusa, gyermekkora óta ábrahámhegyi nyaraló. Hobbija Ábrahámhegy
szeretete, a környezetvédelem, a fotózás, a vitorlázás, a szõlõmûvelés és a síelés.

14 fotó

Tálas Zsuzsanna és Zolnai László, programozók Budapestrõl
7 tabló
A Körmic magasabbik részén laknak 15 éve. Az Ábrahámhegy Kulturális
Örökségének Megõrzéséért Alapítvány keretében a néptánc-esteket szervezik évente Ábrahámhegyen.
Hobbijuk
a természet, a kirándulás és a fotózás. Elsõ alkalommal szerepelnek
a fényképkiállításon.
Fodor Barnabás, Magyarország kuvaiti kereskedelmi tanácsosa, Budapest
17 kép
1977 óta tölti a nyarat Ábrahámhegyen. Az ELTE BTK Arab Szakán 2003-ban
szerzett diplomát. Orientalista édesapjának, Dr. Fodor Sándornak köszönhetõen
már általános iskolában megismerkedett a Közel-Kelet világával. Hobbi-fényképészként,
azóta is egyik kedvenc témája a sivatag és lakóinak élete.
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KISPLASZTIKA és ÉREMTÁRLAT:
Dr. Varannai Gyula (1905-1993.), orvostörténész (kriptája Ábrahámhegyen van) 3 festmény
Orvos és történész is volt egyszerre, majd éremgyûjtõ. Összeállítója volt
az orvostörténeti érmek katalógusának, majd éremgyûjteményét az Orvostörténeti
Múzeumnak adományozta.

1 tabló
16 érem

Fritz Mihály, Marosvásárhelyi illetõségû, most Szegeden alkotó mûvész.
Alkotásait, kisplasztikáit és az általa tervezett érmeket elõször mutatja be
Ábrahámhegy közönségének.

kb. 200 érem
6 kisplasztika
(szobor)

Fritz Mihály: Vera

Fritz Mihály: Magyar királyok

Egy mûvészet-pártoló lokálpatrióta
Ábrahámhegy hagyományõrzõ Fürdõegyesülete szinte fõnixként kelt új életre jó néhány évvel
ezelõtt, egy maroknyi elkötelezett és a helység történetét ápolni kész, lelkes személyiség
jóvoltából.
A teljesség igénye nélkül - csupán a "jéghegy csúcsát" jelképezõ - néhány veretes név felsorolását
azonban még e röpke eszmefuttatás sem nélkülözheti Dr. Nádori László, (néhai) Dr. Göllesz
Viktor, Dr. Zalatnay Ottó, Dr. Ghimessy Lászó és Pattantyús-Á. Miklós nevének lejegyzése által.
Közismert azon számos, tiszteletreméltó kezdeményezés, amelyeket az itt felsorolt grémium
hagyományõrzõ és hagyományteremtõ módon, e Balaton-felvidéki településen az évek során
útjára indított.
A szóban forgó - immár tradicionális - rendezvények sorában mindenképp elõkelõ helyet foglal
el a Dr. Ghimessy László által 1998-ban életre hívott, amatõr, természet- és tájfotó Fénykép kiállítás, amit kétévente rendez meg a Fürdõegyesület. Ezt a hagyományt - merész újító
szándékkal - Dr. Medzihradszky Kálmán, jelenlegi egyesületi elnökünk kezdeményezõ
készségének köszönhetõen, az idén orvostörténeti Érem-tárlat egészítette ki a látogató közönség nagy örömére.
A tematikus bõvítés aktualitását az Ábrahámhegyhez kötõdõ nevesebb személyek sorába tartozó Dr. Varannai Gyula orvostörténész
és Európa-hírû numizmatikus centenáriumi emlékéve adta. A kiállítás színvonalát Fritz Mihály, marosvásárhelyi születésû, ma
Szegeden élõ szobrászmûvész érmei és gyönyörû szobrai emelték még magasabbra.
A kiállítás átütõ sikerét fémjelzi, hogy a környezõ és a távolabb esõ települések meghívott vendégei közül Sümeg város elöljárói azonnal meghívták a komplett tárlatot Sümeg Püspöki Palotájába "vendégszerepelni". Az ország egyik legszebb barokk mûemlékének
püspöki kápolnájában megtartott ünnepélyes megnyitón Sümeg polgármestere, Rátosy Ferenc és Dr. Bóna Endre, a Magyar
Orvostörténeti Társaság szakosztályi alelnöke mondottak megnyitó beszédet a szépszámú érdeklõdõ közönség elõtt. Magát az
eseményt, teljes terjedelmében, a városi kábeltelevízió kétszer is levetítette a kiállítás kéthetes nyitva tartása alatt.
Ami nélkül azonban a fotó-mûvészek és az éremtárlat anyaga nem juthatott volna el sümegi sikereinek helyszínére, azt egy
személyben Galler István, helyi kõmûves mester példa értékû, vérbeli lokálpatrióta gesztusa tette lehetõvé, aki a Fürdõegyesület elsõ
kérõ szavára a teljes anyagot (tárlókkal és posztamensekkel együtt) Sümegre oda- és vissza is fuvarozta! Ábrahámhegy kulturális
rendezvényeinek ezt a - minden fellengzõsnek tûnõ pátosz nélkül is - gesztus-értékû szponzorálását ezen írás kapcsán kívánják
megörökíteni, és egyúttal hálásan megköszönni a Fürdõegyesület elnöksége és tagjai, - Varannai Gyula, egyesületi tagunk
tolmácsolásában.
2006. szeptember 17.
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Pattantyús professzor munkatársa voltam…
Csaknem egy félévszázad telt el azóta, hogy megszólalt a telefon nálunk: Pattantyús professzor üzent, szeretne
beszélni velem, mert fordítót keres az alakuló kutatócsoportjába. Mint frissen végzõs
egyetemista, ez volt az elsõ munkahely lehetõségem, így nagyon megijedtem, alig mertem
bemenni. A Vízgép Tanszéken mosolygó professzor várt, aki kedvesen elbeszélgetett velem.
Elém tett egy angol, egy francia, meg egy német szakcikket, hogy fordítsak kapásból; majd
kezembe nyomta a Tanszék kulcsát, hogy munkába állhassak. Úgy gondoltam, egy kis idõre
elvállalom ezt a munkát, majd meglátjuk. A "kis idõbõl" 21 év lett…
Patyi bácsi azóta is élénken elõttem áll, elsõsorban, mint remek ember, aki szeretettel irányította,
óvta fiatal munkatársait. Teljesen megbízott bennünk. Azt mondta: Mindenki olvassa el a
levelet, amit írt, még egyszer, mielõtt aláírásra beadja, mert neki nincs ideje elolvasni, hiszen
könyvet, értekezéseket kell írnia. "Ha azt írjátok, dr. Pattantyús-Á. Géza egy nagy szamár, azt is
aláírom!"
Az elsõ tanszéki értekezleten kihirdette: Most már rendesen kell beszélni, mert egy lány is van köztünk.
Aki disznóságot mond, 10 forintot fizet! Hamarosan összegyûlt 320 Ft, de a fiúk közben megtanultak finomabban
beszélni. Akkor a büntetéspénzen meghívta a tanszék tagjait egy kerthelyiségbe sörözni, így ünnepelve meg a szép
beszédet.
Máskor meg úgy találta, hogy az egyik fiú túl sápadt. Kezébe nyomta az Ábrahámhegyi villája kulcsát, meg egy
nagy darab szalonnát, és azt mondta: Menj le, fiam, egy hétre nyaralni a Balatonhoz.
Egyszer megtudta, hogy az egyik fiú kiabált a szüleivel. Rögtön behívta a szobájába. "Azt hallottam, hogy kiabáltál
a szüleiddel. Igaz ez?" - Igen. - "Ilyen emberrel nem tudok együtt dolgozni. Két hét múlva keress magadnak másik
munkahelyet."
Kossuth-díjas, akadémikus professzor volt, levelezésében azonban csak az "egyetemi tanár" címet használta.
Ha az egyik tanszéki tagnak támogató, ajánló levelet adott, azt mondta: "Mindent bele!" - ilyenkor odaírta a többi
címét is. Egyszer ügyvédi tanácsot kért édesapámtól. Egyik munkatársa szemrehányóan kérdezte, hogyan beszélhet
bizalmas dolgokról egy idegen emberrel. Válasza: "Az a tény, hogy õ az Ilu édesapja, az nekem maximális garancia."
Ez a nagy bizalom és szeretet oda vezetett, hogy összetartó és kötelességtudó fiatal csapat vette körül.
Humorérzéke bearanyozta a tanszék életét. Fiatal tanársegédeket társszerzõként bevett a cikkeibe, ezzel is segítve
érvényesülésüket. Mai kifejezéssel élve: A nagy tudós emberileg is "jó fej" volt!
Meszlényiné Simon Ilona
[Ábrahámhegyi Hírmondó, IV. évf. 7. szám, 1997. október]

SZERETETTEL VÁRTUNK BENNETEKET

Örömmel olvastuk az Ábrahámhegyi Hírmondó 2006. júniusi számában a fenti címmel megjelent hírt, hogy
Ábrahámhegy lakossága szaporodik - legalábbis a születõ gyermekek száma szerint. Megragadó, kedves fotókat
láthattunk Galler István és Szõke Borbála, Tóth Zoltán és Czilli Ágnes, Szabó László és Berki Szilvia, Iváskó Mihály és
Puha Edina, Sáfár Gyula és Hegyi Magdolna, Szili Árpád és Varga Virág, Vetsey László és Vetsey Anita, Dressel Gábor
és Steiner Ibolya, Göcze Zoltán és Zavari Judit - összesen kilenc család 11 kisbabájáról.
Hadd örüljünk együtt, mi üdülõk is a helyben lakókkal és a szülõkkel, ábrándozva arról, hogy egyszer majd újra
szükség lesz helyi óvodára és iskolára, amihez persze óvó-nénikre és tanítókra is szükség lesz.
P.Á.Miklós

Eg yes üle t i T ükör 2006

13

2007_ujsag_6quark.qxp

2007.01.31.

11:40

Page 14

Ábrahámhegy község 2006. évi választási eredményei
A szavazópolgárok száma: 488 • A szavazók száma: 318 • Részvételi arány: 65 %
A jelöltek és a megválasztott személyek:
POLGÁRMESTER
NÉV

SZERVEZET

SZAVAZATSZÁM

%

Vella Ferenc Zsolt

független

195

62,3%

Kovács József

független

118

37,7%

Fedõné Vodenyák Katalin

független

214

15,99%

Gáspár József

független

193

14,42%

Kovács József

független

176

13,15%

Borbély Gyula

független

149

11,14%

Kondor László

független

142

10,61%

Szabó Józsefné

független

131

9,79%

Dr. Goda József

független

130

9,79%

Hegyi Zoltánné

független

128

9,57%

Pacsi József

független

75

5,61%

KÉPVISELÕK

Forrás: www.abrahamhegy.hu

(www.valasztas.hu)

A jelöltek programjait mindenki olvashatta az Ábrahámhegyi Hírmondó - fürdõegyesületi tagok számára is kézbesített 2006. szeptemberi számában.
2006. október 13-án a polgármester és a képviselõk esküt tettek, és megválasztották az alpolgármestert Fedõné
Vodenyák Katalin személyében. Az ünnepélyes eseményen a Fürdõegyesületet az ügyvezetõ képviselte, gratulálva és jó
munkát kívánva az új polgármesternek és a Képviselõ testület tagjainak.
Szerkesztõi megjegyzések:
Vella Zsoltnak azért illett gratulálni, mert õ "biztosra ment" (képviselõnek nem is jelöltette magát), és nyert!
Kovács József polgármesterjelöltként nem "ment biztosra" - õ képviselõnek is jelöltette magát. Mikor vele errõl beszélgettünk, azt
mondta, azért jelöltette magát polgármesternek, mert milyen szavazás az, ha csak egy jelölt van? Több jelölt kell ahhoz, hogy
választani lehessen!
A legnagyobb meglepetést - legalábbis számomra - Vodenyák Katalin kiemelkedõ pontszáma (népszerûsége) jelentette, akinek személyében igazán fiatal, és ráadásul a szebbik nem képviselõje került, alpolgármesterként is, felelõs posztra.
Sajnálatos, hogy Szabó Józsefné nem került be a testületbe, így most a helyi oktatási és kulturális szervezést másnak kell átvennie hacsaknem vállalja továbbra is ezt a tevékenységet.
A képviselõtestület eskütételi ülésén a nem befutott jelöltek közül csak egy fõ vett részt, tisztességes tapssal jutalmazva a választásban gyõzteseket.

KITEKINTÉS
A Fürdõegyesületnek idén, anyagi problémák miatt, csökkenteni kellett ennek a kiadványnak az oldalszámát és
példányszámát. Tördelõszerkesztõnk - ötletesen - a betûméret csökken-tésével oldotta meg a feladatot, amiért idõsebb
(esetleg gyengébben látó) olvasóinktól megértést kérünk.
Idén nem tettünk erõfeszítéseket a társegyesületek felé, hogy adják le közölnivalójukat, így részben el is felejtkeztek róla,
és az írásos beszámolók egy része nem is érkezett meg. Amit küldtek, azokat az alábbiakban közöljük, hiányérzetünket
pedig kiegészítõ anyagokkal igyekeztünk pótolni. (Meg kell jegyezni, hogy a támogatási összegek is csökkentek.)
Reméljük, hogy ez csak átmeneti állapot, és jövõre, megfelelõ anyagi háttérrel, a szokott terjedelemben jelenhet meg az
információink szerint sokak által kedvelt TÜKÖR c. kiadvány.
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TVSK - Ábrahámhegy
Idén nem érkezett beszámoló a vitorlázóktól sem a Rizling Kupáról, sem egyéb versenyek eredményeirõl,
bár szívesen közöltünk volna élménybeszámolót bármilyen eseményrõl (a szerkesztõnek sem volt alkalma
részt venni, belekukkantani ezekbe az eseményekbe). Néhány képerejéig azért megpróbáljuk felidézni a
kikötõ hangulatát, és ez alkalommal bemutatjuk legalább a 2005. évi verseny résztvevõit a verseny közben.

Ábránd

Colombus

Panta rei

Nõk a Balatonért Egyesület (NABE)
Ábrahámhegyi Csoportja
A 2006 évi tervezett program a következõ
(Ábrahámhegyi Hírmondó, 2006. április):
Január 25. - csoportgyûlés
Február 22. - csoportgyûlés
Március 22. - csoportgyûlés
Április 15-25. - kiállítás nyitva tartása
Április 22. - szemétgyûjtés, majd szalonnasütés
Április 29. - horgász és halászléfõzõ verseny
Április 29. - anyáknapja a strandon
Május - virágültetés az emlékmûnél
Május 26-27. - segédkezés a falunapi rendezvényen
Június 21. - csoportgyûlés

Talizmán

Írókéz

Augusztus utolsó hétvégéjén kirándulás
Szeptember 20. - csoportgyûlés
Október 21. - szemétgyûjtés
Október 25. - virágültetés az emlékmûnél
November 22. - csoportgyûlés
November 24. - Adventi készülõdés
December 9. - Mikulás ünnepség
December 16. - évzáró csoportgyûlés
Virágágyás kialakítása a kilátóhoz, a patakparti sétányhoz.
Hogy a kitûzött program megvalósult-e, arról nincs információnk, de hisszük, hogy mindenféle közbejött akadály, probléma dacára, az Ábrahámhegyi Csoport idén is kivette a részét
a közösségi munkából, hozzájárult Ábrahámhegy közösségi
életének fejlesztéséhez.

Nádirigó Közhasznú Egyesület
A múlt télen nagy, és mindenki által megbecsülendõ sikereket ért el az egyesület a parti telkek elõtti nád
levágásával, amit közös szervezésben, az egyesület tagjai végeztek. Az idei, további tevékenységükrõl, problémáikról és eseményeikrõl azonban konkrétan nem kaptunk beszámolót. Annyit azonban lehet tudni, hogy
vezetõség váltás történt, ami lehet, hogy kissé megtorpantotta az eddig nagy ambícióval és aktivitással
végzett tevékenységet (de lehet, hogy nem!). Bízzunk a jövõben, hogy elõbb-utóbb minden jobbra fordul!
Az új elnök bíztató írását az alábbiakban közöljük (Tájkép csata elõtt).

Addig is a nádvágó eszközök alábbi ismertetésével szeretnénk fenntartani a kapcsolatot és az érdeklõdést.
Tolókasza - kaszírva - gyalázka
A Tükör 2005. évi számában, a Morzsák Ábrahámhegyrõl c. összeállításban Gyalázka cím alatt egy,
a jégen nádvágásra használt eszközt mutattunk be, mondván, ennek a neve: gyalázka! Valójában a
képen egy tolókasza látható.
Ezzel kapcsolatban idén kaptam egy kiigazítást: "Szia Miklós! Az arénán (értsd: fotóaréna az interneten) találtam egy nádvágós fotót, a manusz kezében van az a bizonyos szerszám, aminek népies nevét
keresed. Ábrahámban Gyurcsek András "kaszírvágónak " nevezi. A tükörben megjelent kép, ahol
Lillával nádat vágunk, az a TOLÓKASZA elnevezéssel illethetõ.
Vönöczky András" Íme itt a korábban közölt tolókasza, és az interneten talált gyalázka fotója:
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A két képen látható szerszámok jelentõsen különböznek egymástól, így a hibás információkat közlõ szerzõ el is szégyellte
magát, és utánanézett a dolgoknak. Az alábbiakat találta:
Szabó József: Nyelvjárási és szociolingvisztikai tanulmányok.
Körös Fõiskola, Békéscsaba, 1999. 423 lap.
A 'szõlõmûvelõ, gyomirtásra használt szerszám' jelentésû saraboló, horoló, karaszoló, kaszirva, vakaró és zsula lexémák
tautonimikus és szinonimikus összefüggéseit, valamint eredetét tanulmányozva népünk nyelvi és kulturális értékeinek
további feltárására ösztönöz bennünket a könyv írója (288-97)
Az idegen szavak magyarázatának kísérletei a szerkesztõtõl:
lexéma - ez a szó sem az Idegen Szavak Szótárában, sem a Magyar Helyesírási Szótárban, sem az Értelmezõ Szótárban,
sem a Lexikonokban nem szerepel. A Latin Szótárban lex = feltétel, kötés, szerzõdés, törvény, szabály, rend. (Sajnos nem
tudni, itt mit jelent.)
tautonimikus - ilyen szó sincs a fent említett forrásokban; a tautológia szóismétlést, felesleges szófecsérlést, szószaporítást jelent (görög);
szinonimikus - ilyen szó sem található; szinonimika = a szavak rokonértelmûsége (görög).
MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON
Nádvágó
A nád learatására, ill. kukoricaszárvágásra, vesszõszedésre, ágvágásra is szolgáló, ívelt pengéjû,
kaszaszerû vágóeszköz. Egyéb elnevezései: gyalázka, kasza, kaszur, bicske. Ritkán csapó,
leginkább rántó mozdulattal vágnak vele. Használója bal kézzel nyalábolja a nádat, jobb kézzel
sújt a tövére. - A 20. sz.-ban Mo.-on a nádvágónak ismert eszközök legjellegzetesebb
csoportjai igen nagy múltra tekintenek vissza. A nyélbe szúrtan felerõsített pengéjû,
kaszaszerû vágóeszközök története formai kritériumok alapján a kõkorszakban
kezdõdött. A pengeköpûs felerõsítésû nádvágók (a penge nyélre hajlítása köpûszerûen
megoldott) legkorábbi változatai pedig a bronzkor utolsó szakaszához datálhatók. A recens magyar anyagban
a nyélbe szúrt felerõsítésû darabok országszerte, a pengeköpûsek az Alföldön, a köpûsek valószínûleg keltairómai hagyományhoz kapcsolódóan a Dunántúlon és a Duna mentén találhatók meg. A nádvágók elõzményei
mint egyszerû vágóeszközök a történelem folyamán nagy szívóssággal tovább éltek, de a szükségleteknek megfelelõen differenciálódva egész sor különbözõ rendeltetésû vágóeszköz is kialakult belõlük.
Rokonsági körükbõl kerültek ki többek közt a sarlószerû eszközök és a rövid nádvágó kaszák is. - A nádvágáshoz használt eszközök alkalmazása a recens kultúrában széles körû: kukoricaszár levágása,
vesszõszedés, ágvágás, bozótvágás is lehet. A múlt században a kaszás aratás elterjedése nyomán változás
történt a nádvágók anyagában és formájában. A tömör, kovácsoltvasból készült pengéket kezdték
felváltani az elhasznált kaszadarabokból kialakított pengék, de az új szerszámok nagy része is megõrizte a felerõsítés módjában a régi, több ezer
éves formákat. - A kaszaszerû nádvágókon kívül nádvágásra más formájú, kaszasarlóhoz
hasonlító vágószerszámot is használnak. Nagyobb nádasok learatását speciális eszközzel,
tolókaszával vagy nádtolóval végzik. Ez két kar közé erõsített lapos penge, melyet az arató a jégen
maga elõtt tol és elmetszi vele a nád tövét. - Irod. Boross Marietta: Az Országos Néprajzi Múzeum nádvágó gyûjteménye
(Népr. Ért., 1954); Takács Lajos: Kaszaszerû vágóeszközeink történetéhez (I-II., Népr. Ért., 1968-1969).

Tájkép csata elõtt
Egyszer volt, hol nem volt, a hatvanas években Béke volt. Volt egyszer egy mesés kis település a Balaton partján, úgy
hívták, Ábrahámhegy. Én úgy emlékszem, itt az ember tette a dolgát: reggel felment a hegyre, hogy megkapálja a szõlõt.
Délután megmetszette a gyümölcsfákat, kiszedte a krumplit az esti vacsorához. Béke volt. A nyaraló családok a stégeken
napoztak, az öregebbek csak hûsöltek a nyakig érõ vízben, a hölgyek fõztek és pletyiztek, a gyerekek fröcsköltek, egy-egy
öböl olyan volt, mint egy vízi kávéház.
Hat óra körül, délután leállt a parti szél, minden elsimult, csend ereszkedett lassan a tóra. Akik eddig a vízen voltak,
vacsorázni indultak. A csendben, az esti szürkületben elõtûntek a csónakok. A nádasban, a kis öblökben beetetett
horgászhelyeken, a stégek közelében megjelentek a horgászok. Ladikjaikat megpakolták, két-három bottal, merítõhálóval,
tarisznyában horgokkal. Amikor besötétedett meggyújtották a lámpásokat, és a nádas mentén végig, mint a szentjános
bogarak világítottak a sötétben. Béke volt. Ha éjjel a házból úszni mentünk, csendben csobbantunk, nehogy a halakat elriasszuk. A horgászok a faluban és a hegyen laktak, ismerték egymást, és ismertek minket, nyaralókat is. Hal volt bõven.
Amit fogtak, reggel a vízrõl befelé jövet a házakban eladták így se nekik haza, se nekünk a piacról nem kellett halat cipelni.
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A hetvenes években, talán a vízügytõl, nem tudom, jött három ember. Levertek egy kis cölöpöt a kert végébe, és azt
mondák, hogy onnantól már nem a mienk a kert. A nádgazdaságé, vagy az államé, nem emlékszem. A fellebbezéseket elutasították. Nem tulajdonítottunk túl nagy jelentõséget a dolognak. Használni és nem birtokolni akartuk a nádast, a vizet.
Így telt el harmincöt év. Arattuk a nádat, gondoztuk, télen a jégrõl égettük. Tavasszal, kiszedtük a szemetet, amit belehordott a víz, beledobált az ember. A Nádgazdaságról annyit tudtunk, hogy van. De képviseletükben soha senki nem
mutatkozott. A nagy halpusztuláskor sem. Akkor is a part menti telkek tulajdonosai szedték ki a tetemeket. Õk vitték el
a kertjükbe elásni vagy elégetni. Még a gyerekeik is segítettek.
A parti ember ismeri a vizet. A színérõl. Meg a szélrõl. Ha kitörõben van a vihar, rohan a stégre, és már indul a mentõhajó
a felborultakért, az elszabadult szörfösökért.
Eddig a mese. És most jön a valóság. Hoztak egy törvényt a Balaton körbe betonozásáról. Úgy nevezik másképp, hogy a
Balaton Rehabilitációs Tanulmányterve. Ezt a törvényt az Alkotmánybíróság tavaly elfogadta. Innentõl pedig minden
lehetséges. Már megjelent a parton az a multinacionális cég, amelyik az összes campinget, nádast, parti ingatlant
felvásárolta, vagy megpróbálta felvásárolni. A nemzeti cél a Balaton eladhatósága, és minél több az élményfürdõ, annál
eladhatóbb a Balaton. A tervek szálloda sorról, újabb Jacht kikötõkrõl, wellness-hotelekrõl, csónakházakról, szórakoztató
negyedek kialakításáról szólnak. Ezek mind a parton épülnek majd fel, ötcsillagosok lesznek, luxus kategóriásak. Mi itteniek a közelükbe se juthatunk majd. A nagyszabású tervekhez azonban fel kell tölteni egy jelentõs partszakaszt.
A Balaton part rehabilitációs tervében olvastam, hogy ez milyen egyszerû: nagy vaslemezekkel el kell zárni a kijelölt részt,
és kotróhajókkal a vízrõl, feltölteni.
Vannak EU-s pénzek, aki pályázza, megkapja, és azt csinál, amit akar. Ha pénze van, bármit megtehet. És meg is teszi!
Én Ábrahámhegyen lettem elõször szerelmes, és itt, akkor még a Tanácsházán volt az esküvõm. Egyik szomszédom,
"az amerikai" - ahogy a faluban hívják - a tapolcai kórházban szülte meg mindkét fiát. Másik szomszédom dédapja ültette
az összes fát Ábrahámban. Attila a Vasút soron, két házzal arrébb, majdnem ráment arra, hogy vitorlás kikötõnk legyen.
Minket csak a megélhetésünk köt Budapesthez, szívünkben valamennyien Ábrahámhegyiek vagyunk. Nem saját tulajdonunkat, hanem a partot, a nádast védjük. Harcolni fogunk, együtt mindannyian, falubéliek és nyaralók, az önkormányzat és a civilek, mert jót akarunk. Megõrizni azt, amit a természet kialakított.
Gödrös Zsóka (Nádirigó, Elnök)

Balaton-parti Fürdõegyesületek Szövetsége

BFSz

A Szövetség tevékenységét és annak ábrahámhegyi kapcsolatát két írással mutatjuk
be. A Balatonért-díj kitüntetés eddigi díjazottjairól szól az egyik, a másik pedig
táblázatos formában ad tájékoztatást a Balaton körül mûködõ, különbözõ civil
egyesületek tevékenységérõl.

Gratulálunk!
A Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetsége 2006. május 20.-án tartotta elnökségválasztó közgyûlését. Ennek keretében a Szövetség legmagasabb kitûntetését "A Balatonért" díjat - az ábrahámhegyi üdülõegyesületi ügyvezetõ elnök, PattantyúsÁ. Miklós vehette át. A sok jelenlévõ nagy lelkesedéssel gratulált, mivel közismert az
elnök úr fáradozása a Szövetség, a Balaton, a táj, a helyi üdülõk és a település
érdekében. Gratulálunk, és további eredményeket kívánunk!
Dr. Vértes László a Szövetség vezetõségi tagja
(Megjelent: Ábrahámhegyi Hírmondó, XIII. évf. 4. szám, 2006. szeptember)
A Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetsége (BFSz) által 1993-ban alapított Balatonért díjat általában egy állami szintû
személy, egy helyi köztisztviselõ és egy civil szervezet aktív tagja kaphatja. Az eddig kitûntetett személyek a következõk:
1993.

1994.

Dr. Tarján Lászlóné (államtitkár, KVM)
Simon Károly (elnök, Balatoni Szöv.)
Horváth Gábor (polg.m., Fonyód)
Keserû Ernõ (B.szemes)
Dr. Lányi Ferenc (Fürdõegy., Révfülöp)
Kuti Csaba (polg.m., B.kenese)
Dr. Lázár János (Balatoni Szövetség)
Dr. Nádori László (Ábrahámhegy)
Holényi László (BIB vezetõségi tag)
Dr. Szelestei Tamás (polg.m., Keszthely)
Jeney Lajos (Tájv. Egyesület, Szigliget)
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1995.

Kovács Árpád (államtitkár, KVM)
Bornemissza Károly (F.E., B.földvár)
Berkes László (polg.m. B.földvár)
Katus Lajos (Fürdõegy., B.lelle)

1996.

Dr. Csanády Árpád (B.vízgazd. szakértõ)
Bíró János (Egyesület, Zamárdi)
Kopár István (Balatoni Hajózás Rt.)

1997.

László László (államtitkár, KVM)
Bujtor István (szinész, B.szemes)
Kara Koppány (Fürdõegy., Akarattya)
Szabó Mátyás (KözépDt. Vízügyi Ig.)
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1999.

Dr. Koltay József (F.E., Akarattya)
Dr. Göllesz Viktor (posztumusz)
(Fürdõegy., Ábrahámhegy)

2001.

Basa István (BFSz fõig., Zánka)
Bodolay Gyuláné (Egyesület, Zamárdi)
Dr. Bóka István (Bal.Szöv., B.füred)
Mihovics István (polg.m. Révfülöp)

2003.

Dr. Vértes László (Fürdõegy., B.szárszó)
Lombár Gábor (Fürdõegy., B.fenyves)
Szalóki Jenõ (polg.m., Gyenesdiás)

Dr. Dobozy Dániel (BFSz elnök)
Nõk a Balatonért Egyesület
2004.

Dr. Balázs Árpád (polg.m., Siófok)
Dr. Gérusz Miklós (Fürdõegy. B.világos)
Kacskovics Lajos (Fürdõegy., Káptalanfüred)

2006.

Kenéz István (polg.m., B.lelle)
Pattantyús-Á. Miklós (F.E., Ábrahámhegy)
P. Miklós Tamás (képviselõ, Révfülöp)
(most már polgármester)

BALATONPARTI FÜRDÕEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK ÉS TAGSZERVEZETEÍNEK RENDEZVÉNYEI
2006
I. 08
II. 06
II. 12
II. 20
III. 18
IV. 03
IV. 05
IV. 29
V. 20

NAP
vasárnap
hétfõ
vasárnap
hétfõ
szombat
hétfõ
szerda
szombat
szombat

VI. 03
VI. 05
VI. 09
VI. 11
VI. 25
VII. 15

szombat
hétfõ
péntek
vasárnap
vasárnap
szombat

VII. 21
VII. 24
VII. 28
VII. 29

péntek
hétfõ
péntek
szombat

VIII. 04
VIII. 05
VIII. 06
VIII. 08
VIII. 11
VIII. 12

péntek
szombat
vasárnap
kedd
péntek
szombat

VIII. 13

vasárnap

VIII. 19

szombat

VIII. 20

vasárnap

IX. 01
IX. 02
IX. 04
IX. 16
X. 06
X.12
X.13
X.17
X. 19

péntek
szombat
hétfõ
szombat
péntek
csütörtök
péntek
kedd
csütörtök

X. 22
X. 23
XI. 06
XI.18
XII.05
XII.15
XII.16
XII.20
XII.25
XII.31

vasárnap
hétfõ
hétfõ
szombat
kedd
péntek
szombat
szerda
hétfõ
vasárnap
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PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
Káptalanfüredi Fürdõegy. Részvétel a polgármester újévi fogadásán
Káptalanfüredi Fürdõegy. Vezetõségi ülés
Révfülöpi Fürdõegy. Vezetõségi ülés • Balatonakarattyai Fürdõtelep E. vezetõségi találkozó
Ábrahámhegyi Fürdõegy. Egyesületi Tükör megjelenése
Balatonfenyvesi Fürdõegy. Választmányi ülés
Káptalanfüredi Fürdõegy. Helyi civil szervezetek fóruma
Révfülöpi Fürdõegyesület tanösvény kijelölés a révfülöpi Fülöphegyen az Ördögsziklához
BFSZ vezetõségi találkozó Balatonlelle IV. 30 vasárnap Révfülöpi Fürdõegyesület közgyûlés
BFSZ közgyûlés Balatonlelle • Balatonfenyvesi Fürdõegy. választmányi ülés és közgyûlés
Ábrahámhegyi Fürdõegy. Ügyvezetõjének Balatonért díj
Ábrahámhegyi Fürdõegy. Vezetõségi ülés Ábrahámhegyi Fürdõegy. Éves rendes közgyûlés
Káptalanfüredi Fürdõegy. Helyi civil szervezetek fóruma
B.akarattyai Fürdõtelep E. tavaszi bejárás
Káptalanfüredí Fürdõegy. Közgyûlés
Balatonföldvári Fürdõegyesület közgyûlés
Balatonszemes jótékonysági futóverseny, bicikli ügyességi verseny Balatonfenyvesi Fürdõegy.
Választmányi ülés
Borkóstolós jótékonysági vacsora a Balatonszemes Kistücsök étteremben
5.napos néptánc és kézmûves tábor a Balatonszemes Mûv. Házban
Balatonlelle István a király rockopera
Káptalanfüredi Fürdõegy. szalonnasütéses nótaest a Köcsi tónál Szemes Kupa nyílt teniszverseny
Balatonszemesen
Balatonakarattyai Fürdõtelep E. 3 napos nyílt teniszverseny
Balatonszemes Mûv.ház Juhász Dávid festõmûvész kiállítása
Ábrahámhegyi Fürdõegyesület Fénykép és numizmatikai kíállítás aug.ó-27.
Révfülöpi Fürdõegyesület vezetõségi ülés
B.akarattyai Fürdõtelep E. Akarattyai napok
B.akarattyai Fürdõtelep E. Akarattyai napok, közgyûlés • Balatonlellei Fürdõegy. Közgyûlés
Káptalanfüred Zenés Irodalmi est
B.akarattyai Fürdõtelep E. Akarattyai napok, hagyományos Búcsú kirakodó vásár, bicikli verseny,
kulturális mûsor a Körszínpadon • Balatonszárszói Üdülõegy. Közgyûlés
Révfülöpi Fürdõegyesület hagyományos vizinap a Császtai strandon Balatonszemes Bolhapiac a
Rózsakertben
Balatonföldvár kulturális program Jubileumi tér, kikötõ Balatonlelle vizifelvonulás, tûzijáték
Balatonszemes Hunyadi díjátadás
Ábrahámhegyi Fürdõegyesület Fénykép és numizmatikai kiállítás Sümegen szept 1-5.ig
Révfülöpi Fürdõegyesület évadzáró bál
Káptalanfüredi Fürdõegy. Vezetõségi ülés
Balatonfenyvesi Fürdõegy. Választmányi ülés
Káptalanfüredi Fürdõegy. Koszorúzás a Hõsi emlékmûnél
Káptalanfüredi Fürdõegy. Új önkormányzati alakuló ülés
Ábrahámhegyi Fürdõegy. Részvétel az önkormányzati eskütételen
Balatonakarattyai Fürdátelep E. Vezetõségi találkozó
Balatonakarattyai Fürdõegy. Új önkormányzati alakuló ûlés, bizottsági tagok választása:
Kiss Tamás részönkormányzati kültag, Kiss Tamásné pénzügyi bizottsági kültag
Révfülöpi Fürdõegyesület, kopjafa állítás Polgár Bence emlékére
Balatonakarattyai Fürdõtelep E. koszorúzás az 56-os emlékkõnél a Rákóczi parkban
Káptalanfüredi Fürdõegy. Helyi civil szervezetek fóruma
Balatonfenyvesi Fürdõegy. Választmányi ülés
BFSZ elnökségi ülés
BFSZ rendkivüli közgyûlés
Ábrahámhegyi Fürdõegy. évadzáró elnökségi ülés (elnapolva)
Káptalanfüredi Fürdõegy. Karácsonyi ünnepség a Pannonia Kulturális Központtal közösen
KARÁCSONY mindenkinél
SZILVESZTER mindenkinél
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ÍRÁSOK
Eötvös utca - Rózsa utca - Kilátó körút
Új köntösbe öltözött a vasútállomás elõtti turista-tájékoztató
térkép: új állványon újra festett térkép. Örömmel nézegettem,
amikor valami olyat vettem észre, ami nem stimmel. Átmentem

kialakult új utcanevek miatt, de az utcák többsége és a
kilátópontok még ma is érvényesek!
2006. augusztus

P.Á.M.

Csörgey Titusz emlékére

a szemközti Opus irodába, hogy beszerezzek egy aktuális
Ábrahámhegy térképet (az enyém nem volt épp nálam). Nem
tudtak adni az ismert színes térképbõl, de a Dr. Ghimessy László
által 1996-ban készült "Ábrahámhegyi Eligazító Térkép" másolatát szívesen rendelkezésemre bocsátották.
Tudom, korábban (1995-ben) a HISZI MAP Kft. készítette
Ábrahámhegy térképét, ami örvendetes, hogy egyáltalán
elkészült, és nagyon szép is, de hibák voltak rajta. Ennek korrigálására készítette pauszpapírra tussal, Dr. Ghimessy László
saját térképét úgy, hogy gyalog, vagy biciklivel bejárta egész
Ábrahámhegyet, és nem csak az utca neveket (és az
utcavégeket) jegyezte fel, hanem az utcák meredekségét is
jelölte, és a nevezetességeket, a szolgáltató egységeket, valamint
a kilátási pontokat is felsorolta rajta a turisták számára.
Azóta eltelt 10 év, a HISZI MAP kiadott egy javított változatot,
amelyen már nincs összetévesztve a Rózsa utca az Eötvös utcával, nem csatlakozik az Eötvös utca az Árpád utcához, nem
vezet a Kilátó körút az Iskola utcáig, ki van egészítve pl. a Liliom
utcával és több más, újabb utcanévvel. A vasúti átjárókat
viszont nem jelzik, ezek egyedül csak Ghimessy térképén szerepelnek - pedig mindenkinek fontos lehet, hogy a Balatont hogy
tudja megközelíteni.
A Muskátli vendéglõ elõtti térképet egyeztetve, megrökönyödve
tapasztaltam, hogy ez a régi (hibás) térkép alapján készült:
ugyanazok a hibák megmaradtak (mintha nem ábrahámhegyi
lakos készítette volna…). Készült egy másik, új tájékoztató
térkép is, amely a Hõsök Emlékmûvénél van elhelyezve. Ezen a
térképen többnyire nem fedezhetõk fel az elõbbiekben említett
hibák.
Így most kétféle nyomtatott (HISZI MAP és Ghimessy) és két,
nagyméretû kihelyezett turista-térkép van Ábrahámhegyen,
amelyek egymással nem egyeznek. (Ki vette át ezeket - és fizette
ki - ellenõrzés nélkül, hibásan!?). A fontosabb helyen, a vasúti
megállóhely környékén lévõ tájékoztató térkép több helyen
hibás! A vasúti átjárási lehetõségek egyiken sincsenek jelezve.
Ezek alapján sokat kóvályoghatnak össze-vissza a vonatról
leszálló, vagy autóval ott megálló és parkoló turisták… Hát
nincs egy ábrahámhegyi lokálpatrióta, aki észrevenné, szóvá
tenné és felhívná a figyelmet ilyen fontos dolgokra?
Dr. Ghimessy térképét ezen kiadvány hátulján, kicsinyített formában, ismét közöljük (2002-ben már egyszer megjelent a
Tükör hátlapján), mert ez még mindig irányadó és aktuális.
Igaz, mára már ez a térkép is kiegészítésre szorul az azóta
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Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület és a helyiek igen sokat tettek
Csörgey Titusz, ornitológus, tudós és mûvész emlékének
megõrzéséért, ápolásáért. Az életérõl és alkotásaiból 1997-ben
összeállított, elõbb vándor-, majd végül végleges kiállításból
nagyon sokan megismerhettük, és ma is tanulmányozhatjuk a
tudós életének fordulóit, Ábrahámhegyhez való kötõdését,
valamint mûveit, munkásságát.
Keszthelyen 2006-ban jelent meg Pappné Beke Judit
szerkesztésében a "Keszthely város emléktáblái és köztéri
alkotásai" c. kötet. A 26. oldalon ezt találjuk: "Csörgey Titusz ornitológus (Nezsider, 1875 - Tapolca, 1961)". Alatta a
következõ ismertetés: "Pozsonyban, Sopronban és Budapesten
végezte tanulmányait. A soproni bencés gimnáziumban nagy
hatással volt rá Faszl István. Késõbb id. Entz Géza, aki a zoológia professzora volt a budapesti egyetemen. 1922-tõl a
Madártani Intézet igazgatója. A madártannal való foglalkozás
közben a Thornburn-féle illusztrációk hatása alatt kezdett a rajzoláshoz, s egy évvel késõbb már a természet után dolgozott.
1902-tõl kezdve számos madártani cikket és mûvet illusztrált.
Emlékkiállítását a Balatoni Múzeumban a nemzetközi
Ornitológiai Kongresszus alkalmával, 1968-ban rendezték meg."

A mellékelt fényképen látható emléktábla a keszthelyi Balatoni
Múzeumban látható. Csörgey Titusz 45 évvel ezelõtt halt meg.
Ezen könyv megjelenése alkalmából emlékezzünk ismét alkotó
és értékes madárvédõ munkásságára.
Dr. Vértes László
Kosztolányi Dezsõ: Zsivajgó természet
A fák beszéde - BÜKK
Testvéreim, emberek. Testvéreim, emberek, állatok és minden
élõlények. Alakítsuk meg a lélegzõk világszövetségét.
Mindaddig gyilkosok maradtok s egymást ölni fogjátok, míg
börtönbe nem csukjátok azt, aki elpusztít egy állatot, vagy egy
fát. Jagadis Bose, a kegyes indus tudós, már fölfedezte, hogy
nekünk is van központi idegrendszerünk, vérkeringésünk, s
kertjében, villamos mûszerei segítségével beszélt is velünk.
Ezt különben réges-régen tudhattátok volna. Évezredek óta
látjátok, hogy mikor kályhátokba dobtok, én, akit oly
keménynek véltek, könnyezek. Nekem is fáj meghalni.
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ÜLTESSÜNK , ÉS MILYEN FÁKAT

Á BRAHÁMHEGYEN ?

Régi ábrahámhegyi nyaraló vagyok, szakmám szerint erdész, ezért elég jól ismerem a helyi termõhelyi viszonyokat, valamint
a fákat és a cserjéket is. Írásommal azokhoz szeretnék szólni, akik kertjükben nem csak gyümölcsfákat, hanem díszítés céljából
egyéb fákat is szeretnének ültetni. Közös célunk, hogy szebb legyen Ábrahámhegy, sokunk második otthona.
A fákról és cserjékrõl, akár lombos, akár fenyõféle, könyvtárnyi szakirodalom ismert, amelyek csodálatosan szép fényképekkel
vannak illusztrálva. Ábrahámhegy közelében található a ma már közel 100 éves Folly-arborétum, amit folyamatosan bõvítenek.
Itt, és az ábrahámhegyi kertek fái közt is sok tanulságot levonhatunk kertünk fásítását illetõen.
Elõször vizsgáljuk meg az ábrahámhegyi termõhelyi viszonyokat. Ezek határozzák meg döntõen a különbözõ fafajok telepítési
lehetõségeit. Ábrahámhegy területének kitettsége általában délies (DNY- DK), csak kevés északias zóna található. A talaj többnyire
mély lösz, amit a meredek részeken az õsi permi homokkõbõl álló, savanyú kémhatású, sziklás, köves váztalaj vált fel. A vasút balatoni oldalán, valamint a Burnót patak térségében szintén savanyú kémhatású, mély, réti talaj az uralkodó. A Balaton magas vízállásának idõszakaiban, a megemelkedõ talajvízszint miatt, csak néhány deciméter vastagságú levegõs talajréteg található.
A fák gyökérrendszere Ábrahámhegyen ezekhez a viszonyokhoz alkalmazkodik.
Mivel a fák telepítésénél a gyökérrendszernek meghatározó szerepe van, ennek általános képét mutatom be az 1. ábrán.
1. ábra. A FA GYÖKÉRRENDSZERÉNEK ÁLTALÁNOS KÉPE.
a: gyökfõ; b1: függõleges vázgyökér; b2: függõleges karógyökér;
b3: vízszintes vázgyökér(támasztógyökér);
c1: gyökérvégecske (korlátozott növekedéssel);
c2: megvastagodott gyökérkúp.
A fák legérzékenyebb része a gyökérzet. Emiatt az átültetést mindig nehezen viselik el, hiszen ilyenkor minden esetben
leginkább a gyökérzetük sérül, aminek egyébként a fácskák méretével arányosnak kell(ene) lennie. A legfontosabb rész a gyökércsúcs, vagy tenyészõkúp (c1-c2), ami a gyökér hossznövekedését végzi. Itt található az 1-2 cm hosszú felszívó rész, amelyen a
gyökérszõrök végzik a tápanyag felszívást.
Ismételten ki kell emelnem, hogy ültetéskor a legfontosabb a csemeték gyökérzetének megóvása. A vékony
gyökerek (a gyökércsúcs) sérülése, vagy visszavágása (hogy ne legyen olyan bozontos) a csemete legértékesebb részének
károsodását okozza, a megmaradt vastag gyökerek ugyanis nem tudnak tápanyagot felvenni. A nagyobb fácskáknál a gyökérzet
kurtítása elkerülhetetlen, de mégis inkább a koronát kurtítsuk, mint a gyökérzetet.
Mire kell figyelni, amikor facsemetét vásárolunk? A jobb kertészetek a nagy koronás fácskák nevelésénél annak gyökérzetét
- nagyságától függõen - többször is "alávágják", hogy dús, sûrû oldalgyökereket fejlesszen. Ez persze az árát is megdrágítja.
Ha nagyobb, de olcsóbb fát kínálnak, mindig éljünk a gyanúval, hogy annak gyökérzete nem tökéletes. Átültetéskor a csemeték
addig nem fejlõdnek, amíg lombozatukkal arányos gyökérzetük ki nem fejlõdik. Ne vásároljunk 4-5 évesnél idõsebb, 1-1,5
méternél nagyobb fácskákat. Házunkat, nyaralónkat úgyis hosszabb idõre építjük, van idõnk megvárni a fák növekedését.
Vásárláskor az a legfontosabb, hogy a csemete dús, üde gyökérzettel rendelkezzen. Szállításkor a gyökérzetet óvni kell a
napfénytõl és a kiszáradástól - be kell csomagolni. A csomagolóanyagot csak közvetlenül az ültetés elõtt vegyük le. A kiásott
gödör falait meg kell öntözni, és az aljával együtt föllazítani. Olyan mélyre kell ültetni, hogy a gyökfõ (1. ábra, a) a felszín
közelében
maradjon.
A
gyökércsúcsok
ne
hajoljanak
vissza
("pipás
ültetés"),
mert
ez - különösen fenyõk esetében - a csemete kipusztulását okozhatja. A gyökerek között üreg ne maradjon. Ezt az ún. "iszapolás"sal tudjuk megvalósítani.
A gyökérrendszer térbeli kialakulása az adott fafajra jellemzõ. Sziklás, köves váztalajokon, vagy magas vízállású területeken
a gyökérzet alkalmazkodik az adott körülményekhez, úgy helyezkedik el, ahogy tud. A tápanyagfelvételhez levegõ kell. Ha ez
nem áll rendelkezésre (pl. megemelkedik a talajvíz), a gyökérzet elhal. Ezt csak az éger, a fûzek és a mocsári ciprus viseli el. A 2.
és 3. ábrán néhány középkorú lombos és fenyõfa normális körülmények között (mély talajon) kialakult gyökérzetét mutatom
be. Ábrahámhegy területén (sziklás talaj, vagy magas talajvíz) nem mindig vannak meg az akadálytalan növekedés lehetõségei
a fák gyökérzete számára.

2. ábra. NÉHÁNY IDÕS LOMBOS FÁNAK AKADÁLYTALANUL KIALAKULT GYÖKÉRZETE.
A: tölgy; B: szil; C: bükk; D: kõris; E: gyertyán; F: éger.

3. ábra. NÉHÁNY IDÕS FENYÕFÁNAK AKADÁLYTALANUL KIALAKULT GYÖKÉRZETE.
A: jegenyefenyõ; B: erdei fenyõ; C: Douglas fenyõ; D: vörösfenyõ; E: lucfenyõ; F: sima fenyõ.
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Fáink ültetésénél számolni kell azzal, hogy azok megnõnek, nagyok lesznek, koronájuk, gyökérzetük egyre
nagyobb teret igényel. Gondolnunk kell a késõbbi árnyékoló hatásokra és az aljnövényzet
kialakulásának korlátaira (pl. a diófa és a fenyõfélék lombozatának a lágyszárú aljnövényzetre
kifejtett káros hatására). Szép a lombok alatt rejtõzõ ház, de akkor le kell mondanunk a
napfényrõl, az esetleges kilátás szépségeirõl. Figyelembe kell venni az égtáji szempontokat valamint a szomszédos telkek árnyékolását is.
Az épület közelébe ültetett fenyõk merev, hosszú, összekuszálódó tûi eltömik az esõcsatornát, s a lezúduló nagyobb esõk a ház falait átáztathatják. Komoly veszélyt jelent, ha a
fák ágai hozzáérnek a tetõhéjazathoz, azt szennyezik, vagy károsodást okoznak benne.
4. ábra.
Különösen a törékeny ágú nyárak, fûzek ágai okozhatnak - erõs szelek hatására -komoly
Életképtelen vagy
helytelenül ültetett
károkat. Különös veszélyt jelenthetnek az épület túlzott közelébe ültetett, sekély gyökerû fák
facsemete a Bökkhegyen.
(pl. a lucfenyõ), amelyek támasztó gyökerei a ház alapfalai alá terjeszkedve, vastagodva, mint
egy hidraulikus prés, felemelik azt. Ezt a hatást növeli még az erõs szelek hatására megingó törzs, aminek mozgása
átterjed a gyökerekre is. A megmozdult gyökér környékén a csapadékvíz is könnyebben behatol, s télen megfagyva
tovább emeli a falat, az alapokat.
A kerítések mellé, az átláthatóságot akadályozó fákat legalább 1,5-2,5 méter tõ-távolságra érdemes ültetni.
A túl sûrûn ültetett fák törzsei "felkopaszodnak", és nem látják el funkciójukat. Ha az ültetés mégis sûrûbb, idõben
ritkítani kell. A fenyõfélék ekkor már nem hajtanak a törzsrõl új ágakat. A sûrûn egymás mellett növõ fák elszáradó
ágai nem nyújtanak szép látványt, és nem is teljesítik tervezett funkciójukat.
A fa- és cserjefajok kiválasztása elõtt nézzünk körül a környezetünkben, az arborétumban, és ha szükség van rá,
segítségül hívhatjuk a szakembereket, a szakirodalmat. Ábrahámhegyen legalább 100 féle facsemetét ültethetünk,
amelyek felsorolására ebben a rövid kis írásban nincsen mód.
Ábrahámhegy szépítése érdekében közzé tett írásommal azt szeretném elérni, hogy elkerülhessük azokat a
hibákat, amelyeket itt is, máshol is, hosszú szakmai munkám során tapasztaltam.
Budapest-Ábrahámhegy, 2006 december hava
dr. Techn. Ghimessy László
ny. aranydiplomás erdõmérnök

KÖNYVAJÁNLÓ -

ÚJABB BALATONI KÖNVEK

Pattantyús-Á. Miklós, az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület ügyvezetõ elnöke, a Balaton-parti Fürdõegyesületek
Szövetségének vezetõségi tagja, a Szövetség nyár elején tartott közgyûlésén felhívta a figyelmet egy új, a Balatonnal kapcsolatos
kiadványra, és be is mutatta azt, amelynek címe "A Balaton". Ezt a kötetet, egy másik új könyvvel együtt, késõbb Siófokon is
bemutatták.
"A Balaton", a Vízügyi Közlemények különszámaként, Dr. Szlávik Lajos szerkesztésében jelent meg 2005 végén.
A 477 oldalas könyv rendkívül idõszerû, hatalmas anyagot ölel fel. Nemcsak a tó partján lakókat és az
üdülõket, hanem mindenkit érdekelhet a fõ téma: a vízpótlás kérdése. Szerzõként számos elismert tudós
és kutató tekinti át a kérdéskör történelmét, a különbözõ pótlási javaslatok elõnyeit, hátrányait.
Közérthetõ, logikus, világos, didaktikus fejezetek rögzítik a végsõ véleményt: nem szabad beleavatkozni
a tó életébe, ne kerüljön a Balatonba se a Rába, se a Dráva vize!
Engedtessék meg két személyes megjegyzés. E sorok írója 1948 óta Balaton-rajongó, aki akadémiai
bizottsági tag is volt, és az elsõ pillanattól kezdve határozott ellenzõje minden beavatkozásnak. A másik,
hogy életem nagy megtiszteltetéseképp barátja lehettem immár néhai Dr. Zólyomi Bálint professzor és
akadémikus tudósnak, aki a Balaton egyik leggondosabb és legtehetségesebb kutatója volt, többek között
a Balaton életkorával kapcsolatban. Beszélgetéseink során mindig leszögezte: "A Balaton csoda, békében kell
hagyni!"
A másik kötet "A Sió és a Balaton közös története, 1055-2005" címmel jelent meg ez év elején,
Virág Árpád tollából. Aki szereti a pannon tájat, a Magyar Tengert, az a haza egy részének történetét,
történelmét olvashatja e könyv több mint 500 oldalán. A rendkívüli felkészültségû szerzõ a talált
adatokat nagy-nagy lelkiismerettel gyûjtötte, rendszerezte és egyeztette csaknem négy évtizeden át.
Az évszázadok történéseit könyvében kitûnõ stílusban foglalja össze. Elénk tárul a római kor, a
honfoglalás kora, amelyhez egykori tervek, térképek és régi fényképek, képes levelezõlapok szolgálnak
illusztrációként. Olvashatunk Bél Mátyásról, Entz Gézáról, Cholnoky Jenõrõl, Fényes Elekrõl, Kvassay
Jenõrõl, Lóczy Lajosról, Gróf Széchenyi Istvánról. Szerkesztõként illik megemlítenünk Fejér Lászlót és Dr.
Szlávik Lajost, akik a lektori munkát is vállalták. Az illusztrációk és fényképek Vizy Zsigmond munkáját
dicsérik. Mindkét kiadvány köszönetet érdemel a Magyar Tenger nevében.
Dr. Vértes László, honismereti egyesületi tag,
a Balaton-parti Fürdõegyesületek Szövetségének vezetõségi tagja
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SAJTÓFIGYELÕ
MAGYAR HÍRLAP, 2006. MÁRCIUS 7.

Ismét megemlítésre került:

A madárinfluenza miatt elképzelhetõ, hogy hangágyúkat
vetnek be a Velencei-tó és a Balaton partján májustól, hogy
távol tartsák a partoktól a hattyúkat és tõkés récéket.

A MAGYAR NYELV "SZÉPSÉGEI"

Az elsõszámú vírus-hordozónak tartott két madárfajt
emberi füllel kevésbé érzékelhetõ hangfrekvenciák sugárzásával próbálják elüldözni az emberek közelébõl. A feladat nem egyszerû, hiszen az állandó etetés miatt a
madarak megszokták az emberek társaságát.
Megoldást jelenthet az emberei füllel alig érzékelhetõ, ám
a madarakat erõsen zavaró hangfrekvenciák használata. Ez
nagy valószínûséggel
távol tartaná az állatokat.
Szakértõk
szerint a lényeg, hogy
a kidolgozott tematikát
az
önkormányzatok egységesen használják.
A strandüzemeltetõk
már korábban is felvetették, hogy a partszakaszoktól távol kell tartani az állatokat. A partokon
éjszakázó, ürüléket és tollakat elhullató madarak beszennyezik a turisták által is látogatott fövenyeket.
Mucska Péter, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium szóvivõje ugyanakkor a lapnak azt mondta,
hogy közegészségügyi veszélytõl a vírus felhígulása miatt
feltehetõen nem kell tartani még akkor sem, ha a
Balatonnál találnának fertõzött madarakat. A vonulás
április végén befejezõdik, ez után az állatok szétszóródnak,
s valószínûleg nem lesznek újabb megbetegedések.

OLVASÓINK ÍRTÁK
Több, az elektronikus adóbevallással kapcsolatos kérdést
juttattak el szerkesztõségünkhöz olvasóink. Pattantyús-Á.
Miklós, az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület vezetõje
törvényes zsarolásnak nevezi az elektronikus bevallást,
mert a regisztrációs bejelentkezési lap kizárólag a
www.apeh.hu oldalról tölthetõ le, amihez számítógép és
internet hozzáférés kell. Ám, nem minden kis nonprofit
szervezet rendelkezik ezekkel. Így ír: …Eddig 300 forintért
vettünk ûrlapot, mostantól számítógép, internet-elõfizetés
és saját e-mail cím szükséges ahhoz, hogy teljesítsük a
törvény elõírásait. A közérdekû feladatokat vállaló és ellátó
szervezetek - ahelyett, hogy az állam támogatná õket kötelesek támogatni, tagjaik és támogatóik befizetéseibõl,
egyre több jól profitáló szférát (bank, posta, távközlés,
internet…). Így fizetünk még több adót a társadalmi
munkáért cserébe.

Egy Szemestõl nem messze esõ település újságjában olvastam
pár éve: "a szombati nap végén a minden évben megrendezésre kerülõ Szüreti bálra került sor". Itt nem csak a szóismétlés zavaró, hanem hogy a szüreti bált miért nem rendezi
valaki, miért a bál kerül megrendezésre?
Most a Szemesi Miújságban olvastam, hogy a 40 db fa - nem
a börtönbe került vagy fogságba, hanem - "kihelyezésre
került". Nem egyszerûbb lett volna elültetni vagy telepíteni
õket? (Korábban, pl. a családokat kitelepítették, nem
kitelepítésre kerültek.) A hír szerint a 60 tõ rózsa is
"elültetésre került", nem pedig elültette valaki. Azok a
szerencsétlen fafaragások is "elszállításra kerültek", hogy
utána felújításra kerüljenek. Hát nincsen aktív alanya a mondatnak, aki a tevékenységet végrehajtotta (és a felelõsséget is
vállalja tettéért)? Ezen esetekben a tárgy válik valamilyen
tevékenység szenvedõ alanyává, akivel történik valami (õ/az
kerül valamilyen állapotba), de hogy ki által, az nem lényeges.
Van egy másik - nyelvtani - aspektusa is, amiért nem esik
jól a fülnek a fenti szóhasználat. A kerül szó helyesen
általában fõnévre vonatkozik, de nem illik az igébõl képzett
fõnevekhez. Például, ami elveszett, az elõkerül, a szembejövõt
kikerüljük, akit nem szeretünk, elkerüljük; lehet börtönbe,
fogságba, slamasztikába, bajba vagy a pokolba is kerülni, de
lehet vidám társaságba vagy a mennyországba is. Rosszul
hangzik viszont, - ezt is Balaton környéki újságban olvastam
- hogy "a bérek kifizetésre kerülnek", a "kifizetések lejelentésre
kerülnek", más kifizetések viszont "visszaigénylésre kerülnek", az ellátmányok pedig "bevételezésre kerülnek".
Már unalmas, de a bizottság megválasztásra kerül, a verseny
megrendezésre kerül, a játszótéri elemek kihelyezésre kerülnek, és még sorolhatnám. A fenti kifejezésekben a kerül
szóhoz igébõl képzett fõnevek (hova kerül? - egyik sem hely,
hanem tevékenység) tartoznak. Az alany valójában a tárgy
(akivel történik valami) és a valódi alany, aki csinálta, nincs
megnevezve.
Hogy jó példát is mondjak (szintén olvastam valahol).
A hír így hangzik: "átadásra került a díszkivilágítás", másutt
viszont ugyanez a hír így szerepel: "elkészült az épület
díszkivilágítása". Melyik esik jobban a fülnek?!
A napjainkban egyre gyakrabban használásra kerülõ kerül szó
alkalmazásának minél hamarabb elkerülésre kellene kerülnie.
Magyarul:
Kerüljük a kerül szó helytelen használatát!
2006-11-25
Pattantyús-Á. Miklós
(Megjelent: Szemesi Miújság, 2006/17. 2006. december 16.)

Somogyi Hírlap, 2006. 07. 27.
[A kéziratot Katus Lajos, a Balatonlellei Fürdõegyesület elnöke bíztatására
küldtem el a Somogyi Hírlap szerkesztõségéhez. P.Á.M.]
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ÁBEL FÜSTJE
Ide, az ábrahámhegyi erdõ tövében árválkodó faházba még a déli harangszó is a lombokon átszûrve érkezik. A tölgy meg a
kõris lombjai ugyan épp csak ütköznek, és a házikót is elborítja az avar. Az öreg süvegciprus, amely tavaly már megbillent,
végigdõlt a gyepen.
A szomszédok sehol. Csend van. Olyan csend, amilyet a modern ember alig ismer. Azt képzeli, a csend a hangok, a
fékcsikorgás, a hisztérikus hírek meg a rádió és a televízió rikácsolásának hiánya. Pedig az igazi csend Isten jelenléte.
Hozzátartozik a levegõbe font fecskecsivit meg a kerítés tövében megrebbenõ hunyor tenyérnyi, piros szirma. A kósza dongó
és a csapongó citromlepke. Hozzátartozik az ezernyi percegés, amelynek neve sincs. Rügyek ütközése, fakéreg pattanása,
rovarszárnyak és csápok neszezése.
A házat ki kell szabadítanom az avar alól. Olyan vagyok a rozsdás gereblyével meg a vastalicskával, mint az a bizonyos
elefánt a porcelánboltban. Az ágakon cinkék és pintyek. A teraszon a nyest összetéveszthetetlen nyomai. Feleségem takarít
odabenn. A téli vendégek, a pókok vígan vannak. Hálójukon fel-alá cikáznak. Csak a fõbérlõ, a kisegér múlt ki. Meredten fekszik a konyha kövén.
Le kell szállnom a vízaknába. Nyitom a csapot. Ilyenkor derül ki, folyik-e a víz, és ott folyik-e, ahol kell. Most is a maga
szeszélyére bugyborékol ott is, ahol nem kéne. Felmászom a létrán a házikó tetejére. Ott is akad söprögetnivaló. Távolban
opálszürke a Balaton. Felhõk árnyéka borong rajta. Látom az ütközõ nádasban fészkét igazgató hattyúpárt és a meredten álló
kócsagot.
Két-három óra megfeszített munka a házikó meg a kert kiszabadítása az avar alól. Az ebéd sonka, tojás meg egy pohár
sógorom fanyar pécselyi borából. Illik a tavasz derûjéhez, amelyet a kedvére szivárgó víz sem tud elrontani. Aztán jöhet a
séta. Át a kiserdõn, majd a szõlõparcellák közt fölfelé. A borókás, amelyet ellep a csarab, már a Déllõ-völgy felé lejt. A sárban
õznyomok. Lenn a völgyben, ahol kinyílik a táj, közeledtünkre felriad egy fácánkakas. A kopár fák közül kimerednek a Kálimedence fehér templomtornyai. A salföldi, a kékkúti meg a kõvágóörsi. Balra, a dombhajlat mögül épphogy kikandikál a
Tóti-hegy kúpja, jobbra a Hegyestû meredélye. Az út szélén pár szál fehér ibolya. Zöld gyík napfürdõzik.
Idáig komorlik a kékkúti szikvízüzem nagycsarnoka meg a salföldi bányató rozsdás gyárépülete. Õz legelészik a fenyvesnél.
Veres szõre kivillan a háttérbõl. A bükkerdõ felett, amely a középkori pálos kolostor nyomait rejti, ölyvpár kering.
Az elfelejtett Árpád-kori falvakat, Töttöskál meg Kerekikál maradék romjait cserje borítja. A nádas tó, amely Kékkút és
Salföld között terül el, s amelyet Bugybereknek mondanak a helybeliek, ahol a mondóka szerint "Dobosgém a kántor és zöld
béka a kontrás!", még alig zöldellik.
A Burnót-patak nyomvonalát jegenyesor jelzi, ahogy az õsvilági nyomokat rejtõ "tanösvényét" is, ahol a felfakadó földbõl
néha tengeri sünök, õsrákok és csipkés orsócsigák maradványai kerülnek elõ. Hozzájuk képest a római pénzérmék és
szarkofágok, amelyeket szintén kivet olykor magából a rög, tegnapelõttiek, míg a középkori eleinkre emlékeztetõ cseréptörmelékek alig tegnapiak.
Körös-körül az erdõk és a ligetek ütközõ rügyei kékek, aranyzöldek, opálosak. Fehéren lobog köztük egy-egy mandulafa.
Amúgy lélek se mozdul. Az õz beleveszett a fenyvesbe. Az ölyvpár tovaszállt. A tarka gyurgyalagok, amelyek a bányató meredek partfalában fészkelnek, még valahol a Földközi-tenger fölött igyekezhetnek hazafelé. A magasban csapongó partifecskék
csivitje sem hallatszik idáig.
Csak a pálkövei dombhajlatból kanyarog egy karcsú füstoszlop - az emberi élet egyetlen nyoma - az ég felé.
Szepesi Attila
(Magyar Nemzet, 2006. április 15.)
(Beküldte: ifj. Dr. Ozsváth Ferenc)

VÉLEMÉNY
EGYESÜLETI TÜKÖR - GONDOLATOK, MEGJEGYZÉSEK
Évek óta kapok egy lapot: Egyesületi Tükör. Közreadja az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület Elnöksége a tagok és támogatók
számára - olvashatjuk az impresszumban. A4 méret, 36 oldal. Miért írom gondolataim, megjegyzéseim a lapról? Két
bátorító okom is van rá (kérem, ne tûnjön szerénytelenségnek):
1. 1968 óta vagyok egy hetilap szerkesztõségi munkatársa, majd szerkesztõje, négy lapnak pedig rovatvezetõje;
2. újságíró vagyok, a MUOSZ tagja.
Elárulok még egy titkot: 3 éves korom óta a Balaton rajongójaként élek.
A Magyar Tenger partján sokféle lap jelenik meg, - be kell vallanom - sajnos, nem mindegyiket ismerem (ti. szépszavú
kérésemre sem küldik el). Az eddig megismertek sorában - véleményemet nyíltan vállalva állítom - az Egyesületi Tükör a
legértékesebb számomra. Röviden jellemezve: tartalmas, informáló, jól tördelt, áttekinthetõ, olvasható.
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Menjünk sorba a kiadványon, nem kerülve el a hiányosságok szóvá tételét, a javítani valókat sem. Elõre hangsúlyozom:
nem szentenciákat szeretnék közölni, ezek csupán szubjektív gondolatok!
A tartalomjegyzék a második oldalon tükrözi a gondolati sorrendet- bizony ott kellene lennie az oldalszámoknak is!
A témákba tekintõ olvasó, ha kiválasztotta a számára elsõként tanulmányozásra érdemes részt, ne lapozgasson, hanem
az oldalszám alapján nyissa ki a lapot.
Egyértelmû, hogy az anyagi helyzet megszabja a példányszámot. Jó lenne, ha "a tagok és támogatók" után az "érdeklõdõk"
is szerepelnének (legyünk optimisták, legalább talán néhány évtized múltán lesznek érdeklõdõk…)
Jó ötlet, hogy a harmadik oldalon gyönyörû gondolatok, idézetek kapnak helyet, pl. Vörösmarty Mihálytól. Szívesen
olvassuk ugyanitt a (mindenkori) felelõs kiadó gondolatait, legutóbb Dr. Medzihradszky Kálmán, elnök újévi köszöntõit.
Hasznunkra válnak gondolatai a történelemrõl, emlékeirõl, a családról, élményeirõl. Jó olvasni e sorokat!
Különbözõ rovatok olvashatók ezután, nem szószerinti közlések, de így is elfogadhatók. Sok-sok adat, tény, élmény,
megannyi fontos kérdés foglal el oldalakat, gondosan sorolva, táblázatokkal, grafikonokkal dokumentálva. Az egyesületi
tagok száma itt is több, mint a tagdíjfizetõké - úgy, mint ahogy az országosan megszokott (ezt számos más egyesület
tagjaként állítom).
Az emlékkiállításokról mindig, mindenütt szívesen olvasok. Tükör! Reális a közlés a Csörgey-kiállításról, a vasúti kiállításról és jubileumról. És - a balatoni motorcsónakázásról is! Külön köszönet illeti a dokumentumok teljes közlését ez ügyben.
Csak, és kizárólag az élet védelme a döntõ!
Riportok, személyek és intézmények fenntartása, sportesemények, múltból, jelenbõl, a tervekrõl - sorolhatnánk tovább.
Fényképek a maradandósághoz. Az is dicsérendõ, hogy üdülõk térnek vissza évekkel, évtizedekkel ezelõtti történésekhez.
De jó lenne, ha sokan csatlakoznának ilyen rovatokhoz! (De jó lenne, írom, de tudom: többen mondják, hogy küldik a kéziratot, de … De valami közbejött, vagy mégsem ér oda, vagy más.) Nem szeretem, ha a szerkesztõség felkérésekkel gyûjt
anyagot (sokszor érzõdik az "erõlködés"). Mégis meg kell próbálni, akkor is, ha reménytelennek tûnik! (Így van ez az orvostudományban is a betegekkel.) Szükséges lenne a lapoknál is a közvetlenebb kapcsolattartás, a gyakoribb megjelenés.
Több fénykép, több vers, prózai írásrészletek, festmény, szobor, érem képe - ezt hiányolom. Bár tudom, hogy szorosabb
értelemben nem az egész Balaton a profil, mégis szó esik nagyobb ülésekrõl és pillanatképet kapunk a társegyesületekrõl
is - ez elismerést érdemel. Bárcsak rendszeressé lehetne ezt tenni!…
Tükör. Igazán jó a fogalom-választás. Az elõbb említett tárgykörökrõl tényleg tükörképet kapunk. Szívesen olvasnám e
témákat gyakrabban, több lapszámban, több oldalon - bár tudom, ez legkevésbé sem a Fürdõegyesületen múlik…
Személyi kérdések. Kényes téma, de ne kerüljük ki. Alapvetõ tétel: a legfontosabb objektív tényezõ a szubjektum, azaz
az ember. Így igaz! Szerkeszteni, kiadni hõsies feladat. Sok munka, felelõsség - csekély köszönet. A jó ügyek általában egyegy hihetetlenül lelkes, fáradhatatlan személyen múlnak. Ez régen is így volt! Példákat lehetne sorolni Pete Zsigmondról
(a fürdõgyógyászat elsõ hivatalos tanára a XIX. században), Németh László orvos-író-pedagógusról, stb.: írtak,
szerkesztettek, összefoglaltak, rendeztek. Megköszönöm a Tükör szerkesztõjének is elkötelezettségét olvasóként, állampolgárként, a Balaton rajongójaként. Köszönöm, mert örömet szerez minden lapszámmal, mert õszinte. Köszönöm azoknak is, akik segítõk, akik írnak. Persze mindig lehetnek, akik nem egészen pozitívan értékelik ezt a munkát, de felhívom
a szerkesztõ figyelmét a nagy zeneszerzõ, Mendelssohn egyik mondására, amely szerint õt nem érdeklik a kritikák, a
kritikusok, õ továbbra is szerez zenét!
Egyik legkedvesebb íróm, Eötvös Károly szerint "a Balaton a világ legszebb vidéke". Ezért, emiatt, Ábrahámhegy is nagyon
szép! És nagyon jó a fürdõegyesületével és annak lapjával együtt is.
2006. március idusán

Dr. Vértes László, Balatonszárszó
(belgyógyász fõorvos, gerontológus)

A SZERKESZTÕ "RENITENS"
Örömmel tapasztalom, hogy végre elemzõ kritika illeti az immár tizedik alkalommal megjelenõ Tükör c. kiadványunkat
Dr. Vértes László jóvoltából. A konstruktív kritikát és a javaslatokat köszönettel fogadom, és mint szerkesztõ, igyekezni
fogok megfelelni az elvárásoknak. Persze, sok minden nem (csak) a szerkesztõn múlik…
Egy véleményre azonban - a címre hivatkozva - reagálok. A tartalomjegyzékben épp azért nincs oldalszám, hogy az olvasó
ne csak célzatosan keressen, hanem keresgélés közben bukkanjon rá olyan témára, képre is, amit eredetileg nem keresett,
mégis fölkeltheti figyelmét, és netán elolvassa azt is…
A Tükör egy ábrahámhegyi kiadvány. Elsõsorban nekik és róluk szeretne szólni. Nagyon örülök, hogy "kívülállók" érdeklõdését is felkelti. Ezért is vagyunk nyitottak a helyi társegyesületek és a Balaton-környéki események felé is. Az aktuálplitikától azonban tartózkodunk, csak a minket (civil egyesületeket) érintõ kérdések jöhetnek szóba.
Még több véleményt, építõ javaslatot, esetleg bíztatást várok bárkitõl, - legyen akár helybéli, üdülõ, vagy "kívülálló" akinek kezébe kerül ez a kiadvány, a TÜKÖR.
A szerkesztõ
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NEM ÉRTEM!
Átépült az egykori Tar-penzió, a COOP-üzlet épülete. Új lett, bár nem sokkal szebb, mint a régi - olyan, mint egy börtön:
körbe-körbe fal, magasan elhelyezett kevés, kicsi ablakokkal. És vajon funkcionálisan jobb lett-e?
Nem értem, az eladótér miért kisebb, vagy csak ugyanakkora, mint volt! A használat (a vásárló és az eladó) szempontjából
a vásárlótér jó, átlátható, jól világított, megfelel a kultúrált vásárlás igényeinek. A hátsó raktár alapterülete azonban
majdnem nagyobb, mint a vásárlók számára rendelkezésre álló tér. A forgalom itt nem kívánta volna meg a bõvítést?
A sarkon, a másik boltot bõvítik. Ott úgy tûnik, megéri!
Nem értem! Az utca felõl tûzfal van, kirakat nincs (bizonyára a betörés lehetõségének csökkentése érdekében). Középen
"dizájnos" elõtetõ, aminek semmilyen funkciója nincs, bár lehetne. Amikor õsszel láttam a félig kész épületet, azt hittem,
ez a rész arra fog szolgálni, hogy (a körbefalazás ellenére) felülrõl egy kis természetes fényt bejuttasson a vásárlótérbe,
mondjuk üvegtéglán keresztül. Tévedtem, nem így lett! A falu közepén épült egy tájba nem illõ "barakk", ami belül - így
elõszezonban - jónak tûnik, kívülrõl azonban nem túl csábító.
(Csak zárójelben mondom, érdemes megnézni ebbõl a szempontból az innen nem messze lévõ Szent László templom
épületét, amelyet Török Ferenc tervezett.)
Nem értem, hogy az új bolt környezete miért nincs rendezve! A parkoló területén a bejárat elõtt ugyanannyi gödör és
tócsa van, mint korábban. Egy bevásárló-centrum építésénél, máshol, az engedélyezési szerzõdésnek feltétele a
hozzávezetõ utak, parkoló, stb. kiépítése, a környezet rendezése. Itt senki sem véleményezte az építési terveket? Igény,
vagy elképzelés nincs, hogy mik az elvárások, vagy csak eszköz nem áll rendelkezésre azok érvényre juttatásához?
Megépítették a lejtõs feljárót a mozgáskorlátozottak számára, mert ez már törvényi elõírás. Na de, odáig hogyan jut el az
illetõ? Kíváncsi vagyok, hogy a jelen körülmények között hogyan bucskázik át a tolókocsi, a babakocsi, vagy csak az
egyszerû bevásárlókocsi a murvás köveken, míg eléri a sima, kövezett feljárót!
Hátul, az áruszállító rész is rendezetlen, burkolatlan. Pozitívum, hogy eltûnt az "emlékmû"-nek számító, rozsdás futószalag. Remélhetõleg, az ábrahámhegyi bolt felújítása nincs még befejezve, vagyis a végleges átadás idejére rendezõdnek
a kultúrált bevásárlás itt említett feltételei is…
2006. május 1.

PÁM

(Megjelent: Ábrahámhegyi Hírmondó, XIII. évf. 3. szám, 2006. június)

ÉN SEM ÉRTEM!
Én pl. azt nem értem, hogy amikor végre valami megszépül, újjáépül, korszerûsödik Ábrahámhegyen, miért kell rögtön
kritizálni, mikor örülni is lehetne. Az ábrahámhegyi COOP-üzlet új épületérõl szóló, a Hírmondó júniusi számában megjelent írásról van szó. A cikk nem tér ki a pozitívumokra, nem emeli ki a kultúrált vásárlást lehetõvé tevõ újdonságokat,
csak kritizál.
Milyen jó, pl. hogy a vásárlótér klimatizált. Milyen jó, hogy a polcokat rendezetten, átláthatóan helyezték el. Milyen jó,
hogy kifelé menet, mikor mindkét kezünkben szatyor van, az ajtó automatikusan kinyílik. Milyen jó, hogy az üzletben
dolgozók ugyanannyira, vagy még inkább kedvesek, köszönhetõen a jobb munkahelyi körülményeknek.
A környezet is rendezõdött a parkolónál, és a háttérben is. Mi tehát a baj? Az, hogy nem tudunk örülni annak, ami jó.
Kritizálni viszont tudunk! Hogy mennyi munka van egy ilyen átalakítás mögött, azt mindig figyelembe kellene venni, és
meg is becsülni. Most már úgyis készen van! Így kell szeretnünk!
2006. június

empéá

(Megjelent: Ábrahámhegyi Hírmondó, XIII. évf. 4. szám, 2006. szeptember)
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10 ÉVES A FÜRDÕEGYESÜLETI TÜKÖR (1997-2006.)
1997-ben, kissé botladozva indult az egyesületi Tükör, amelynek elsõ száma 1998 januárjában jelent meg.
Azóta ez a kiadvány 28-36 oldalon tájékoztatja évente a tagokat, támogatókat, a társegyesületeket és az
érdeklõdõket a Fürdõegyesület tevékenységérõl, Ábrahámhegy eseményeirõl, egyre szélesebb kitekintéssel
a Balatonnal kapcsolatos hírekrõl. Az alábbiakban megkíséreljük - a teljesség igénye nélkül - összefoglalni,
milyen témákról adtunk hírt, beszámolót az elmúlt tíz év alatt a Tükörben, milyen témákhoz szóltunk
hozzá e fórumon.

1. Egyesületi beszámoló címszó alatt évente beszámoltunk a Fürdõegyesület elõzõ évi tevékenységérõl és
gazdasági helyzetérõl, a szervezeti életrõl. Ennek összefoglalója mára már Ábrahámhegy honlapján is
olvasható az egyesületek menü pont alatt.

2. Tevékenység címszó alatt részletesebben írtunk az elõzõ év fontosabb eseményeirõl, így téma volt a kiállítások szervezése: Csörgey Titusz madárkiállítás (ami tíz helyen is vándorolt, míg végleges helyére került
Ábrahámhegyen), beszámoltunk az immár hagyománnyá vált, két évente megrendezett Fotó-kiállításról,
ugyanígy az öt évente rendezett vasúti jubileumról és kiállításról. Szerveztünk koncerteket, virágosítási
akciót, biciklitúrát, emléktáblát avattunk és részt vettünk helyi rendezvények elõkészítésében.

3. Ismertettük a helység kultúrájához a helytörténeti adatok gyûjtésével történt hozzájárulásunkat,
melyet a helyi újságban, és ilyen tárgyú könyv összeállításában tettünk közzé. Kommentáltuk a helyi
eseményeket, problémákat, úgy, mint helyi iskola, könyvtár, postahivatal, vasútállomás, Burnót patak,
strand, stb. Hozzászóltunk a kilátó létesítéséhez, felmértük és közzétettük a régi temetõ sírköveinek és az
út menti keresztek fényképeit és leírását.

4. A helyi Önkormányzat ügyeivel kapcsolatban helyi újságot indítottunk, hozzászóltunk a helyi rendezési tervhez, felkérésre a településfejlesztési koncepcióhoz, rendszeresen közöltük a helyi
képviselõválasztás eredményeit.

5. Nyitottak vagyunk egyéb helyi és balatoni civil szervezetek felé, rendszeresen közöljük a vitorlázók
beszámolóját (TVSK), segítjük a NABE helyi csoportja és a Nádirigó partvédõ egyesület tevékenységét,
tájékoztatást adunk a Balaton-parti Fürdõegyesületek Szövetsége eseményeirõl.

6. A Tükörben rendszeresen fordul elõ sajtófigyelõ és könyvajánló címszó, ami alatt a helyi eseményeket
kommentáló megyei és egyéb újságok cikkeirõl, illetve a Balatonnal kapcsolatos érdemleges könyvekrõl
adunk tájékoztatást.

7. A Tükör rendszeresen helyet ad "tollforgató", írásokat szívesen beküldõ szerzõknek, amelyek témái a
természet/környezet védelem, neves helyi és balatoni személyiségek, emlékek, megemlékezések, tájpotenciál, vízszintváltozás, betonteknõ, vízpótlás, parti sétány, motorcsónak-jetsky, mûemlékek, stb. voltak (ez
csak néhány kiragadott téma).

A fenti témákat mindig megfelelõ mennyiségû fotóval, képpel próbáltuk illusztrálni, remélve, hogy ez az
olvasó örömére szolgál. A továbbiakban fel lehetne sorolni, hogy mi mindennel nem foglalkozott a Tükör,
amivel érdemes, illetve szükséges lett volna. Ilyen is biztos van bõven. Sajnos, lehetõségeink korlátozottak.

A szerkesztõ
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