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Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítvány – tájékoztató
(Zolnai László)
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Mi az, ami hiányzik a Balatonnál? (Balatoni Futár)
Közmeghallgatás és Közgyûlés (Ábrahámhegyi Hírmondó)
A természet békéje vagy idegenforgalmi vállalkozás? (Ábrahámhegyi Hírmondó)
„Szemétszüret“ Ábrahámhegyen (Ábrahámhegyi Hírmondó)
Vélemény a múlt évi Tükörrõl
ÍRÁSOK
Laci bácsi nélkül nem sikerült volna… – Dr.Ghimessy László 80 éves
Ábrahámhegy Csillaga leáldozott – emlékezés Csillag Istvánra
Ábrahámhegy 75 évvel ezelõtt (Dr. Vértes László)
Télen a Balatonon (Vönöczky András)
KÖNYVAJÁNLÓ
A Balaton tudományos, mûvészeti és közéleti arcképcsarnoka (Dr. Vértes László)
A madárgyûrûzés évszázada (Karcza Zsolt)
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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
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Nyomdai munka: SZEL-KER NYOMDA KFT.
Megjelent 2008. februárban, 300 példányban
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Az Újév alkalmából köszöntünk
minden kedves ábrahámhegyi lakót,
üdülõt és dolgozót!
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület elnöksége
ÜZENET
"A magyarság jövõjét tekintve optimista vagyok. Mert igaz, hogy kicsinyek vagyunk, de e nép már megannyi tragédiát túlélt,
és megannyi tehetséges embert adott a világnak. Hol van még egy olyan ország, amelynek tizenkilenc Nobel-díjasa van?
Amerikának lehet, hogy akad, de idegen nevekkel. Gondolják meg azt is, hogy mi egészen sötéten
kezdtük. Gondolok itt Trianonra, és így tovább, de hol vagyunk ma! Mi mindent sikerült
megtennünk, mi mindent sikerült elérnünk? A magyarság megmutatta képességeit. A globalizációban nem látok veszélyt, sõt ellenkezõleg, hiszen a nemzetünk eddig is mindig megtartotta magát.
Jöttek be németek, szlávok, és ezek a népcsoportok ma mind magyarok. Megértünk mindenféle
változást a világon. Azt hiszem, a múlt sikerei mutatják, hogy ha meg tudunk felelni a magyar
múltnak, tanulunk az elkövetett hibákból, akkor gyönyörû szép jövõnk lehet" – fejtette ki
optimizmusának alapjait Hévíz város díszpolgára.
Habsburg Ottó (95 éves), Balatoni Futár, 2007. november

A Patak meséje
Jött a hegyrõl, jõdögélt,
s amikor a völgybe ért,
lábujjhegyen, lassacskán
csörgedezett tétován.
Bámészkodott,
meg-megállott,
sajnálta, hogy a pisztrángok
nem jöttek a hegyrõl véle,
s félve gondolt már elõre
a girbegörbe jövendõre.
Érezte, hogy kedve fogy.
S hát egyszer csak látja,
hogy gigágázó lúdcsapat
fut felé és ijedtében átszalad
a legelsõ híd alatt.
Nem volt õ más, csak a Patak.

SMS-üzenet az Újévre
Zúzmarás erdõben házikó didereg,
Odabent ég a tûz, ontja a meleget.
Forralt bor gõze száll felétek,
Boldog Új Évet Kívánunk Tinéktek!
Zsuzsi & Laci

A HÓ üzenete
Találós kérdés
Virág vagyok - tavaszhírnök,
ki tudja a nevemet?
A hó alól legelõször
én dugom ki fejemet.

Égbõl hullok, fehér vagyok
Szeretem a kemény fagyot.
Siklik rajtam szánkók talpa,
víg csatákban vagyok labda.
De ha olvad, vízzé válok,
Pára leszek, égbe szállok.

A tavasz ugyan nehezen akar megérkezni, ám
ez a kedves kis fehér virág már elõbújt a kertek
alatt és az erdõkben. Talán mindenki hallott
arról, hogy mostanában kipusztulóban van
hazánkban a hóvirág, ezért védetté nyilvánították. Ha látsz is valahol, ne szedd le!

2008. JÚNIUS 7. SZOMBAT
A Z ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDÕEGYESÜLET ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSE
FONTOS PROGRAMPONT A Z IDÉN ESEDÉKES
V E Z E T Õ S É G V Á L A S Z T Á S A K Ö V E T K E Z Õ N É G Y É V R E.
H E L Y S Z Í N: A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T B E R N Á T H A U R É L G A L É R I Á J A
I D Õ P O N T: D É L U T Á N F É L 5 .
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SZERVEZETI

ÉLET

A 2007.

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

január 6. 2006 évi évzáró Elnökségi ülés. 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.
február 9. Megjelent a 2006. évi Egyesületi Tükör a
TVSK vitorlás, a NABE Ábrahámhegyi Csoportja, a
Nádirigó Közhasznú Egyesület és a BFSZ, a Balaton-parti
Fürdõegyesületek Szövetsége mellékletével, 300 példányban, azzal a megjegyzéssel, hogy „a fürdõ-egyesületnek
idén, anyagi problémák miatt, csökkenteni kellett ennek a
kiadványnak az oldalszámát és példányszámát.“
A társegyesületekkel kapcsolatban az "Idén emiatt 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. 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." megjegyzés jelzi a
helyi kapcsolatok egy részének lazulását.
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
(valamint a tagdíjból) fedeztük.
Itt kell köszönetünket kifejezni Száva Géza,
egyesületi tagunknak, aki a Fürdõegyesület
postaköltségeinek csökkentése érdekében
vállalta, hogy a címére csomagban elküldött,
több mint 30 példányt, az ábrahámhegyi
címzetteknek helyben, saját kezûleg kézbesíti.
április: Az Ellenõrzõ Bizottság, a könyveléssel
megbízott munkatárs részvételével, elvégezte a
Fürdõegyesület 2006. évi gazdálkodásának ellenõrzését
és azt rendben találta.
május
25. Közmeghallgatás, amelyen több
fürdõegyesületi és Nádirigó tag részt vett. Az
elhangzottakról beszámoló írás olvasható a 20. oldalon.
június 2. Elnökségi és Ellenõrzõ Bizottsági együttes
ülés, melynek témái a múlt év tevékenységi és gazdasági
beszámolója, tagdíjfizetés és egyéb bevételek, kiadások,
valamint a közgyûlés programja és a 2007. évi
programok
június 2. Évi rendes közgyûlés a szokásos napirenddel
és beszámolókkal, majd az elnökségi ülés témáinak
közgyûlési megbeszélése. A hozzászólások kérdéseire a
közgyûlésünket jelenlétével megtisztelõ polgármester,
Vella Zsolt adta meg a válaszokat egyenként
részletezve. (ld. jegyzõkönyv). Egy szezon utáni, közös
szemétgyûjtési akció megszervezésére tettünk
javaslatot, aminek megvalósításáról a helyi újságban is
beszámoltunk (21. oldal).
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július 15. Egyesületi tagunk,
Varannai Gyula kiállításának
megnyitója, ahol az Essentia Brass
Quintett szolgáltatta a zenei
aláfestést. A kiállítás bemutatta a
szervezõ és barátai életmûvét és
emlékérmeket, gyermekrajzokkal színesítve a kínálatot.
augusztus 4. A környékbeli
alkotómûvészek csoportos kiállításának megnyitója, melyen zenei
közremûködéssel és nagy létszámú
részvétellel vettek részt a fürdõegyesület tagjai.
szeptember 15. Szemétgyûjtési akció Ábrahámhegy
egész területén a Fürdõegyesület, az Önkormányzat és a
Nádirigó kht. tagjainak aktív részvételével (részletek:
21. oldal).
október 21. Közös kirándulás a salföldi pálos kolostor
romjaihoz az önkormányzat szervezésében, bográcsgulyás és termelõi bor biztosításával. A rendezvényen
igen sok helybéli és üdülõ vett részt, ezzel is erõsítve az
összetartozás érzését.
október 22. Megemlékezés és fáklyás felvonulás 1956
tiszteletére (az esõ ellenére sok résztvevõvel), amit a
Nádirigó Kht. szervezésében filmvetítés követett a
Bernáth Aurél Galéria termében.
október 25. Megérkezik az egyesület számlájára az APEH
által átutalt SZJA 1 %-os támogatás 148.537 Ft összegben.
november 27. Újabb átutalás érkezik az egyesület
számlájára az APEH-tõl az 1 %-os támogatási összeg
kiegészítéseként 12.679 Ft értékben.
december 15. Évzáró Elnökségi ülés, amelynek témái
az elmúlt évi tevékenység és az egyesület pénzügyi
helyzete, amely az elõzõ évihez képest javult. Szóba
került továbbá a jövõ évi elnökség-választás, a
szervezendõ fotókiállítás, a pályázati felhívások,
valamint a Varannai-féle emlékérem körülményeinek
megvitatása (ld. jegyzõkönyv és az éremrõl szóló írás:
11. oldal)
Az Egyesület honlapját – amely a www.abrahamhegy.hu/egyesuletek/furdo címen tekinthetõ meg – idén
nem terveztük frissíteni gazdasági okokból. Ezt a
következõ évben megtesszük, így gyakorlattá válhat a
két évente történõ frissítések elvégzése és anyagi
finanszírozása.
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 hét fejezete továbbra is olvasható
ezen a címen, képekkel illusztrálva.
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A Z Á BRAHÁMHEGYI F ÜRDÕEGYESÜLET GAZDASÁGI HELYZETÉNEK
1994. ÉS 2007. KÖZÖTT

ÉV
1994–95.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.

BEVÉTEL
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:

Ft
236.700,171.105,251.055,230.017,295.757,344.865,381.791,376.515,451.244.473.788.453.967.-

2006.

Tagdíj
Támogatás

159.000,19.000,-

SZJA 1 %-a
Banki kamat

106.373.3.146,-

Összesen:

287.519,-

Tagdíj+
támogatás

164.500,-

SZJA 1 %-a
Banki kamat

161.216.5.059,-

2007.

Összesen:

330.775,-

KIADÁS
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Mûködési költség
TÜKÖR+postaktsg
Fotó-, éremkiállítás
Hírmondó postaktsg.
Honlap frissítés
BFSZ tagdíj
Banki alapköltség
Banki postaköltség
Összesen:
Mûködési költség
TÜKÖR nyomdaköltség
TÜKÖR postaköltség
Szemétgy. posta ktsg.
Vasúti jub. tám.
Befiz. utalvány
Banki alapköltség
Banki postaköltség
Összesen:

ALAKULÁSA

Ft
151.625,157.130,179.801,168.585,199.450,248.848,242.373,297.284,359.958.475.269.397.777.-

EGYENLEG (Ft)
85.075,99.050,170.304,231.736,328.043,424.030,563.448,642.679,733.965.732.484.788.674.-

30.593,224.620,34.799,12.885,20.000.10.000,28.800,11.071,372.768,-

703.425,-

37.639,123.120,18.883,8.090,5.000,2.144,34.400,6.690,235.916,-

798.284,-

KÖZLEMÉNY
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13, Adószám: 1891 7530-1-19) ezúton hozza
nyilvánosságra, hogy a 2006. decemberében, az APEH által, az adózók 2005. évi személyi jövedelemadójának az egyesület
számára felajánlott 1 %-aként átutalt 106.373,- Ft összeget az alábbiak szerint használta fel:
A 2006. évi Egyesületi Tükör nyomdai költsége (2007. február)
a kiadvány postázási költsége
Összesen:

123.120,- Ft
18.830,- Ft
141.950,- Ft

A költségkülönbözetet az egyesület saját forrásaiból (tagdíj, támogatás) fedezte.
2007. szeptember 24.
Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ

Köszönjük minden kedves támogatónknak a 2006. évi SZJA bevallásuk 1 %-os felajánlását, ami 2007 októberében
– 148.537,- Ft – valamint novemberében – +12.679,- Ft – érkezett számlánkra. A teljes összeg: 161.216,- 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: 176 fõ (a nyilvántartott teljes létszám, beleértve az alakulás óta kilépett,
elhunyt, vagy idõközben inaktívvá vált tagokat, akikkel nincs kapcsolat).
Aktív:
107 fõ (tagdíjfizetõ, tiszteletbeli).
Új belépõink 2007. évben:
Konyecsni Beáta (Bp.), Tálas Zsuzsanna (Bp.), Zolnai László (Bp.)
A tagságot 2007-ben felmondók: Kovács Imre (Sopron), Németh Lászlóné (Sopron),
Záborszky József (Ábrahámhegy), Bulkai Tamás (Bp.)
Akiktõl legalább 3 éve nincs visszacsatolás, vagy a posta visszadobja a küldeményeket: Husztik László (Bp.),
Molnár Pálné (Matildka, Bp., Németország, Ábrahámhegy), Burgyán Emese (Szombathely)
A tagdíjfizetési morál 2007. évben 73 % ( ez tavaly 71 % volt, amit akkor keveselltünk!).
Bevétel a tagdíjból 164.500,- Ft (a teljes bevétel kb. 50 %-a).
A tagdíj 2008-re még mindig 2000,- Ft/év aktív keresõ esetén
és 1000,- Ft/év nyugdíjasoknak.
Köszönjük a bizalmat, a tagdíj befizetést és a támogatásokat!
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület kb. 12 éves mûködésének tagi aktivitása 1994-2007

Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület kb. 12 éves mûködésének pénzügyi folyamatai 1996-2007
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A SZERVEZETI ÉLET DOKUMENTUMAI
EMLÉKEZTETÕ
az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2007. június 2-án du. 4 órakor tartott Elnökségi és Ellenõrzõ Bizottsági
együttes ülésérõl
Helyszín:
Ábrahámhegy, a Kultúrház nagyterme
Jelenlévõk:
Dr. Medzihradszky Kálmán, elnök, Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ,
Dr. Ghimessy László, Dr. Zalatnay Ottó, Borbély Gyula elnökségi tagok, Juhász István, Ninausz György,
ellenõrzõ bizottsági tagok. (Dr. Ballagi Farkas és Vönöczky András kimentette magát.)
Az ülésen, a mellékelt meghívó programja szerint, a következõ témákról esett szó:
1. A 2005. év tevékenységének és gazdasági helyzetének mérlege és értékelése (ld. Tükör)
elõadó: Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ
2. Az idei elsõ fél év gazdasági beszámolója, tagdíjfizetés, bevételek, kiadások (ld. melléklet).
3. A közgyûlés programjának egyeztetése
4. 2007. évi tevékenység - javaslatok nem hangzottak el.
5. Közben megérkezett a polgármester, Vella Zsolt. Elmondta, hogy idén 3 kiállítás lesz (a Bernáth Aurél
tanítványa, Varannai Gyula szervezése és a helyi és környékbeli mûvészek kiállítása), valamint számos
más rendezvény.
Kérdésként felvetõdött, hogy miért nem lehet kutyát bevinni a strandra, és még biciklit sem. További kérdés, hogy sikerül-e
végre létrehozni egy csónakkikötõt – a válasz: egyelõre nem!
(A közgyûlésre érkezõk egyre nagyobb száma miatt az elnökségi ülés átalakult közgyûléssé.)
Budapest, 2007. június

Az emlékeztetõt felvette: Pattantyús-Á. Miklós

JEGYZÕKÖNYV az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2007. évi rendes közgyûlésérõl

Idõpont: 2007. június 2. du 16:30, illetve 17 óra
Helyszín: Ábrahámhegy, a Kultúrház nagyterme
Jelenlévõk: a mellékelt aláírási ív szerint
Program: az elnökségi ülés programja szerint
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 2006. évi tevékenységrõl a 2006. évi
Egyesületi TÜKÖR-ben leírtak alapján.
2. Az ügyvezetõ beszámolója:
a 2006. évi pénzügyi helyzet, tagdíjfizetési morál, az SZJA
1 %-os támogatások összege és annak hasznosítása
(ld. Tükör).
A 2007. elsõ félévi bevételek-kiadások (összehasonlítva az
elmúlt évivel – 3. melléklet).

- Varannai Gyula ismerteti az általa szervezett kiállítás
elõkészítését, a Fürdõegyesülettõl minél nagyobb
létszámú részvételt a megnyitón, és erkölcsi támogatást
kért.
- Pattantyús-Á. Miklós felveti, hogy lehetne közös
szemétgyûjtõ akciót szervezni õszre, amely ötletet a
polgármester igen szívesen fogadott és a megvalósításhoz
minden segítséget megígért.
- A továbbiakban újra felmerültek a korábban már említett
problémák (strand bezárás, kutyák, biciklik a strandon,
csónakkikötõ, égetési tilalom), amelyekre a polgármester
válaszolt. (ld. 8. oldal)
- Ghimessy László elmondta – a csónakkikötõvel
kapcsolatban a Burnót patak torkolatának rendezését és
a jelenlegi állapot helytelenségét,
- a jövõ évi fotókiállításra tervezett, Balaton-felvidéki
várak rézmetszetei bemutatásának tervét,

3. Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója a 2006. év gazdasági
helyzetérõl az Egyesületi TÜKÖR-ben leírtak alapján.

- és hogy szükség lenne Ábrahámhegy madárvilágát
felmérni és bemutatni.

4. A beszámolók elfogadása:
elnöki beszámoló – ellenszavazat nélkül IGEN.
(nyílt szavazással)
ügyvezetõi beszámoló – ellenszavazat nélkül IGEN.,
Ellenõrzõ-bizottsági beszámoló – ellenszavazat nélkül
IGEN.

Az elnök 18:20-kor – megköszönve a jelenlévõk aktív
részvételét – bezárja a közgyûlést.
(A továbbiakban baráti beszélgetés formájában
folytatódott az eszmecsere.)

5.Hozzászólások

A jegyzõkönyvet felvette: Pattantyús-Á. Miklós

2007. június 2.

- Vella Zsolt, polgármester ismerteti a szezon további
rendezvényeit kulturális, sport és egyéb (pl. bornapok,
néptánc és karate bemutatók) témákban, amelyekre
mindenkit szeretettel meghív és vár!

Eg yes üle t i T ükör 2007
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A közgyûlés eseményeirõl beszámoló jelent meg az Ábrahámhegyi Hírmondó júniusi számában Közmeghallgatás és
Közgyûlés címmel az alábbiak szerint (kivonat):
Egy hét különbséggel zajlott Ábrahámhegyen ez a két
esemény. …
… A másik esemény a fürdõegyesületi Közgyûlés volt, ami
június 2-án zajlott. Itt egy kissé kevesebb résztvevõ képviseltette magát, de a polgármester úr itt is megjelent, hogy ezen a
fórumon is megismerje a felmerülõ problémákat és elõsegítse
azok megoldását. A közgyûlés hivatalos része (beszámoló a
gazdasági helyzetrõl és az elmúlt évi tevékenységekrõl) után az
üdülõtulajdonosok által felvetett problémák domináltak,
úgymint a strand esti bezárása, a kutyák és kerékpárok
kitiltása a strandról, egy újabb csónakkikötõ létesítésének
szükségessége és a kerti hulladék elégetésének tilalma.
A válaszok a következõk:
- a strandot be kell zárni éjszakára, mert különben (az eddigi
tapasztalatok alapján) sok illetéktelen zavargás történik,
aminek folyamatos ellenõrzésére és kiküszöbölésére nincs
kapacitás;
- a kutyákat sokan szeretik, és sokan nem szeretik (például a
strand vizében), ezért a fõszezonban ezt sem szabad
megengedni (a többség érdekében);
- a kerékpárokat a strand elõtti tárolókban kell elhelyezni
lezárva (ezt, mondjuk, én sem értem, miért nem vihetõ be a

kerékpár a biztonság kedvéért a strand területére – hiszen ez
nem szennyez…);
- egy újabb csónakkikötõ létesítésének érdekében az önkormányzat már mindent megtett, ez közös érdek, de – a
törvények és a félreértelmezett környezetvédelem miatt – ez
pillanatnyilag egyszerûen nem kivitelezhetõ;
- a kerti hulladék égetésének tilalma azért szükséges, mert
sokan (néhányan) egy hétvége alatt akarják levágni, és
rögtön el is égetni ezt a hulladékot, beterítve az egész
települést sûrû, gomolygó füsttel…
A Fürdõegyesület felvetette egy szemétszedési akció
megszervezését a szezon utáni idõszakra, amit a polgármester
igen nagy örömmel nyugtázott, és minden lehetõ segítséget
(hulladék-zacskók, konténerek, sõt helyi munkaerõt is) felajánlott a közös tevékenység sikeres véghezviteléhez. A szemétszedési akció tervezett dátuma 2007. szeptember 8. szombat
(még egyeztetés alatt). Kérünk minden fürdõegyesületi tagot,
tervezze be ezt az idõpontot közszolgálatra, közös érdekbõl.
A részletes értesítõt, minden tagunknak idõben kiküldjük.
2007. június
Pattantyús-Á. Miklós

TISZTELT EGYESÜLETI TAGOK és TÁMOGATÓK!
Mutassuk meg, – mi üdülõk – hogy nem csak igényeink vannak, hanem
"le tudunk tenni valamit az asztalra"!

FELHÍVÁS
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület és a Nádirigó Egyesület az Önkormányzat
támogatásával

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT szervez.

Idõpont:
2008. április 5. Szombat reggel 9 óra
esõnap április 12.
A találkozás helyszíne:
Tûzoltó Szertár (football pálya)
Az Önkormányzat biztosítja a szemétszedõ zsákot és kesztyût, valamint gondoskodik az
összegyûjtött szemét elszállításáról.
Várunk minden egyesületi tagot és mindenkit, aki Ábrahámhegy tisztaságáért tenni kész!

Vella Zsolt
polgármester
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Medzihradszky Kálmán
fürdõegyesületi elnök

Gödrös Zsóka
Nádirigó elnök
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Emlékeztetõ az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2007. december 15-én de. 11 órakor tartott,
Elnökségi és Ellenõrzõ Bizottsági ülésérõl
Helyszín: Budapest XXI. Gõz u. 19.
Jelenlévõk: Medzihradszky Kálmán (elnök), Pattantyús-Á.
Miklós (ügyvezetõ), Ghimessy László, Matskási István,
Zalatnay Ottó, (elnökségi tagok), Juhász István (Ellenõrzõ
Bizottság), Ballagi Farkas, Ninausz György és Vönöczky
András kimentette magát.
Az ülés programja a meghívóban közöltek szerint zajlott:
1. Az elnöki megnyitó után az ügyvezetõ beszámolt
- a 2007. évi eseményekrõl, kiemelve a szemétgyûjtési akció
sikerességét,
- a költségekrõl és bevételekrõl (ld. melléklet),
- a társegyesületekkel való kapcsolatok alakulásáról.
2. Az ügyvezetõ beszámolt az idei év pozitív költségvetésérõl
(sikerült a Tükör c. kiadvány költségét csökkenteni, a Hírmondó nyári számait költségcsökkentés miatt nem postáztuk
tagjainknak, hanem visszajuttattuk a szezonális helyekre),
- a tagdíjfizetési morál helyzetérõl,
- az SZJA 1 %-os felajánlásának bevételeirõl.
3. Az ügyvezetõ tájékoztatta a jelenlévõket a jövõ évben
esedékes vezetõség-választásról, melynek elõkészítésére és
megszervezésére Ballagi Farkast javasolta a vezetõség.
Javaslat új vezetõségi tagokra nem érkezett, Zalatnay Ottó
felajánlotta lemondását más, fiatalabb jelölt javára.

4. Határozat született, hogy a jövõ évi közgyûlés idõpontja
2008. június 7. szombat du fél 5.
5. A jövõ évre tervezett fotó-kiállítás témáját bõvíteni
szeretnénk úgy, hogy környékbeli természetfotókat hirdetünk meg, melynek elõkészítését, a fotósok felkeresését
Matskási István vállalta.
6. Pályázati felhívásról kaptunk értesítést az Önkormányzattól, amelyben szívesen részt veszünk és támogatjuk, de a
minimum 20 milliós pályázati támogatás önrészét (50%)
magunk nem tudjuk biztosítani.
7. Megvitattuk Varannai Gyula kiállításának (Hévíz)
meghívóját, amelyet a megnyitón Zalatnai Ottó méltatott,
valamint a tervezett ábrahámhegyi emlékérem fürdõegyesületi hozzá-járulásának lehetõségét. Az elnökség megbízta
Medzihradszky Kálmánt, hogy vegye föl a kapcsolatot és
egyeztessen a témában a polgármesterrel, ill. a képviselõ
testülettel.
Az ülés bezárva: 13:20-kor.
Budapest, 2007. december 15.
Az emlékeztetõt felvette: Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ

Egyesületi vezetõség-választás - 2008.
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület legutóbbi vezetõség
választása 2004. június 5.-én történt. Azóta eltelt négy év.
Itt van újra az alkalom, hogy a tagság kifejezésre juttassa
akaratát, véleményét, hogy meg van-e elégedve az elmúlt négy
év (immáron összesen 14 év) tevékenységével, az egyesület
vezetésével, vagy változtatást, újítást igényel. Tájékoztatásul
idézzük az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 1994. évi (2000. évben
módosított) Alapszabályának idevonatkozó paragrafusait.
11. § Az Egyesület közgyûlése
(1) Az Egyesület legfõbb szerve a közgyûlés, mely a rendes
tagok összességébõl áll.
(3) A közgyûlésen minden rendes tag (jogi személy esetén
annak képviselõje) egy szavazattal rendelkezik.
15. § Az Egyesület elnöksége
(1) Az Egyesület elnöksége 7 tagból áll.
(2) Az elnökségi tagokat a közgyûlés választja négy évre.
(3) Az elnökségi tagok megválasztása titkos szavazással
történik. Egy jelölt esetén, illetve a testületi keretet meg
nem haladó jelölésnél a választás – a közgyûlés többségi
határozata alapján – nyílt szavazással is történhet.
(4) Megválasztottnak azok a jelöltek tekinthetõk, akik a
legtöbb érvényes szavazatot sorrendben megszerezték.
Szavazategyenlõség esetén a közgyûlés többségi határozata
alapján a döntés nyílt szavazással is történhet.
(5) Elnököt és ügyvezetõt a megválasztott elnökség saját
hatáskörében választ tagjai közül.
Tájékoztató az elõzményekrõl a jelöléshez és a választáshoz
Az 1994. évi alakuló közgyûlés jegyzõkönyvébõl (április 30.)
A tisztségviselõk megválasztásának eredménye titkos szavazással
a) a megválasztott vezetõségi tagok a szavazatok számával:
dr. Nádori László (Budapest)
67
Pattantyús Á. Miklós (Budapest)
61
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Homonnay Szabolcs (Nagykanizsa)
Dr. Ballagi Farkas (Kapuvár)
Frantal József (Ábrahámhegy)
Dr. Göllesz Viktor (Budapest)
dr. Ozsváth Ferenc (Kaposvár)
b) további szavazatot kaptak még:
Csillag István (Ábrahámhegy)
Orbán József (Ábrahámhegy)
dr. Matskási István (Budapest)
dr. Ghimessy László (Budapest)
Csécsi Nagy Erzsébet (Budapest)
Csiszár Imre (Szombathely)
Geiszler Ferenc (...)
Varjas Attila (Ábrahámhegy)

56
47
42
42
39
37
31
21
18
17
13
12
1

Az 1996. évi rendes közgyûlés jegyzõkönyvébõl (május 4.)
Új elnökség választás (amelyre azért volt szükség, mivel az elsõ
elnökséget csak „próbaidõre“ választotta a közgyûlés, valamint
mert lemondott az eddigi elnök).
A szavazatok összeszámlálása alapján az alábbi pontszámok
adódtak:
Dr. Ballagi Farkas (Kapuvár)
28
Pattantyús Á. Miklós (Budapest)
28
Dr. Göllesz Viktor (Budapest)
25
dr. Ghimessy László (Budapest)
23
dr. Matskási István (Budapest)
22
Szávai Géza (Ábrahámhegy)
20
Frantal József (Ábrahámhegy)
19
---Borbély Gyula (Ábrahámhegy)
13
dr. Nádori László (Budapest)
13
dr. Jándy András (Budapest)
12
Az Alapszabály értelmében, a következõ négy évre újonnan
megválasztott elnökség a legtöbb szavazatot kapott elsõ 7 jelölt.
A közgyûlés után az új elnökség saját hatáskörében nyílt szavazással megválasztotta elnökét Dr. Göllesz Viktor személyében.
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Az 1999. évi rendes közgyûlés jegyzõkönyvébõl (június 5.)
(Új elnökségi tag, ill. elnök választására a korábbi elnök halála
miatt volt szükség.)
Jelölés elnökségi tagságra
A tagok részérõl egy jelöltre érkezett ajánlat dr. Zalatnay
Ottó személyében. Z.O. bemutatkozott, a megbízatást
elvállalta. A résztvevõk egyöntetûen megszavazták
Zalatnay Ottót elnökségi tagnak.
Jelölés az egy évre szóló elnöki megbízatásra
Helyszíni jelölések:
- ügyvezetõ-elnökre Pattantyús Á. Miklós személyében
(nem vállalta)
- elnökre Zalatnay Ottó személyében (egy évre vállalta)
- (kor)elnökre Ghimessy László személyében (lemondott
Z.O. javára)
A szavazás eredménye: egy tartózkodással egyöntetûen
Zalatnay Ottó az elnök a következõ elnökválasztásig.
A 2000. évi rendes közgyûlés jegyzõkönyvébõl (június 3.)
A négy évenként esedékes vezetõség választás eredménye
Eredmény hirdetés (24 szavazatból 1 érvénytelen):
Dr. Ghimessy László
22
Pattantyús-Á. Miklós
22
Dr. Ballagi Farkas
21
Dr. Matskási István
21
Dr. Zalatnay Ottó
18
Széll Lajos
15
Dr. Medzihradszky Kálmán
10
Tóth Lukács
10
Frantal József
8
Varannai Csaba
7
Varannai László
5
Nyílt szavazás a holtversenyben lévõ 10 pontos jelöltekrõl,
melyet Medzihradszky Kálmán nyert.
Az új elnökség kihirdetése, mely szerint az elsõ 7 legtöbb
szavazatot kapott jelölt az új elnökség tagjai a következõ 4 évre.
Ellenõrzõ Bizottság választása
Jelölés Varannai Csaba, Varannai László, Frantal József és
Tóth Lukács személyére - egyöntetûen elfogadva.
Titkos szavazás után szavazatszámlálás.
A szavazás eredményének kihirdetése, mely szerint az Ellenõrzõ
Bizottság tagjai:
Tóth Lukács (16), Frantal József (15), Varannai László (14)
A 2002. évi rendes közgyûlés jegyzõkönyvébõl
(augusztus 11.)
Az elnök 11 órakor megtartja beszámolóját – megemlékezve
elhunyt Széll Lajos, önkormányzati képviselõ, egyesületi elnökségi tagunkról. Az elnök bemutatja Borbély Gyula egyesületi
tagot, aki szintén önkormányzati képviselõ. Õ – elõzetes
felkérésre – vállalta az elnökségi munkában való részvételt.
A 2004. évi rendes közgyûlés jegyzõkönyvébõl (június 5.)
A négy évenként esedékes vezetõség választás eredménye
A 17 érvényes szavazat alapján a jelöltek az alábbi pontszámot
kapták:
Dr. Medzihradszky Kálmán
17
Pattantyús-Á. Miklós
16
Dr. Ghimessy László
14
Dr. Ballagi Farkas
13
Dr. Matskási István
12
Dr. Zalatnay Ottó
11
Borbély Gyula
8
Juhász István
Ninausz György
Vönöczky András

5
5
5

Nagy György

4
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Németh István
Dr. Baranyai Tibor
Várhelyi Iván

4
2
2

A fenti listán a legtöbb szavazatot nyert elsõ hét fõ az új
Elnökség tagjai, sorrendben a következõ három fõ az Ellenõrzõ
Bizottság tagja a következõ négy évre. Mindkét testület elnököt,
az elnökség ügyvezetõt, saját hatáskörében választ tagjai közül
az alapszabály értelmében.
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület vezetõségi tagjai
2004. június óta:
Elnök:
Dr. Medzihradszky Kálmán,
1214 Bp. Gõz u. 19.
tel: (1) 276-5798,
Sziget u. 29.
(87) 471-504
Ügyvezetõ: Pattantyús-Á. Miklós,
1016 Bp. Piroska u. 7.
tel: (1) 375-0235
Patak u. 4.b.
mobil: 30-66-55-128
Elnökségi tagok:
- Dr. Ballagi Farkas,
9330 Kapuvár, Fõ tér 11.
tel: (96) 242-614
Badacsonyi út 10.
(87) 472 435 mobil: 30-2289-567
- Borbély Gyula
8256 Ábrahámhegy, Révész u. 12.
tel: (87) 471-977
mobil: 30-213-2835
- Dr. Ghimessy László,
1114 Bp. Bartók Béla út 61. II.18. tel: (1) 385-6834
Bökhegyi út 31.
- Dr. Matskási István,
1161 Bp. Pálya u. 44.
tel: (1) 403-4398
Kereszt u. 73.
- Dr. Zalatnay Ottó,
1192 Bp. Géza u. 5.
tel: (1) 357-9773
Bökhegyi út 37.
(87) 702-649 mobil: 20-543-6100
Ellenõrzõ Bizottság:
- Juhász István,
1116 Bp. Derzsi u. 2.
Vasút u. 33.v.27.
- Ninausz György,
1016 Bp. Tigris u. 6.
Vasút u. 1.
- Vönöczky András,
7636 Pécs, Szaturnusz u. 59.
Vasút u. 7.

tel: (1) 204-6742

tel: (1) 375-6195

tel: (72) 448-289
mobil: 30-259-6100

A jelölés és a választás további megkönnyítése végett mellékelten közöljük a jelenlegi, még aktív tagok listáját, akik közül
bárki jelölhetõ vezetõségi tagnak, vagy ellenõrzõ bizottsági tagnak. Bizonyára mindenki talál ismerõst a nevek között, akivel
konzultálhat, és tájékozódhat afelõl, hogy az illetõ vállalná-e a
megbízatást, vagy esetleg rábeszélhetõ a feladat vállalására.
Javasolt jelöltek elnökségi tagságra, a 2008. év június 7-i
közgyûlésre
Az alábbi listát az elmúlt 14 év legkitartóbb tagjaiból válogattuk, többek között a tagdíjfizetési és támogatási hajlandóság
figyelembevételével. A felsorolás tartalmazza a jelenlegi elnökségi tagok nevét is, valamint további, az egyesület törzstagjaiként megbízhatónak minõsülõ (többnyire õsnyaraló vagy
leszármazott) tagtársaink nevét abc rendben. Ez a lista nem zár
ki senkit, bárki jelentkezhet jelöltként, vagy javasolhat más
jelöltet, akár a késõbb belépõk közül is.
Ifj. Babos János (Bp. - ÁH Vasút u.)
Dr. Ballagi Farkas (Kapuvár - ÁH Badacsonyi út)
Borbély Gyula (Ábrahámhegy, Révész u.)
Dr. Dániel Csaba (Bp. - ÁH Honvéd u.)
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Dietz András (Bp. - ÁH Bökhegy)
Dr. Ghimessy László (Bp. - ÁH Bökhegyi út)
Gyûrûs Ferenc (Szhely - ÁH Árpád u.)
Husztik Zoltán (Bp. - ÁH Jókai út)
Juhász István (Bp. - ÁH Vasút u.)
Kacsich Dezsõ (Bp. - ÁH Vasút u.)
Kanhauser Aranka (Szhely - ÁH Bökhegy)
Kétyi Károly (Bp. - ÁH Sziget u.)
Dr. Matskási István (Bp. - ÁH Kereszt u.)
Dr. Medzihradszky Kálmán (Bp. - ÁH Sziget u.)
Molnár István (Bp. - ÁH Erdõs u.)
Németh István (Bp. - ÁH Szegfû u.)
Ninausz György (Bp. - ÁH Vasút u.)
Ninausz Péter (Bp. - ÁH Vasút u.)
Opitz András (Gyõr - ÁH Ságvári u.)
Pattantyús-Á. Miklós (Bp. - ÁH Patak u.)
Szabó Péter (Kõszeg - ÁH Mókus u.)
Szalay Benedek (Bp. - ÁH Sziget u.)
Dr. Szuhai István Zsolt (Rácalmás - ÁH Iskola u.)
Dr. Terták Elemér (Bp. - ÁH Sziget u.)
Valló Ferenc (Bp. - ÁH Virág u.)

Varannai Csaba (Bp. - ÁH Bökhegyi út)
Varannai László (Bp. - ÁH Bökhegyi út)
Vönöczky András (Pécs - ÁH Vasút u.)
Wagner József (Szhely - ÁH Fenyves u.)
Dr. Zalatnay Ottó (Bp. - ÁH Bökhegyi út)
Nyilván eléggé terjedelmes ez a lista. Nem is kérdeztük a
megnevezetteket, hogy vállalnának-e szerepet az egyesület
vezetésében. Ez a Jelölõ bizottság feladata.
További jelöltek is jelentkezhetnek, mely jelöléseket az alábbi
címre kérjük:
Dr. Ballagi Farkas
9330 Kapuvár, Fõ tér 11.
tel: (96) 242-614
email: kapuvari_korhaz@axelero.hu
Várjuk a fent nevesített jelöltek visszajelzését, hogy tudják-e,
hajlandók-e vállalni az elnökségben való aktív részvételt az
elkövetkezõ négy évben.

Ábrahámhegyi emlékérem
Varannai Gyula, egyesületi tagunk, az egyesületi közgyûlésen már a
múlt évben bemutatta érem-tervét, ami – megvalósulása esetén –
Ábrahámhegyen jeles események alkalmával, vagy más döntés esetén
Ábrahámhegy díszpolgárainak lehetne adományozható.
Ezt a tervet a tervezõ idén is bemutatta a közgyûlésen.
A terv szerint az érem fõ oldalán szerepel az „Ábrahámhegy Önkormányzata és Fürdõegyesülete Emlékérme“ felirat. Mérete kb. 10 cm
átmérõjû, anyaga és költsége egyelõre eldöntetlen, mivel még az
elkészítés finanszírozásáról sincs – egyik fél részérõl sem –
döntés. Az egyesület elnökségi ülésein témaként már többször szerepelt az emlékérem megvitatása, és az alábbi tényállás alakult ki:
- Az elnökségi tagok jó része egyetért egy emlékérem létrehozásával,
de ehhez a körülmények tisztázására van szükség (saját erõbõl nem
megy).
- Egy ilyen érem elkészítésének költségei – nagy valószínûséggel – túlhaladják a Fürdõegyesület anyagi lehetõségeit.
- A fürdõegyesület részérõl (elnökség) eddig nem történt egyeztetés az önkormányzat képviselõ testületével egy közös,
Ábrahámhegy-érem létrehozásáról.
- Az érem tervezetét, tartalmát, elkészítésének lehetõségeit a tervezõ nem egyeztette elõzetesen sem az önkormányzattal, sem az egyesület vezetõségével, mivel azt csupán ötletének illusztrációjaként, gondolat-ébresztõnek szánta. Nem
adott alkalmat az elképzelések egyeztetésére – bár a szándék elismerten jóakaratú, hiszen az ötletadó nyomatékosította, hogy éremtervét Ábrahámhegy javára ajánlja fel, és annak elfogadása esetén sem fogad el honoráriumot.
A fentiek alapján az Elnökség azt a határozatot hozta legutóbbi ülésén, hogy az elnök kezdeményezzen tárgyalást az
emlékérem ügyében a polgármesterrel, megvitatva, hogy
-

Az önkormányzat szeretne-e ilyen emlékérmet készíteni?
Az emlékérmet a fürdõegyesület részvételével szeretné-e, és rajta lehet-e az egyesület neve?
Elfogadható-e a bemutatott tervezet, vagy többféle, akár más terv alapján kellene-e kiválasztani a legmegfelelõbbet?
Mik a finanszírozási lehetõségek, milyen lehet a költségmegosztás?
Milyen kuratórium fog dönteni az adományozás vagy díjkiosztás esetén?

Az emlékéremrõl, létrehozásáról és a bemutatott tervezetrõl minden egyesületi tagunk
– és akár más, ábrahámhegyi kötõdésû lakos, üdülõ vagy mûvész –
véleményét szívesen látjuk!
P.S.
Az Ábrahámhegyi Hírmondó 2007. decemberi számában olvasható, hogy a szeptember 11.-i ülésen a KT az alábbi határozatot hozta:
Az önkormányzat meghívásos pályázatot hirdet az „Ábrahámhegy Díszpolgára“ és „Ábrahámhegyért emlékérem“
tervezésére, kivitelezésére a környéken élõ és alkotó mûvészek részére.
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HONLAP – www.abrahamhegy.hu
Ábrahámhegy honlapja – www.abrahamhegy.hu – már a múlt évben átalakult, megújult. Egyik fontos újdonsága, – azon kívül,
hogy többnyire megtalálhatók rajta a legfrissebb információk és beszámolók, – hogy két külön rovat is indult az internetezõk
számára: „A Polgármester válaszol“ címû, és a „Vendégkönyv“. Az egyikben kérdezni lehet és válaszokat is kapunk, a másik pedig
egyéni vélemények kifejtésére és üzenetek küldésére ad lehetõséget. Ezekbõl idézünk az alábbiakban.
Ábrahámhegy honlapjának
"A Polgármester válaszol" c. rovatából:
Kérdezte: Pattantyús-Á. Miklós
2007. január 15.
Tisztelt Polgármester Úr!
Ennek a rovatnak akkor lenne értelme, ha a válaszok is itt lennének.
Lehet, hogy Ön válaszol a kérdezõnek e-mailban, de akkor minek
másnak is tudni a kérdést, ha a válasz nem olvasható?
Tisztelettel, Miklós
Válaszolt: Vella Zsolt Polgármester
2007. január 17.
Tisztelt Pattantyús Úr, tegnapi felvetésére reagálva a rendszert
felülvizsgáltuk, a mai naptól a kérdések és a válaszok is láthatóak.
Tisztelettel: Vella Zsolt
-------------------Kérdezte: Lajkó László
2007. február 6.
Tisztelt Polgármester Úr!
Úgy hallottam, hogy a Patak úti forgalmat úgy akarják enyhíteni,
hogy a patak parton megépülõ úton autó forgalmat is engedélyeznek?
Remélem téves az információm?
Válaszolt: Vella Zsolt Polgármester
2007. február 7.
Tisztelt Lajkó László Úr !
Köszönöm kérdését. Válaszom a következõ: az Ön információja teljesen megalapozatlan, a testület döntése alapján a sétány
közvilágítási terve készül el ebben az évben és a szükséges engedélyek
beszerzése után kizárólag gyalogos forgalom lesz a fent említett úton.
Tisztelettel: Vella Zsolt polgármester
-------------------Kérdezte: Németh Róbert
2007. február 8.
Tisztelt Polgármester úr. Megszeretném kérdezni milyen lehetõség
van a Balatoni horgászatról az önök településén. Tisztelettel, Németh
Róbert
Válaszolt: Vella Zsolt Polgármester
2007. február 9.
Tisztelt Uram !
Kérdésére válasz a következõ: Ábrahámhegy településen a strand
területén lehet horgászni nyitvartási idõn kívül.
Tisztelettel: Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy honlapjának az "Írjon Ön is a
vendégkönyvbe" c. rovatából:
2006. december 20.
Nagyon jó ötletnek tartom a 2007-es naptárt. Szívesen vettem volna
belõle karácsonyi ajándék képpen is, ehhez azonban már késõ van a
postát ismerve! A nagyobbik baj azonban szerintem vele az, hogy a
képek túl sablonosak, bárhol készülhettek volna. Ezekkel nem tudjuk
"ide csalni" a túristákat, ismerõsöket. Sokak számára az sem ismert,
hogy ez a település a Balaton északi partján van!:-(( Szóval az ötlet
jó, de a kivitelezés szerintem nem éri el a célját. A következõ kiadásig
még van idõ:-)), kérjenek be tipikusan ábrahámhegyi képeket és pl.
nyáron a strandon vagy a bornapokon szavazhassunk a legjobban
sikerült képekre. Akkor talán jobban magunkénak éreznénk és
büszkén mutogathatnánk ismerõseinknek.
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Még egy kérdés. Ha például szilveszterezni mennénk Ábrahámhegyre hol tudnánk megszállni, vannak-e fûthetõ kiadó házak?
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Esztendõt kívánok!
Konyecsni Beáta
2006. december 20.
Kedves Beáta!
Ajánlom figyelmébe a Szolgáltasások/Szálláshely oldalt, ahol
bõvebb információkat találhat a szálláshelyekrõl. Az egész évben
nyitvatartó szálláshelyek biztosan tudják még fogadni Önöket, ha
még van szabad kapacitásuk.
Herceg Zoltán
2007. január 15.
Kedves Beáta! Nem értek egyet Önnel abban, hogy a naptár képei
nem jellegzetesen ábrahámhegyiek. Csupa Ábrahámhegyre jellemzõ
kép van ott, kivéve talán a strandot és a téli tájat. Egyébként volt
idén nyáron Ábrahámhegyen fotókiállítás, ott lehetett szavazni is –
talán mégsem a borverseny lenne alkalmas erre az eseményre...
Miklós
Pattantyús-Á. Miklós
2007. január 23.
Kedves Miklós! Vezetéknevébõl ítélve tõsgyökeres ábrahámhegyi
lehet. Én is közel ötven éve ismerem Ábrahámhegyet, ezért én
felismertem a látnivalókat, de továbbra is az a véleményem, hogy egy
kivülállónak ezek a képek nem sokat mondanak, nem vonzóak.
Az idei fotókiállítást feltétlenül meg fogom nézni!
Üdvözlettel
Beáta
Konyecsni Beáta
A hölgy 2007. januárban belépett az Ábrahámhegyi
Fürdõegyesület tagjai közé.
"A Polgármester válaszol" c. rovatból
70 kérdés található a rovatban!
Kérdezte: Petrõczy Dániel #71 | 2007-08-22 15:52:28
Tisztelt Polgármester Úr!
Ábrahámhegyen sétálgatva lettem figyelmes egy utca nevére:
"Ságvári E. utca". Nekem, mint a magyar történelem iránt érdeklõdõ
embernek, rögtön Ságvári Endre kommunista agitátor jutott eszembe.
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Persze lehetséges, hogy egy helybéli híres személyrõl van szó, mint
például Dr. Pattantyús Miklós. Amennyiben errõl van szó, kérem
írásom további részét semmisnek tekinteni.
Ha esetleg mégis az ominózus Ságváriról van szó, kérem intézkedjen,
hogy a múlt sötét árnyai végleg elmúljanak egy olyan békés helyrõl
mint Ábrahámhegy. A közönséges gyilkos Ságvári Endrébõl a regnáló
kommunista rezsim épített föl egy hõst, reá hivatkozva ártatlanul
kivégezve egy embert, Kristóf Lászlót. Az alábbi két linken további
információk találhatók:
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1gv%C3%A1ri_Endre
és s http://www.nemzetijogvedo.hu/Kristof_ugy_tenyei_es_tanulsagai_(tanulmany).doc
Kérem intézkedjen Ön, vagy a képviselõ testület bármely tagja, hogy
ez a kínosan sokáig létezõ utca név végleg elhagyja Ábrahámhegyet!
Köszönettel,
Petrõczy Dániel
ui: Köszönöm elözõ kérdéseimre adott válaszát
Válaszolt: Vella Zsolt Polgármester |
polgarmester@abrahamhegy.hu
2007-08-24 13:00:46
Tisztelt Uram! Tájékoztatom, hogy az utcanevek át- illetve
elnevezésérõl októberi testületi ülésen fogunk foglalkozni. A döntésrõl
tájékoztatni fogom. Tisztelettel: Vella Zsolt polgármester
Nem ismervén a fent nevezett úr e-mail címét, a honlap
vendégkönyvében helyesbítettem az engem érintõ hibákat az
alábbiak szerint:
40 üzenet található a Vendégkönyvben
Pattantyús-Á. Miklós
2007-08-29 14:10:00 | #40
Polgármester úr levelezési rovatában találtam Petrõczy Dániel
írását, melyben ez is szerepel:
"... Persze lehetséges, hogy egy helybéli híres személyrõl van szó, mint
például Dr. Pattantyús Miklós. Amennyiben errõl van szó, kérem
írásom további részét semmisnek tekinteni. ..."
Nagy valószínûséggel az Úr nagyapámra, Dr.Pattantyús-Ábrahám
Gézára gondolt, ezért helyesbítenem kell. Nekem nincs doktori
címem, talán még helybéli "híres személyiség" sem vagyok...
Tisztelettel, Pattantyús-Á. Miklós
A Polgármester válaszol c. rovatban olvastam:

Kérdezte: Toth Miklos
#72 | 2007-08-30 10:04:54
Polgármester Ur!Nem irigylem!Ilyen hülye kérések hogy ha már
3cm-rel feljebb van a balaton vizszintje akkor már szabályozni kell.A
balatonra akkor mennek a turisták ha abban viz van,nem akkor
amikor ki van száradva.Arra lennék kiváncsi amikor alacsony volt a
vizszint akkor hányan vitték beljebb a telküket. Érdemes lenne
kimérni ujbol a telkeket a parton.Akiknek meg ilyen a gondjuk meg
zavarja öket a hangzavar azok mennyenek fel a hegy tetelyére ott
biztos nem lesz ilyen gondjuk.Én 26éve vagyok Ábrahámhegyen és
mindennel meg vagyok elégedve.A strandon azért lehetne több bulizos
hétvégét rendezni.Erre a fiataloknak szüksége van,meg NEKEM is.
Remélem a Balaton szintje 20cm-ert fog emelkedni idén!Polgármester
Ur! Már voltunk bent Önoknél házszámért de még nem kaptunk.Mi
a teendõ?

tetelyére - helyesen: tetejére
20cm-ert - helyesen: 20 cm-t, vagy 20 centimétert
Nem részletezem a vesszõhibákat és az ékezeteket, valamint a
mondatok egymásba-szerkesztését – ezek egy része a számítógép
jellemzõitõl függ. A "NEKEM" szó kiemelése bizonyára jelent
valamit.
Tájékozatlanságunkat, helyesírási hiányosságainkat azért nem
kellene közhírré tenni a világhálón! Ha valaki tudja kezelni a
számítógépet, jó lenne, ha ismerné a második elemiben tanított
magyar helyesírási szabályokat is!
Tisztelettel, P.Á.Miklós

Egy kedves versike is található a rovatban
(2007. 06. 25.):
Végül pedig álljon itt egy saját készítésû vers, a polgármester
Úrnak ajánlva:

Ahova szöknék, ha…
S az a vándor vajon mit lát,
Ki megmássza a Bagoly-sziklát?
Hisz onnan a legszebb a Badacsony,
S hatalmas tükre, a Balaton.
De az is jól jár, kinek az ezeréves
Kolostorrom nyújt menedéket,
Sõt, az õsidõkbe is csöppenhet
Látogatója a Kõtengernek.
S ha csak odasandít, félszemére
A pompás Káli-medencére,
Már akkor sokkalta szebbet látott,
Mint egykor világhódító királyok.
S e csodákról, mint krónikások,
A bazalt Tanúhegy-óriások
Tartják számon az örök leltárt,
Mely gyönyörködtet sok-sok szempárt.
S a sziklák, erdõk, romok között
Egy kis falu elrejtõzött.
Számon kevés ember tartja,
S még annál is kevesebb lakja.
De nekem e hely földi csodák
Által körülvett égi világ.
Imádom, de nem ismerem titkát,
Annak megfejtését így hát
Unokáimra hagyom inkább.
Tisztelettel: Egy ábrahámhegyi fiatal

A vendégkönyvben válaszoltam:
Tóth Miklós, 2007.08.30-án, a Polgármester Úr rovatában írt
leveléhez:
mennyenek - helyesen: menjenek
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Tisztelt mûkedvelõ, hivatásos és amatõr fotómûvészek!
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2008-ra ismét meghirdeti a

CSOPORTOS FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁST ÁBRAHÁMHEGYEN
2008. augusztus 3-17. közötti idõszakra
Az elõzõ években megrendezett, sokak szerint sikeres fényképkiállításaink hagyományteremtõ folytatásaként ismét
meghívunk minden vállalkozó kedvû fotóst, aki érdemesnek tartja munkáit bemutatni Ábrahámhegyen, egy kicsi, de fontos,
Balaton-parti településen. Örömmel vesszük minden fotós jelentkezését, hogy munkáival emelje színvonalát, gazdagítsa a
2008-ban, Ábrahámhegyen negyedszerre megrendezésre kerülõ mûvészi fényképkiállításunkat.
Téma:

TERMÉSZETFOTÓK
a Balaton-felvidékhez kötõdõ növény- és állatvilágról, akár geológiai különlegességekrõl,
másodsorban a balatoni táj, népmûvészet, emberek, foglalkozások, stb.

A kiállítás címe:
Ábrahámhegy és környéke legszebb természetfotóinak kiállítása
Csoportos Fényképkiállítás IV.
A kiállítás rendezõje:

Ábrahámhegyi Fürdõegyesület

A kiállítás elõzményei: Dr. Ghimessy László I. és II. Ábrahámhegyi Fénykép-Térkép kiállítása (1998. és 2000.), valamint a
2002, 2004 és 2006. évi, több környékbeli kiállítót vonzó kiállítás sikere.
Igaz érdeklõdéssel és barátsággal várjuk a fotósok, fotózást kedvelõk jelentkezését, az alkotó igénye szerinti
mennyiségû keretezett, feliratozott, kiállításra alkalmas méretû fényképpel a fenti témákban.
Jelentkezési határidõ:
Cím:

2008. július 27.
Pattantyús-Á. Miklós, 1016 Bp. Piroska u. 7.
Tel: (1) 375-0235 (otthon este), (1) 252-4999 (m.hely, napközben)
Fax: (1) 222-2392 (m.hely)
mobil: 30-66-55-128
E-mail: miklos@elgi.hu (m.hely)

Képek a 2006. évi kiállításról

Vönöczky András: Tavaszi front
Somogyi Márk: Féllábon

100 évvel ezelõtt, 1909-ben adták át a Balaton
északi partjának vasútvonalát
ezenkívül

1925. augusztus 5-én állt meg a vonat elõször ÁBRAHÁMHEGYEN
2009. évre tervezzük megünnepelni a MÁV 29-es vonalának centenáriumát
a VMGySz segítségével, felkérve a MÁV Nosztalgia Kft. és valamennyi, a vonal
mentén lévõ vasútállomás és önkormányzat illetékesét a csatlakozásra.
Ábrahámhegy fürdõegyesülete korábbi Vasúttörténeti kiállításának felújításával,
az Önkormányzat támogatásával helyi rendezvénnyel,
valamint

a szervezésben történõ aktív részvétellel kíván hozzájárulni az eseményhez.
Kérünk minden érintett vasúti dolgozót, valamint mindenkit, akinek kötõdése van
ezen vasútvonal megtartásához és fejlesztéséhez, hogy vegyen részt ötleteivel,
anyagi, erkölcsi vagy tevékeny támogatásával a centenáriumi megemlékezés méltó
megünneplésében.
Ábrahámhegy Önkormányzata és az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
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Vitorlás emlékmorzsa, némi nosztalgiával
Vitorlázunk
Nekem valószínûleg soha nem jutott volna eszembe, de sarjaink unszolására a hatvanas évek közepén beadtam a derekam,
egy alsóörsi vitorlásklubban vettem egy kivénhedt (állítólag
1937-ben épült) Gerle névre hallgató, szépen felújított dingit.
A gond csak az volt, hogy juttatom azt el Ábrahámhegyre?
Az idõsebb sarj, egy teljes évnyi tréning és hatalmas önbizalom
birtokában (kiváló hajóvezetõi tanúsítvány az Optimist osztályú hadihajók irányításában), teljes 14 esztendõs magabiztossággal megveregette a vállamat, mondván: rá se ránts Apu,
hazavisszük magunk, mi az az ötven kilométer, ha jó a szelünk!
Én ugyan az életemben nem fogtam még hajókötelet, de nem
maradhattam szégyenben. Reggel kilenc óra körül startoltunk
Alsóörsrõl, a kikötõi ágyú durrogása és néhány gondosan rejtett,
de mégis észrevehetõ sajnálkozó mosoly kíséretében.
Amilyen szerencséje csak egy újoncnak lehet, csodálatos
raumban haladtunk Ábrahám felé, délután kettõ felé értük el
Révfülöpöt. Ott aztán ledöglött a szél, vakítóan perzselt a júliusi
nap, s megtapasztaltam, mi az az ötkilométernyi pádlizás. De végülis hazavittük „lábon“ a hajót.
Gerle sok éven át volt a család kedvence, nem illik ugyan, de más nem lévén azzal jártam ki horgászni is. Locsogó hullámokban ugyan kicsit hangosan csapkodta a drótkötél az árbocot, de azért (akkor még!) szépen jöttek a pontyok is..
Volt persze néhány kalandunk is. Tapasztaltuk, milyen váratlanul tud levágni a tóra az északnyugati szél, amikor szinte
semmi idõ nem marad a vitorla behúzására, s a szél ereje bõven elegendõ ahhoz, hogy a hajó palánkjaiba kapaszkodva röpítse
azt a tó közepe felé. Megfeszített erõvel eveztünk a part felé s miután szinte egy tapodtat sem jutottunk kijjebb, éles eszünkkel
rájöttünk, hogy a lent felejtett „schwert“ elakadt a hinármezõben (akkor még bõven volt!) s szépen lehorgonyozta a Gerlét.
Miután ezen segítettünk, sikerült a nád tövéig elvergõdni, s annak védelmében a kikötõnkig lapátolni a hajót. Odaérve láttam,
hogy a két villa tisztességesen elgörbült a nagy erõlködés következtében.
Hasonló élmények nyomán született meg az alábbi mûalkotás, mely aztán a család vitorlás-indulója lett
(a költészetet nem kedvelõ olvasó itt ugorjon), a dallam közismert:
A Balaton hullámain egy kis hajó imbolyog
A kormányos és a mannschaft gyomra igen háborog
Hollari….hollaró…
A fenekén van néhány lyuk, nem vesszük mi azt zokon
Ami víz az egyiken jön, majd kimegy a másikon
Hollari…hollaró
Nézünk jobbra, nézünk balra, honnan jön most friss szelünk
Badacsonyba indulunk, de Révfülöpre érkezünk
Hollari…hollaró…
Itt a vihar, árboc reccsen, minden hullám habot hány
Édesanya Ábrahámban szedi a valeriánt
Hollari…hollró…
Mit mondjak, Petõfi János vitéze, vagy Arany Toldija népszerûségben messze elmaradt e mû
mögött. Tanulság: csak a megfelelõ hallgatóságot kell megtalálni.
Önöknek pedig, minden egyesületi tagnak, ábrahámiaknak és nyaralóknak egyaránt, örömteli,
élményekben gazdag esztendõt kíván az elnök,

A hajót Pajor Zsolt építette
Szabadi Tiborral.

Medzihradszky Kálmán

A száz legidézettebb természetkutató Magyarországon
„Magyarország jelenleg az összes tudományterület alapján a világ 147 országa közül a
harmincadik helyen áll idézettségben“ (Web of Science).
A száz legtöbbet idézett, itthon dolgozó magyar tudós között található a Kémiai
tudományok szakterületén Dr. Medzihradszky Kálmán neve, akinek 30 olyan
publikációja van, amelyre világszerte legalább harmincan hivatkoztak. Összes
hivatkozásainak száma „n.a.“, de feltehetõleg bõven meghaladja a kétezret.

Gratulálunk az akadémikus professzor úrnak, aki idén tölti be 80.-ik életévét.
Isten éltesse sokáig!
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JEGYZÕKÖNYV
a Nádirigó Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület
2007. évi közgyûlésérõl.
A közgyûlés helye: Ábrahámhegy, Polgármesteri Hivatal
nagyterme
Idõpontja: 2007. július 28. 18:00 óra
Jelenlévõk: Fedõné Vodenyák Katalin alpolgármester,
Pattantyús-Á. Miklós az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
ügyvezetõje, valamint az egyesületi tagok a jelenléti ív szerint.
Jegyzõkönyvvezetõ: dr. Orbán Sylvia
Jegyzõkönyv hitelesítõ: Ninausz Györgyné
Az eredetileg 17:30 órára meghirdetett közgyûlés nem volt
határozatképes, ezért a megismételt közgyûlés megtartására
18:00 órakor került sor.
Napirendi pontok
1. Az egyesület elnökének beszámolója az elmúlt évi egyesületi
tevékenységrõl
2. Beszámoló az egyesület pénzügyeirõl
3. A Balatonnal foglalkozó média áttekintése
4. Személyi változások a vezetõségben
5. Az egyesület további tevékenységének megbeszélése
1. Beszámoló (Gödrös Erzsébet, elnök)
- A vezetõség látogatást tett az újonnan megválasztott
Polgármester úrnál, és ismertette egyesületünk céljait és
tevékenységét. Ígéretet kaptunk arra, hogy az Önkormányzat
tájékoztat bennünket a partmenti ingatlanokat érintõ
tervekrõl, fejlesztésekrõl.
- A Siófoki Vízügyi Igazgatóságtól megkértük Ábrahámhegy új
nádas térképét. Ennek megértéséhez segítséget és kiegészítõ
információkat kértünk. Válaszlevelükben egy személyes
találkozót javasolnak, amire egy-két héten belül sort
kerítünk.
- A stégek legalizálásának lehetõségeirõl levélben tájékoztattuk
tagjainkat.
- Elhelyeztünk a "www.abrahamhegy.hu" honlapon "Nádirigó "
néven az egyesületünk ismertetését.
- Tájékozódás céljából elnökünk részt vett a Székesfehérvári
Városi Bíróság egy tárgyalásán, ahol három egyesület a
Vízügyi Hatóság jogi partvonal térképét és a Balaton vizének
oktalan leengedését támadta meg. Sajnos az egyesületek
elvesztették a pert. Ami számunkra kiderült, hogy a
Rehabilitációs tervet nem elõzte meg semmiféle
hatástanulmány.
- A beszámoló felvetett egy sor nyitott kérdést az alábbiak
szerint:
egy szabad strand hiánya,
a csónakkikötõ szükségessége,
a Vasút utca rendbetétele és fásítása.
Az elnök beszámolóját a jelenlévõk egyhangúlag elfogadták.
Hozzászólások:
Németh Gábor és Bognár László a stég-engedélyeztetéssel
kapcsolatban közölte, hogy a mederhasználati engedélyt csak
jogi személy (kft., egyesület) kaphatja meg, magánszemély
nem.
Németh István hozzászólásában két dolgot említett:
emlékeztetett arra, hogy régen a parti tulajdonosoké volt a
mederhasználati jog, a halászok fizettek ezért a
tulajdonosoknak. Továbbá, felvázolta azt, hogy milyen
egyszerûen lehetne csónakkikötõt létesíteni a Burnót patak
torkolatában.
Õsi Attila szerint a strandtól a vitorlás kikötõig terjedõ
partszakasz lenne alkalmas egy olyan terület létrehozására, ahol
mindenki lejuthatna a vízhez. Ezt gondosan meg kell tervezni,
és végrehajtani.
Vönöczky András felsorolta a régi lejárókat a vízhez, amelyek
helyettesítés nélkül szûntek meg.
Pattantyús Miklós felelevenítette azt a közhiedelmet, miszerint
a vízparti tulajdonosok, másokhoz képest különleges jogokat
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szeretnének kapni
lehetõségében...

a

vízhez

jutás

2. Pénzügyi beszámoló
2006 05 12. Ninausz Ildikó befizetett a
Raiffeisen Bankba 130 000 forintot.
2006 12 29. a kamatokkal, leszámítva a
bank költséget, összesen 165.187 Ft volt
a záró egyenleg.
2007 01 01-tõl 05 31.-ig
Bevétel: a
tagdíjakból, 10.000 Ft
Kiadás: bankköltség, levelek, fénymásolás: 28.400 Ft
Egyenleg 2007 05 31-én: a Raiffeisen bankban a számlánkon
146.600 Ft.
3. A Balatonnal kapcsolatos médiafigyelés (Orbán Sylvia)
Témák: beruházások, a Balaton törvény módosítása, a 20072013 közötti fejlesztések, (vízminõség). A parti rehabilitációra
(sétány) vonatkozó sajtóhírrel nem találkoztunk eddig.
Határozatok:
- A Fürdõegyesülettel összefogva szorgalmazzuk a csónakkikötõ megépítését.
- Õsi Attila segítségével megnézzük az Ábrahámhegyi
Területrendezési és Település-fejlesztési tervet, van-e valami
kapcsolódása a vízparti telkekhez.
- Szorgalmazzuk a csapadékvíz elvezetés megoldását. A Vasút
utcában, a szennyvízcsatorna építése kapcsán jelentõs
mennyiségû földdel túltöltötték a területet, amivel
megakadályozták a víz természetes lefolyását.
- Felvesszük a kapcsolatot más hasonló civil szervezetekkel.
- Egyelõre "várjunk ki" a parti sétány-kialakítás, az esetleges
kisajátítások, feltöltések, a vízi bejárók ügyében
4. Változás az Elnökség összetételében
Németh Gábor bejelentette, hogy a jövõben nem vállalja az
elnökségi tagságot. Lemondását az Elnökség elfogadta,
ugyanakkor felkérte Bliszkó Krisztinát és Paulovits Gézát, hogy
vegyenek részt az Elnökség munkájában. A közgyûlés a
változásokat elfogadta és Németh Gábornak megköszönte
eddigi munkáját.
5. Gödrös Zsóka a tagokkal folytatott beszélgetések alapján
felvetette, hogy mi legyen Egyesületünk tevékenységének
vezérfonala a közeljövõben: Legyünk aktívak akkor is, amikor
közvetlen hatásai még nincsenek a törvényi szintre emelt
Rehabilitációs Tervnek, vagy "várjunk ki", és csak akkor lépjünk,
ha tudomásunkra jut a partvonal rendezés kapcsán történõ
káros beavatkozás.
A jelenlévõk egyhangúlag az utóbbi mellett döntöttek. Ennek
értelmében figyeljük az eseményeket, hogy szükség esetén
egységesen tudjunk fellépni.
A nádvédelem változatlanul tevékenységünk egyik fontos
eleme.
FELHÍVÁS: Aki még nem fizette be a 2006-2007. évekre szóló
2000 Ft-os éves tagdíjat, kérjük, hogy tegye meg. Ezt az összeget
a átutalással, csekken vagy a Raiffeisen Bankban személyesen
lehet befizetni a 1 2 0 9 6 7 0 5 - 0 0 1 3 5 7 2 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1
számlaszámra.
A szezonban személyesen is lehet fizetni Ninausz Ildikónál
(Vasút utca 1).
Jegyzõkönyvvezetõ: Dr. Orbán Sylvia
Jegyzõkönyv-hitelesítõ: Ninausz Györgyné
Budapest, 2007-07-30
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Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megõrzéséért Alapítvány
1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 33.
Tel.:06-20-9419-362
Email: zlaca@freemail.hu

Tisztelt Olvasó!
Nehéz dolog felkérésre írni egy olyan kis alapítvány
munkájáról, mint a miénk. Jobbára arról az egy eseményrõl
szólhat az értékelésünk, amit nyár elején tartunk. Ráadásul az
Egyesületi Tükörben bizonyára tükröt kellene magunk elé
tartani. Merre hajoljon az a tartó kéz, mennyire legyen görbe
a tükör, merre vetül az árnyék és honnan esik a fény?
Egy véletlen kiszaladt mondat Bugacon („hogy örülnének ezek
a gyerekek a Balatonnak!“), úgy tûnik örök kötelezettséget
hárított néhányunkra. Kellemes, de munkás kötelezettséget.
Legelõszõr 2001-ben, a körmici hegyoldalban még a "fákról is
gyerektáncosok lógtak", mert 18 kiskamaszt, fõleg lányokat,
elhelyezni nem egyszerû dolog. De segítõkész lakói vannak a
falunak. Szávaiék nem csak a présház lakórészét ajánlották fel,
de Szabó Józsefné Terikéhez is elirányítottak minket, aki az
önkormányzat részérõl biztosított kellõ támogatást. Innen
már sínen voltak a dolgok, csak csinálni kellett… volna. A
következõ évi semmittevés után Terike enyhe, de hatásos
fejmosása átlendített minket a holtponton.

Mondhatnám, hogy azóta megy minden, mint a karikacsapás.
Mondanám, de néha villámcsapás is kerekedik. Szerencsére
nem igazi, és villámhárító mindig akad. Lassan kinõttük
magunkat, nem lehetett, nem volt érdemes mindent zsebbõl
fizetni (Pfúj! Azok a piszkos anyagiak!) Szervezetté kellett
válnunk, így született meg 2004-ben az Ábrahámhegy
Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítvány. A kis
alapítvány, kis megmozdulásokat tervez, azt az évi egyet
általában. Erre futja idõbõl, energiából és pénzbõl. Nekünk
bizony, komoly munka 50-60 embert elhelyezni, ellátni 2-3
napon át programokról gondoskodni nekik. Ráadásul egyikünk
sem rendezvényszervezõ. De ebben segít az önkormányzat,
helybeliek, barátok és néha maguk a fellépõk is.
A fellépõk. Talán észrevették, hogy általában a gátéri
Kismakkos Néptánc Egyesület és a kiskunmajsai Mayossa
Hagyományõrzõ Egyesület néptáncosai táncolnak. Amatõrök.
Egyetemen, fõiskolán tanulók, középiskolába járó fiatalok,
mások dolgoznak vagy éppen még csak az általános iskola vége
felé tartanak. Roppant megbízható partnerek, mindig új
mûsort tudnak hozni.
A megbízhatóságról: volt olyan táncos köztük, aki törött
tenyérrel vállalta a fellépést. Csak aki tudta, az látta, hogy nem
csap rá a csizma szárára, csak úgy csinál. Utánpótlást nevel
mindkét egyesület. A gátériek vannak nehezebb helyzetben:
kis község, kisebb támogatás. Pedig a ruhák, cipõk
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mindenkinek annyiba kerülnek. Egy tisztességes leány viselet
30-40-ezret is kitehet. A Mayossa jól sáfárkodik a nagyobb
támogatással. Volt szerencsém télidõben látni két
táncjátékukat Kiskunmajsán. Saját koreográfia, esetenként 5060 ember a színpadon, néha bizony modernebb zenék,
modernebb táncok, teltházas elõadások. A jólesõ borzongáson
túl a következõ szomorú gondolatom az volt, hogy ezeket a
produkciókat sajnos nem lehet elhozni Ábrahámhegyre. Pedig,
szép lenne, de túl nagyok. Talán egyszer, mégis…
Ritkán hívunk profi elõadókat. Tavaly a Csík Zenekar ilyen
volt. Az ország egyik legjobb, legkeresettebb zenekara. Több
mint félévvel elõbb le kellett kötni az elõadást, oly sûrû a
programjuk. A népzenészek egy külön család. Engem a frász
kerülgetett, hogy néhány nappal korábban kiderült, nem tud
mindenki ott lenni a hivatalosnak mondott felállásból. Erre
kikkel pótolják õket? A Magyar Állami Népiegyüttes zenészei
a beugrók. És alighogy megérkeztek, a cimbalmosuk
megkérdezte az Ifjas zenekar tagjait, hogy nem lenne baj, ha
beszállna hozzájuk zenélni. Még hogy baj!? Így is lett!
Tanulságok minden elõadás után akadtak. A tavalyi után
például az, hogy amíg nem biztosítható az esti világítás a
strandi színpadon, addig nem szabad ilyen hosszú
rendezvényt tartani. És bizony a szúnyogok ellen is fel kell
készülni, ha estébe nyúlik a mulatság.
Alapítványunk nevében a kultúra, a hagyomány szavak is
benne foglaltatnak. Hagyományos kultúrának tekintjük a
népzenét, néptáncot, de az itt hagyományos szõlõmûvelés
végeredményét, az ábrahámhegyi borokat is. Az utóbbi
idõkben ezeket is kiállíttatjuk a helyi termelõkkel és a tomaji
kerámia mester is kirakja portékáit.
Megjelentünk képeinkkel a 2006-os fotókiállításon, melynek
általunk készített anyagát az Kulturális Centrumnak adtuk át.
Ebben az évben Ábrahámhegy ólomüvegbõl készült,
nagyméretû, kivilágítható címerét is átadtuk az önkormányzatnak, melyet azóta sajnos, elég kevés alkalommal
láthattunk.
Reméljük, az Olvasókkal találkozunk az idén nyár eleji
néptáncestünkön, amelyre természetesen sokféle módon,
idõben felhívjuk a figyelmet. Köszönöm a lehetõséget az
Egyesületi Tükör szerkesztõjének, hogy munkánkat
ismertethettük lapjukban.
Zolnai László, kuratóriumi elnök
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Alapítvány

Megõrzéséért

Ha személyi jövedelemadója 1%-val támogatni
szeretné munkánkat, adóbevallása elkészítésénél
gondoljon ránk. A „Rendelkezõ Nyilatkozat“-on a
kedvezményezett adószáma rovatba a
1818 5621-1-42 számot, a kedvezményezett neve
rovatba pedig az „Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítvány“ szöveget írja be.
Köszönjük!
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KIHÚZZÁK ALÓLUNK A BALATONT?
Már második éve terjeszkedik az SCD-csoport a Balaton
környékén, felvásárolva minden idegenforgalmi, turisztikai
céget, természetesen azok – többnyire partmenti –
ingatlanjaival együtt. Nagy összegû beruházásokat terveznek,
ígérve, hogy fellendítik a Balaton forgalmát és hasznosítását.
Az „Új Balaton“ címû fejlesztési programjukról tavaly
januárban, Tapolcán nyilvános tájékoztatást tartottak egy
konferencia keretében. Ennek akár örülhetünk is, de vizsgáljuk
meg a részleteket.
„Rangos befektetõ a Balaton-parton“ – lelkendezik a Heti Válasz
folyóirat 2007. decemberben. Nézzük meg, jó-e ez nekünk?
– a befektetõ – fõleg, ha külföldi – általában nem helybéli,
hanem idegen, és mindenáron profitot akar, vagyis nem
családias, megfizethetõ szolgáltatást kínál, amin kevés a
haszon, hanem a luxus-igények kielégítését, vagyis az amúgy
is magas árakba olyat is beépítenek, amit a vendégek akár nem
is kérnek, és többnyire ki sem használják (ingyen masszázs,
szauna, stb.). Nekünk készül ez, vagy inkább a világ minden
tájáról ideérkezõ, tehetõs turistáknak?
„A Balaton-fejlesztési program 100 milliárd forintot meghaladó
beruházásaiból, többek között, szállodák, kempingek, üdülõparkok,
továbbá különféle turisztikai attrakciók, témapark és
kikötõfejlesztések létesülhetnek. … 2300-2400 vendég fogadására
alkalmas üdülõpark, témapark, kaszinó, bor- és gasztronómiai
központ, valamint vízi sportokra szakosodó park épül majd fel.“
– kérdésem csak az, hogy hogyan fognak odajutni a vendégek?
Ki fogják-e építeni ezekhez – nemcsak a belsõ infrastruktúrát,
hanem - a turisták odajutási lehetõségét, a kerítésen kívül is, a
falun keresztül, a már ott lévõ nyaraló- és helybéli ingatlanok
tulajdonosait és üdülõvendégeit nem zavaró módon?
Célkitûzés, hogy „a Balaton a külföldi és a magyar turisták
számára is elérhetõ árszínvonalú, ugyanakkor magas minõségû
szálláshelyeket és színvonalas szolgáltatásokat kínáló, vonzó
európai jelentõségû turisztikai célponttá váljon.“
– a fentiekkel („magyar turisták számára is elérhetõ
árszínvonalú“) szemben, az SCD-csoport januárban tartott
konferenciáján elhangzott, hogy
1. Balatonberényben a Süllõ Horgászfalu 50 luxus bungalóval
és négycsillagos szolgáltatásokkal várja majd a (magyar?)
horgászokat;

3. Balatonfüreden a Füred Resort ötcsillagos szállodával,
belsõtavas luxus bungalókkal várja a (szintén a magyar?)
turistákat.
Garda tó vagy Balaton?
„A Balaton fejlesztési programját az európai minták alapján, a
Garda tóhoz hasonlóan, szórakoztató/turisztikai célpont
jellemzi, amely lakóövezetek építésével is kiegészül.“ – mondja
az SCD-csoport.
Tájékoztatásul:
„Garda tó – Lago di Garda, Olaszország legnagyobb tava, az
Alpok déli lába elõtt. Területe 370 km2, hossza 52 km,
szélessége 3-17 km, mélysége 346 m. …“
„Balaton – Középeurópa legnagyobb tava. Területe 598 km2,
hossza 70 km, szélessége 8-12 km, közepes mélysége 3 m
(a legmélyebb Tihanynál: 11,5 m). …“
(Forrás: Új Idõk Lexikona, 1936.)
Érdemes megemlíteni, hogy osztják fel a befektetõk a Balaton
térségét – minden egyéb, hagyományos, a természet által
kialakított szempontokat csak alig figyelembe véve:
Az „Új Balaton“ öt kisebb régiója:
1. Keleti part – exkluzív, magas kategóriájú turisztikai régió
(Tihany, Füred, Almádi).
2. Dél-keleti part – magas kategóriás, szabadidõs régió (Siófok,
Siófok-Sóstó, Akarattya).
3. Déli part – szabadidõs régió (Zamárditól Fonyódig).
4. Nyugat-Balaton – az öko- és wellness turizmus régiója
(Balatonberénytõl Zalakarosig).
5. Balaton-felvidék – a kulturális értékek és természeti szépségek
régiója (Badacsonytól Akaliig).
További két téma, amit minden média és tájékoztató emleget:
- „A program 1500-1800 új munkahelyet biztosít“.
Biztos-e, hogy ezeken a helyeken nem "multi-rabszolgák"
fognak dolgozni minimál-bérrel? Vagy esetleg külföldi
vendégmunkások?! Hasznos lesz-e ez hazánknak, a szûkebb
közösségeknek?
- „A program éves szinten 8-9 milliárd forint adóbevételt generál az
állam és a helyi önkormányzatok számára“.
És mindezt milyen áron? Biztos, hogy megéri a Balatont
túlterhelni emiatt? Tényleg az önkormányzatoknál, a
Balatonnál marad ez a bevétel? Lehet, hogy az ország GDPje is növekedni fog a külföldi befektetések által (aminek a
profitját a befektetõk nyilván hazaviszik), de legalább itthon
is, az itthoni vállalkozóknál is marad valami a késõbbi
fejlesztések érdekében?

2. A badacsonyi Szõlõskert Hotel és Borászda négycsillagos
ellátás (és árak) mellett várja a - feltehetõleg többnyire
magyar átlagpolgár? - turistákat;

Mindezek elõzménye (az SCD tájékoztatójában leírtak
szerint, Dr.Varga Sándor):
- „Tavaly a négy parlamenti párt egy-egy balatoni kötõdésû
képviselõje együtt jegyezte azt a törvénymódosítási
javaslatot, amely a vízpart beépíthetõségét 8 százalékról
15 százalékra emelné. A politikai egyetértés év végére a
Balaton törvényben jogszabállyá érett, megteremtve a
nagyobb ívû fejlesztés lehetõségeit.“
- „A program végrehajtása már nem igényli a Balaton törvény
módosítását, ugyanakkor több helyen szükséges a helyi
településfejlesztési szabályok módosítása.“
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HEURÉKA! Most már az egyes települési önkormányzatokon
a sor. Mit és milyen feltételekkel engedélyeznek? Hol és
mennyire hagyják a helyi hagyományokat, értékeket a külföldi
tõke, a pillanatnyi haszon prédájává tenni? Mennyire képesek
ellenállni, mennyire fizethetõk le, milyen fenyegetésekkel kell
megbirkózniuk?
Továbbá „Lazulóban az építési elõírások a Balatonnál“
Balatoni futár (2007. augusztus) – (kivonat)
„Több beépítési övezetben is emelkedik az új épületek
magassága, nem kell ábrázolni a vízpart-rehabilitációs
tanulmánytervek térképlapjain az engedély nélkül feltöltött
(és beépített) területeket, szabadon kotorhatók a nádasok.
Ezek az új szabályok is bekerültek a július 26-án hatályba
lépett
balatoni
vízpart-rehabilitációs
szabályozás
követelményeit módosító kormányrendeletbe.
… az új épületek magassága 7,5 méterrõl 12,5 méterre
emelkedik, a gazdasági területeken az eddigi megengedett
4,5 m 8 méterre változik. … A kempingek területén megszûnt
a 10 %-os beépítési korlát, az új épületek pedig 4,5 méter
helyett 8 méter magasak lehetnek. (ugyanez vonatkozik a
strandok területére is) … a tanulmánytervek térképlapjain
nem kell ábrázolni a Balaton jelenlegi medrének partvonalát.
Törölték (kihagyták) az 1998-as kormányrendelet azon
passzusát, miszerint „Az I-III. osztályú nádasokban, illetve
attól legalább 2 méterre … tilos minden olyan mechanikai
beavatkozás (kotrás, feltöltés, építés, vízi-állás, csónakút,
horgászhely létesítés), amely a nádas állományát, annak
minõségét károsítja, illetõleg a nádas pusztulását idézheti elõ.“
(K.S.)

2. Miért kell a turistákat olyan lehetõségekkel a Balaton köré
csábítani, amelyek bárhol a világon megtalálhatók? A luxusszállodákban mindenütt van fitness, wellness, happyness,
belsõ medence mû-hullámokkal, mû-halak a (mû)horgászoknak, mû-fények, szolárium, akvárium, terrárium, stb.
úgy, hogy a vendégnek ki sem kell tennie a lábát az
épületbõl, legyen az akár a tengerparton, akár a hegyek
között. A Balatonnál ne ez legyen a csáberõ!

A Balatonnál van rendes, igazi hullám, igazi vihar és még tán
valódi halak is, van napsütés és naplemente és különlegesen
szép táj, egyedi, vendégszeretõ emberekkel. Ezt persze csak
az tapasztalhatja meg, aki nem reked meg a többcsillagos
szálláshelyek belsejében. Igaziból, nem is kellene, hogy
fontos legyen a luxus! (Akinek meg csak a kényelem a
fontos, az menjen olyan helyre „tespedni“, ahol minden
adott, és teljesen mindegy, hogy hol, milyen környezetben
van.)
3. Pozitív, hogy a rövid üdülési szezont hosszabb idõre akarják
kiterjeszteni a turisztikai és vendéglátóipari bevételek
növelése érdekében, de ezek a lehetõségek a szezonban is
megnövelik a turistaforgalmat, amely idõszakban a Balaton
környéke már ma is túl van terhelve. Ebben a kérdésben
készült-e hatástanulmány?
4. Pozitív, hogy jól jár a DRV, akinek vízszolgáltatási és
szennyvíztisztítói kapacitása a nyári forgalomra van
tervezve, és télen csak negyedrészben van kihasználva,
amely igénybevétel ilyen formán javulhat.
Összegzés
A Balaton lerablása és kihasználása történetének kezdetét
Somogyi György, épp 10 éve megjelent, „Balaton, gyógy- és
tengerfürdõ“ c. könyvében olvashatjuk:

Ellentmondások:
1. A Balaton törvény elõírja, hogy minden parti településen a
parthossz 30 %-a mindenki számára elérhetõ parti sétány
legyen. Több településen, ahol parti telkek vannak,
tiltakoznak a parti sétány ellen. Több helyen, ahol
körbekerített, elzárt parti területek vannak, ahová a
hétköznapi polgár nem teheti be a lábát (pl. Club-Aliga,
Balatonöszöd, stb.), és a Balatonpart máshol nem
közelíthetõ meg, ott harcolnak a sétányért.
Ezzel ellentétben az új fejlesztési program, növelt beépítési
lehetõséggel, olyan parti beruházásokat kíván támogatni,
amelyek - a parti sétány, parti elérhetõség elõsegítése helyett
- nagy valószínûséggel csupa zárt (õrzött), parti területet
eredményeznek (akár feltöltések árán is), ahol ismét csak a
kiváltságosok (vagy tehetõsek) „parádézhatnak“, mindenki
mást kizárva, vagy csak belépõjegy ellenében megengedve a
sétát. Hol és hova mehetünk majd esténként békésen sétálni
a Balaton part mentén?
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„A magyar tengert a nagyvárosi fürdõvendég körülbelül egy
évszázada találta meg, és mostanában kezdi elveszíteni.
Mármint azt, amit akkor oly boldogan fedezett föl benne:
hogy az a természet különleges csodája, s nem csak egy
nagydarab víz, amibõl jó boltot lehet csinálni. Még mindig a
természetnek – és a vele összhangban élõ ember kultúrájának
– a maradványai képezik azt a csalétket, ami a városlakókat
idecsalja, de magukkal hozott igényeik itt éppen azt
pusztítják, amiért még érdemes idejönniük. A balatoni fürdõ
nagyvárosi strandra kezd hasonlítani, ahol bõvül a
megvásárolható élvezetek választéka, de egyre csökken a
természetbõl meríthetõ öröm. A Balaton szerelmese egy
betonteknõ peremén, irdatlan vízi csúszdák közt döbben rá,
hogy itt valójában szerelme tárgyának hervadó bájait
árusítják.“
2007. december
Összeállította: Pattantyús-Á. Miklós
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SAJTÓFIGYELÕ
Mi az, ami hiányzik a Balatonnál?
„Vétójogot a fõépítészeknek!“
(Balatoni futár, 2007. augusztus, Magyarósi Vendel, okl.
építészmérnök olvasói levele, kivonat)
„… Kíváncsi voltam szakmai szempontból: milyen
beleszólása van a Balaton-parton a legfrekventáltabb parti
sáv beépítéséhez a hangzatos nevû, mai fõépítészeknek?
… jelenleg 5 fõépítész illetékes, … közülük hárommal folytattam beszélgetést, és sajnálattal állapítottuk meg, hogy
nincs beleszólásuk a jelzett építési ügyekbe, … ezekben a
területileg illetékes önkormányzatok, illetve a képviselõ
testületek döntenek. …
Ha nem sikerül valamilyen féket, vagy fellebbezési
lehetõséget biztosítani a szakembereknek, akkor idõ
kérdése, hogy a Balaton ökológiai egysége mikor borul fel,
hiszen ennek a veszélyére már a Nemzetközi Édesvízi
Tavak Szövetsége is felhívta a magyarok figyelmét.“ …
Hogyan mûködött ez a rendszer a „Kádár-érában“?
„… 1957-tõl a 70-es évek elejéig Farkas Tibor okleveles
építészmérnök látta el a Balaton-környék fõépítészi
teendõit. … Az ügyek mindegyikét szakvéleményének
csatolásával látta el.“
Komolyabb esetekben a BIB tervtanácsa volt az illetékes.
„A tervtanács döntése kötelezõ
volt mindenki számára. Ezt a
funkciót ideje lenne már, hogy ma
is kiharcolja magának a Balaton
Fejlesztési Tanács. A letûnt kor
nagyhírû fõépítészének körpecsétes hatósági jogköre volt. Ha
valamelyik település, szakvéleménye ellenére, kiadott egy építési
engedélyt, joga volt fellebbezni.
Ez ritkán fordult elõ, mert tekintélye, szakmai vonalon, igen magas volt, amellett, hogy
Ybl-díjas építészként, a Balaton-környék regionális
tervezéséért, megkapta a legmagasabb nemzetközi kitûntetést, az A-BER Crombie díjat.“
Közmeghallgatás és Közgyûlés címmel jelent meg az
Ábrahámhegyi Hírmondó júniusi számában egy írás, amelybõl a
közmeghallgatásról szóló beszámolót közöljük:
Egy hét különbséggel zajlott Ábrahámhegyen ez a két
esemény.
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, illetve a polgármester meghívására lezajlott közmeghallgatásnak
komoly programja volt.
Elõször a polgármester úr számolt be az új képviselõtestület
kicsit több mint fél éves tevékenységérõl, többek közt a
strand közvilágításának elkészülésérõl, egy új játszótér
megépítésérõl, az utcanév táblák felújításáról és egyéb, az
idegenforgalmi szezonra történõ felkészülést elõsegítõ
lépésekrõl.
A második programpont a közrendvédelmi beszámoló volt,
amibõl kiderült, hogy a legtöbb lopási esetben a tulajdonos
is hibás, mivel nem fordít elég figyelmet értékei õrzésére,
háza, nyaralója biztonságos bezárására.
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A legnagyobb érdeklõdést és a legtöbb hozzászólást a
szennyvíz-csatorna beruházásról szóló beszámoló váltotta
ki, amikoris sok-sok hozzászóló mondta el részletesen saját
ingatlana bekötési problémáját, hiányosságait. Ezeket itt
nincs szándékomban részletezni, mivel a csatorna ügy
Ábrahámhegyen még messze nincs befejezve, vagyis a
hibák, az építés utáni helyreállítások, területrendezés még
bõven folyamatban vannak.
A vegyes ügyek programpont keretében szóba került a
strand belépõjegy árának, a strand esti bezárásának problémája, amit polgármester úr megválaszolt. Elhangzott a
megújított honlap dicsérete több felszólaló részérõl,
valamint a polgármester által a nyílt rovatban feltett
kérdésekre adott korrekt és megnyugtató válaszairól. Szó
volt a hirdetõtáblák állapotáról és az Ábrahámhegyi
Hírmondó internetes megjelenésérõl is.
Polgármester úr szomorúan jegyezte meg, hogy kevesen
(kb. 30-35 fõ) jelentek meg a közmeghallgatáson, pedig õ
gondosan felkészült és minden tájékoztató forrást
igyekezett latba vetni, hogy több építõ szándékú felszólalást tudjon figyelembe venni, beépíteni további
munkája során.
…
2007. június

Pattantyús-Á. Miklós

A természet békéje vagy idegenforgalmi vállalkozás?
Somogyi György, Balaton, gyógy- és tengerfürdõ címû,
1998-ban megjelent könyvében írja:
„… nincs itt se tengermaradvány, se sók, se árapály - van viszont
tiszta víz, friss levegõ, sok napsütés és enyhe klíma. Vagyis a
létezõ természeti viszonyok azon együttese, amelyet a csenddel,
nyugalommal együtt már Bolemann is a leghatékonyabb
gyógytényezõnek minõsített, s amelynek csodaszép békességét
aztán Cholnoky mindenképp megõrizni javasolta. Javaslata az
idegenforgalmi vállalkozók körében már akkor is süket fülekre
talált, és már semmi sem gátolhatta meg azt, hogy a legfölkapottabb üdülõhelyeken a városi ember kényelemszeretete – meg az
úgynevezett szórakozásra való igénye – hovatovább az egész
gyógytényezõt feleméssze.“ …
„Már a századelõn gyûltek a panaszok, hogy a Balatonnál
valóban gyógyulást – azaz a természet békéjét – keresõk nyugalmát földúlja a szórakozni vágyók csendháborítása és
környezetrombolása“
Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozik az Ábrahámhegyi
Hírmondó 2007. augusztusi számában megjelent írás.
Kulturális esemény és/vagy diszkó – ünneplés vagy
rongálás és szemét?
Idén aztán bõven volt, van és lesz rendezvény Ábrahámhegyen. Volt (és lesz) kiállítás megnyitó, néptánc,
harcmûvészeti és karate bemutató, és volt falunap és
horgászverseny, volt és lesz strand-buli, meg még bornapok
is. Ábrahámhegy honlapján, „A polgármester válaszol“ c.
menüben – több pozitív üzenet mellett – a fiatalok igen sok
levélben mégis a diszkós, esti szórakozóhelyes
eseményeket, lehetõségeket hiányolják, ill. keveslik.
Miért zár be a strand olyan korán (11 órakor), miért van
csendrendelet este 10 után, miért nincs több diszkó és
mulatóhely nyitva az esti/éjszakai órákban?
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A kiállítás megnyitók után nincs eldobált szemét,
sörösüveg vagy doboz, nincs közterületi rongálás, a strandbulikról viszont ugyanez nem mondható el. Persze a
bulizók másnap reggel nem sétálnak, nem néznek körül
(mert alszanak), aki viszont este idõben lepihent és korán
kelõ, az bosszúsan tapasztalhatja reggel az éjszakai
dáridózás maradványait. És persze valakinek (önkormányzati dolgozók) másnapra el kell takarítania mindezt!
Feltételezem, hogy nem a helyi lakos vagy üdülõ fiatalok
azok, akik így elhagyják magukat, hanem az ide kicsit sem
kötõdõ, átmeneti turisták vagy vendégek, akik másnap
úgyis elhagyják a környéket. A mulatós, zajos
vendéglátóhelyek – a helyieken kívül – fõleg õket vonzzák.
És nem is a jó hangulattal van a baj, hanem a mértékkel!!
A strandot sem kellene bezárni és õrizni, csak a zajos
vendéglátóhelyeket, akkor nem lenne szemetelés és
rongálás, és bárki bemehetne késõ este is a víz tükrét és a
holdat nézegetni (ahogy az régen is volt) – akár kettesben a
szerelmével – de nem csoportos „ökörködés“ és „brahizás“
céljából.

- a vasút és a fõút mentén az árkok szintén fõ „szemétgyûjtõ hely“-nek számítanak;

Kedves ábrahámi fiatalok. Hadd maradjon Ábrahámhegy csendes, családias üdülõ/pihenõhely, sok-sok
gyerekkel, akik itt nõnek fel, itt építenek homok- vagy
iszapvárat, itt tanulnak meg úszni – ahogy ez veletek is
történt annak idején. Ha bulizni akartok, menjetek olyan
helyre, ahol erre a célra felkészült helyek vannak, és „nem szól
rátok a házmester“. Mi, kamaszkorunkban, Révfülöpön az
Ibolyában, vagy Badacsonyban a Tátikában éltük ki mulató
kedvünket, de onnan gyalog kellett ám hazajönni! Mire
Ábrahámhegyre érkeztünk, már csak a puha-pihe ágyikóra
vágytunk. Dolgozzatok meg Ti is a jó szórakozásért, ne
mások lássák annak kárát itt, Ábrahámhegyen!

Az idei, tavaszi szemétgyûjtési nap dátumáról és a
részletekrõl minden egyesületi tagunkat személyesen
értesítjük, valamint a csatlakozó támogatókat is.

2007. július

empéá

„Szemétszüret“ Ábrahámhegyen
Így hirdette meg a szemétgyûjtési akciót Ábrahámhegy
honlapja. Hát, bizony tényleg az igazi szüretek idõszakára
esett az eredetileg tervezett dátum – emiatt többször is
módosítani kellett. Végül is szeptember 15.-e lett a nyerõ
idõpont.
Eredetileg a Fürdõegyesület 2007. évi közgyûlésén, júniusban merült föl az ötlet, – a NABE korábbi, sikeres akcióinak
folytatásaképp, – amit az ott jelenlévõ polgármester azonnal fölkarolt és felajánlotta a támogatást. Nem sok idõ
múlva önként csatlakozott a Nádirigó egyesület, hogy õk is
szívesen részt vesznek a szemét eltakarításában.

- a patak medre és környéke több helyen is „szemét-befogadó hely“ – pl. egy eldobott bicikli is található a mederben…
Nyilván több különlegességgel is találkoztak a szemétgyûjtõk, – õk aztán tudnának mesélni…! - amiket itt nem
soroltam föl. A lényeg az, hogy végül mindenki sikeresnek
érezte az akciót, – sõt, a jövõ évben megismétlendõnek,
amelyre a „pecsétet“ a gyûjtés után délben, a Muskátliban
zajlott összejövetelen, a polgármester úr által felajánlott
fogadáson tettük fel.

Találkozzunk 2008-ban is, még nagyobb létszámban!
Ábrahámhegyi Hírmondó, 2007. december
Pattantyús-Á. Miklós

Az akció idõpontja az Önkormányzat kihelyezett
plakátjain is olvasható lesz.

GONDOLATOK, MEGJEGYZÉSEK
„Tegnap este átolvastam az egyesületi Tükröt. Nem
változott jelentõsen a korábbi évekhez képest. Gh.
Laci bácsi írása szakmailag is hasznos és érdekes
volt. A „Balatonért“ elismeréshez gratulálok!
Látom, a gyalázka közkedvelt téma, – a Somogyi
Hírlapban megjelent APEH-ostor is jó!
Hogy kritizáljak is: nem szerencsés, ha a címsorban
van betûhiba („KÖNV“ KÖNYV helyett – 21. oldal).
Összességében továbbra is informatív és sokoldalú
az újság. Engem sosem zavart a tartalomjegyzék
hiánya.
Ja, még egy érdekes dologra figyeltem fel: tavalyelõtt
az 1 % a tavalyinak szinte duplája volt. Szerinted,
mi ennek az oka?“
2007. március 9.
Holczinger Imre, Bp.

Mire jutottunk ezzel az akcióval? A meghirdetett idõpontra 10-15 fõ érkezett, – köztük nem kis létszámmal a helyben lakók, – így két, vagy három fõs csoportokra osztva,
négy irányba indultunk el az Önkormányzat által biztosított kesztyûkkel és zsákokkal:
1. Vasút u. - Park u. - Újtelep és vissza;
2. Rendesi oldal, körjárat
3. A Körmic felé, körjárat
4. Sziget u. - Virág u. és vissza
A felsorolás nem teljes, mert végülis majd minden útba esõ
területet (patak, vasút, országút környéke) bejártunk.
A statisztikai adatokról - pl. hány zsák szemét, stb. – nem
tudok számot adni, de egy-két, említésre érdemes tanulság
a jövõre nézve azért akadt:
- felfelé, a hegy felé igen sok komoly méretû kidobott
szemét (háztartási eszközök, gépek, lavórok, stb.) található, amit pl. nem tudtunk összegyûjteni;
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MEG EMLÉKEZÉS
Laci bácsi nélkül nem sikerült volna…
Az idén, 2008-ban, 80 éves Dr. Ghimessy László, ny. aranydiplomás erdõmérnök. Több más mellett arról is
nevezetes, hogy utálja, ha bácsinak nevezik, legföljebb az „Öcsi-bá“-t fogadja el. Az újjáalakulás óta aktív tagja a
Fürdõegyesületnek, melynek keretében végzett tevékenységérõl illik szót ejtenünk eme jeles évforduló alkalmával.
Ábrahámhegyi kötõdése, családja – a Bodrogi család – folytán, régi keletû, már a világháború elõtti. Bodrogi Ágoston (Guszti bácsi), nagybátyjának sírja az ábrahámi temetõben található. Õt a sors, sajnos, egy hosszú idõszakon
keresztül máshová vezérelte, de a 90-es évek elején, felépítve saját szerény nyaralóját a Bökhegyen, úgy tért vissza
Ábrahámhegyre, mint egy igazi õsnyaraló. Tisztában volt a helyi hagyományokkal, a régi helybeliekkel és
nyaralókkal, az egykori (kb. 40 év elõtti) helyzettel, állapotokkal és a település természeti adottságaival.
A Fürdõegyesület újjáalakulásának alapító, és egyben vezetõségi tagja 1994 óta. Ábrahámhegy érdekében végzett
aktív tevékenységét az alábbiak szerint értékelhetjük:
-

-

-

-

-

-

-

A fotózás a hobbija. Ez adta a lehetõséget, hogy a Fürdõegyesület az õ fotóinak
felhasználásával több új ábrahámi képeslapot adott ki, amelyek hamar ismertté és keresetté váltak, néhányat közülük újra is kellett nyomtatni.
(Az eddigi összes nyomtatott darabszám 20 ezer, amibõl mostanára már alig
maradt.)
Fotó-kiállítás szervezése, – idén már hatodik alkalommal, – bemutatva a
település és környezete szépségeit (régen és most), azzal a céllal, hogy mindenki
felismerje, és kellõképp értékelje, megbecsülje lakó- vagy üdülõhelye értékeit. A
kiállítások mindig nagyszámú látogatottsággal és sikerrel zárultak.
Ábrahámhegy feltérképezése utcákkal és kilátóhelyekkel – ld. Ábrahámhegyi
Eligazító térkép, – hogy segítse, ki-ki merre sétáljon, merre milyen meredek az
út és mit lehet útközben meglátni, észrevenni, megcsodálni a szépséget, ha
útközben meg-megállunk és hátrafordulunk.
Az õ érdeme, hogy lefotózta Ábrahámhegy útmenti keresztjeit, illusztrálva
azok jelentõségét, szépségét és egyben állapotát, hogy ráterelje a figyelmet
ezekre az értékekre.
A bökkhegyi kilátó tizenkét pontjának látképét egyenként – saját készítésû,
különleges állvánnyal – lefotózta. Ezekbõl a fotókból készült a Fürdõegyesület (és
Borbély Gyula) által finanszírozott 12 db tájékoztató tábla a kilátó
sarokpontjaira abból a célból, hogy a kirándulók ne csak „bámuljanak“, hanem
tudják is, hogy mit látnak.
Felmérte és lefényképezte a Szent Iván kápolna körüli régi temetõ sírköveit,
mindegyiket úgy, hogy megleste a megfelelõ fényviszonyokat. Ebbõl is tabló
készült a helytörténeti kiállításhoz, felhívásként, hogy ezt is szükséges megtartani, megõrizni és megbecsülni.
Az elmúlt években többször is adott, írt erdészeti szaktanácsadást, szakértõi
elemzést a vízfolyások, víz-elvezetési problémák és a patak medrét és torkolatát
illetõen, mindezt, sok éves tapasztalatai alapján, józan, mérnöki szemlélettel.

Ábrahámhegyen majd mindenki ismeri, aki látja õt, akár a földön fekve fényképezni,
akár a hegyoldalban az utakat járva, kilátóhelyeket keresve, vagy épp térdig sárbaiszapba gázolva, a patak torkolatáról fényképet készítve.
Azt hiszem, õ igazán mindenki által elismert és szeretett ábrahámhegyi lokálpatrióta, aki megérdemli, hogy nagynagy szeretettel üdvözöljük és gratuláljunk 80. születésnapján!
2007. december

Szeretõ és baráti tisztelettel
Pattantyús-Á. Miklós
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Ábrahámhegy Csillaga leáldozott
Mikor leérkeztem Ábrahámhegyre, addig sose éreztem jól magam, míg Csillag Pityú oda nem jött a kerítéshez,
átnyújtotta kezét és megkérdezte: Na mi van, megjöttél rabszolga? Ezt arra értette, hogy sokszor látott a kertben
füvet és sövényt nyírni, fát vágni, gereblyézni, stb. Ha gondban voltam valamilyen szerszámmal, mindig segített.
Ha vendégünk volt, többször átjött, kezében egy demizson borral, nehogy szomjazzunk. Jó pár éve, amikor a fürdõegyesületet szerveztem, mindig rámszólt: „Aranyapám, feküdj a gyöpre és ne kirándulj!“ Ez meg azt jelentette,
hogy ne izgágáskodjak, ne rontsak ajtóstul a házba, mert nem mindenki örül annak, ha beleszólnak megszokott
életébe. Akkoriban egyszer – sörözés közben – egy papírszalvétára az alábbi versikét írtam bölcs tanácsairól:
Aranyapám, feküdj a gyöpre...
Öcsi vágd csak a fát,
Addig sem csinálsz galibát!
Adok neked létrát, fûrészt,
Csak fogd be a ... szád!

Nekem mindig hiányozni fog,
Isten nyugosztalja!
Pattantyús-Á. Miklós, 2007. április 3.

Ábrahámhegy 75 évvel ezelõtt
1932-ben kötet jelent meg hazánk üdülõhelyeirõl: "Magyarország fürdõinek, ásványvizeinek, üdülõhelyeinek
ismertetése Magyarország fürdõtérképével" címmel. A 32. oldalon található Ábrahámhegy bemutatása az alábbiak
szerint:
Salföld-Ábrahámhegy
FEKVÉS: Salföld-Ábrahámhegy újonnan létesült nyaralótelep, mely Budapesttõl 190 km.-nyire természeti szépségekben gazdag környezetben épült. Vasútállomás. Postahivatal Kõvágóörs-Révfülöpön. Nevezetessége, hogy itt a
Balatonpart ép olyan fövényes mint a somogyi oldalon.
LAKÁS, ELLÁTÁS: A Tompos- és a Tar-féle vendéglõkben szoba 3 P, ebédmenû 1.80 P. Bérelhetõ lakások a községben és néhány villában.
KÖZLEKEDÉS: Budapestrõl személyvonattal 5 1/4 óra, gyorsvonattal 4
1/2 óra. Legközelebbi hajóállomás Révfülöpön.
SZÓRAKOZÁS: Fürdõdíj 30 fillér. Csónak óránkint 30 fillér.
KIRÁNDULÁSOK: Rendes községtõl északra római emlékek, a tó
partján a pálkövi svanyúvízforrás, Kisörshegy, Badacsony.
FÜRDÕIDÉNY: Június 1-tõl szeptember 1-ig.
Érdekes olvasmány lehet mindenki számára, aki a múlt iránt érdeklõdik,
hogy miket írtak Ábrahámhegyrõl háromnegyed évszázaddal ezelõtt.

Dr. Vértes László
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TÉLEN A BALATONON
Végre egy kicsit hideg lett és a Balaton nagy része befagyott. Hogy mennyire, azt nem lehet tudni, mert a
hírközlõ szervek nem adnak róla felvilágosítást, csak ijesztgetik a „balatonimádókat“. Ne értse senki se félre,
a téli Balaton sok veszélyt rejt magában, nem is keveset, tudni és ismerni kell, hol lehet és hol nem szabad jégre
lépni. Ábrahámba jövet megálltam Keszthelyen, ahol a hírek szerint egy német jégvitorlázó beszakadt, és errõl
sok sajtóhírt olvastam, a pécsi rádió is többször bemondta. Nézem a part menti jégen nyugodtan
korcsolyázókat. Érdeklõdöm, és jön a válasz: már három hete, karácsony óta a jégen vagyunk, mondja az

egyik, ki már várja a jégkorongos társait. Errõl nincs hír sehol!
Ugyanakkor Tihanynál jár még a komp. Bizony ilyen a Balaton, van ahol általában biztonságos, de van ahol
a legnagyobb teleken is, veszélyt rejt. De ezért még nem kellene elriasztani az embereket a téli Balatontól,
szervezni, irányítani, tájékoztatni kellene és illene a látogatókat!
Több mint 50 éve szenvedélyes sízõ vagyok, ismerem a szomszédos országokban adódó sízési lehetõségeket.
Vonjunk párhuzamot! Ott magas hegyek vannak, ezerszám építenek sípályákat, felvonókat, sízõk milliói
hódolnak kedvenc sportjuknak, az alig tipegõ gyermektõl az aggastyánig, mindenki a hegyen van. A sízés a
magas hegyeken, meredek pályákon, gleccsereken nem veszélyes? Dehogynem! De ott azon dolgoznak, hogy
a veszély a lehetõ legkisebb legyen. Errõl egy iparág gondoskodik, és sokan megélnek, pontosabban nagyon jól
megélnek belõle. Ezért végzik mindennapos pontos munkájukat. Többször láttam, hogy még szilveszter
éjjelén is mennek a hóágyúk és a pályákat rendbetevõ ratrakok, hogy január elsején reggel minden pálya a
legjobb állapotban a sízõk rendelkezésére álljon. És a sízõk jönnek, illetve tódulnak a síterepekre. Idén, mi is a
korán érkezõk között voltunk, de már csak a 10-es parkolóban (értsd 9 nagy parkoló már megtelt autókkal)
kaptunk helyet. A szilvesztert nem alkoholmámor, hanem egészséges sportolás jellemzi. És ha minden
óvóintézkedés, ellenére valakit baj ér, mert ez is elõfordul, ott a profi segítség.
Nekünk nincs magas hegyünk, de van Balatonunk, ami viszont máshol nincs Európában. Mi miért nem tudjuk
ezt kihasználni. Ha befagy csodás lehetõség. Itt nem lehetne szervezni téli sportéletet, ami téli szezont
teremtene? Miért áll üresen minden? Már hallom is a választ: nem mindig fagy be, van, amikor meg göcsörtös a
jég, stb-stb.
Az Alpokban sincs mindig hó, de akkor gyártanak. Sok 10 és
100 km-es sípályákat telítenek meg hóval. Ott se „asztalsimaságú“ gereblyézett hó esik az égbõl, gépekkel azzá
alakítják. Ehhez képest egy jégpálya elkészítése és fenntartása a Balatonnál gyerekjáték volna, amit nyáron
teniszpályaként használhatnának. De még ez se kellene.
Mert ha nincs jég, lehet hó, lehetne szánkózni, mehetnének a
lovasszánok. De ha hó sincs, és enyhe tél van, lehetne túrázni
és útba ejteni a jó balatoni borospincéket, finom bor, és
finom ételek kíséretében! Csak akarni és szervezni kellene.
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De mi vár Ábrahámba? Semmi! És most kedves ábrahámiak,
ne sértõdjenek meg, mert máshol sincs semmi, csak nagyon
szeretném, ha legalább Ábrahámban lenne valami! Nincs,
mert elõírások szerint mindenhol tilos jégre lépni, kivéve
ahol szabad. Igen, de sehol se szabad. (Vagy ha mégis, arról
nem tudni.) Így a kör bezárul. Minden zárva, a strand jegén
egyedül korizok a göcsörtös jégen. Nincs, aki letolná a havat,
nincs aki egy búvárszivattyúval egy kis vizet juttatna a
göcsörtös jégre, hogy másnapra sima legyen. Pedig nem
volna nagy költség, víz van ingyen (a jég alatt rengeteg), egy
szivattyú kellene, némi áramköltség volna. De csak volna, mert nincs! Nem látom az ifjúságot, nem látok
jégkorongozókat, nem látok kipirosodott arcú városiakat a jégen.
Ha az osztrákok (és a szlovénok, németek, franciák, szlovákok, lengyelek, ukránok, erdélyiek, stb) úgy
bánnának a hegyeikkel, mint mi a Balatonnal, akkor ott egész télen ki lenne írva: a hegyre menni, a síkos havon
csúszni tilos és életveszélyes! Szerencsére õk ennél okosabbak! Ha valaki gleccsert akar járni, hát járhat, várja õket
a hegyi vezetõ! Mi mikor tanulunk tõlük? Vagy csak várjuk a csodát? Így nem fog eljönni!
Vönöczky András

AFORIZMA
A mai kor problémája nem gazdasági, hanem lelki. Hit kell, hogy megküzdhessünk vele.
(Gróf Teleki Pál)

Van, aki így gondolja:
A baromfiudvar leggyakoribb lakója a buta liba, a hülye tyúk és a mérges pulyka.

A NÕKrõl
A nõ olyan, mint az olimpiai érem. Harcolnod kell érte, aztán egy életen át lóg a nyakadon.
Az útonállók azt mondják: Pénzt vagy életet! A nõk mindkettõt akarják…
Egy harminc év feletti nõ sosem ébreszt fel az éjszaka közepén, hogy megkérdezze:
Mire gondolsz, drágám? - Fütyül rá, hogy mire gondolsz!
Egy harminc feletti nõnek sosem kell meggyónnod a bûneidet. Úgyis mindig tudja.

És VÉGÜL
Annyit olvastam a szesz és a dohányzás káros hatásairól, hogy a végén leszoktam az olvasásról.
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KÖNYVAJÁNLÓ
A Balaton tudományos, mûvészeti és közéleti arcképcsarnoka (Szerk.: Hadnagy Károly)
(Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany, 2007.)
A Balaton rajongók mindig szívesen fogadják a helytörténeti kiadványokat. Most különleges a meglepetés,
hiszen az alcím: „200 személy arcképével és életrajzával“. Mindjárt a 2. oldalon a filozófus római császár, Marcus
Aurelius szép szavai: „Az emberek egymásért léteznek, tökéletesítsétek õket vagy nyugodj bele“.
Természetesen ismertetésünk csak vázlatos lehet. A kötet elején a támogatók és a rövidítések jegyzéke van, ezután
„A Balaton története a római császárok idején“. A gimnáziumban, mint korábban édesapám, a latin nyelvet,
irodalmat, történelmet tanultam, most jó volt olvasni a nagy neveket, pl. Tiberius, Traianus.
1. rész: - Életrajzi arcképcsarnok
I. fejezet: A Balaton tudósai és tudományos kutatói.
Híres, ismert és kevésbé ismert személyiségekrõl olvashatunk, pl. Bél Mátyás, Beszédes József, Cholnoky
Jenõ, Csapody Vera, Darnai (Dornyai) Béla, Herman Ottó, Kaáli-Nagy Dezsõ, Kvassay Jenõ, Lóczy
Lajos, Sebestyén Olga, Zólyomi Bálint.
Ábrahámhegyi vonatkozások miatt hadd emeljünk ki három jeles személyt: Dr. Csörgey Titusz (61. oldal,
részletek): „Még mielõtt 1893-ban a pesti egyetemre került, már megfigyelte és gyûjtötte a Fertõ nádasaiban megbúvó madarakat, majd megbízást kapott Herman Ottótól, hogy a korszerû magyar madártan úttörõjének, Petényi
Salamon Jánosnak kéziratban maradt jegyzeteit sajtó alá rendezze és illusztrációkkal díszítse. 1895-tõl 1914-ig az
Ornithologiai Központban dolgozott. 1914-ben átvette az Ornithologiai Központ vezetését. 1915-ben megbízták az
Ornithologiai Központ folyóirata, az Aquila szerkesztésével. Õ készítette a folyóirat címlaptervét, számos magas
színvonalú illusztrációját és több tanulmányt is publikált benne. Több külföldi madártani munkát is illusztrált.
1922-ben az Ornithologiai Központ igazgatójává nevezték ki. Érdemei elismeréséül több külföldi madártani
egyesület választotta tagjául. 1933-ban Hankó Béla professzor javaslatára a debreceni Tudományegyetem díszdoktora.
1934-ben kísérletügyi igazgatói rangban ment nyugdíjba és Ábrahámhegyen telepedett le. Világviszonylatban is
kiváló madárillusztrátorként tartják számon. Az õ rajzai díszítik Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról
címû népszerû könyvet. Csörgey Titusz kiadásában jelentek meg Petényi Salamon János hátrahagyott kéziratai.
Gyûjteményének egy része az Ornithologiai Központból lett Madártani Intézetbe került. Madárillusztrációinak
jelentõs része 1945-ben elégett. Halála után az ábrahámhegyi faluszéli házában, a Madártani Intézet segítségével
kis múzeumot hoztak létre, amely a hatvanas évek végén megszûnt.“
Sági Károly (91. oldal, részletek): „A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti osztályán gyakornok (1941-tõl); gróf
Zichy István fõigazgató megbízásából a Keszthely melletti Fenékpusztán 5. századi temetõkápolnát tárt fel.
A Múzeumok és Könyvtárak Országos Központjának munkatársa. Keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója (194849). Ásatásokat végzett Fenékpusztán, Dunapentelén - sic - (Dunaújváros). A Múzeumok és Mûemlékek Országos
Központjában a nyilvántartási osztály munkatársaként (1949. december végétõl) elkészítette a múzeumi anyag
nyilvántartási szabályzatát. 1954 augusztusától a keszthelyi Balatoni Múzeum munkatársa, majd 1955-tõl 1979-ig
igazgatója. Vezetésével tárták fel a fenékpusztai római erõdöt. Mûveiben foglalkozott a Balaton vízállásának
változásaival. 1955-tõl Keszthely-Dobogón irányította a római kori temetõ feltárását. 1958-63-ban feltárta a
nemzetközi érdeklõdést is kiváltó vörsi longobárd temetõt. Elsõdleges feladata a gyûjtés volt, mivel 1945 tavaszán
bombatámadás következtében a teljes múzeumi anyag megsemmisült. Az 1960-as években részt vett a
Magyarország régészeti topográfiája címû kiadványsorozat köteteinek munkálataiban; a keszthelyi és a tapolcai,
valamint a devecseri és a sümegi járást feldolgozó kötetek társszerzõje. 1996-tól haláláig Veszprémben élt. Fõként
késõ római kori és Árpád-kori régészeti ásatásokat végzett.“
Vönöczky-Schenk Jakab (103. oldal, kiemelt adatok): „Herman Ottó hatására kezdett el foglalkozni a madártannal. 1890-1900 között a Magyar Ornithologiai Központ asszisztens, a madarak tavaszi érkezési dátumainak
matematikai módszerekkel történõ kiértékelését végezte. 1903-tól ismét a Madártani Intézet munkatársa. Katonai
szolgálati idejétõl és egy rövid nevelõi idõszakától eltekintve élete végéig ennek az intézménynek volt a munkatársa, majd igazgatója. 1905-tõl szerkesztette az Aquila címû folyóiratot. 1912-ben Ábrahámhegyen kis szõlõt és
présházat vásárolt, gazdag irodalmi munkásságának jelentõs része itt kapott végleges formát. Érdeklõdésének
középpontjában a madárvonulás állt. Neki köszönhetõ, hogy Magyarország – Dánia és Németország után – a világon harmadikként 1908-ban csatlakozott a madárgyûrûzés módszeréhez, a hazai ellenkezések ellenére. A hazai
megfigyelõk tömegétõl (erdõgazdaságok alkalmazottai, néptanítók, a Vadászlap munkatársai, vadászó
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arisztokraták) beérkezett madárvonulási adatok alapján 1914-ben madárvonulási naptárt, 1928-ban madárvonulási
térképet, számtalan grafikont, táblázatot készítettek. 1927-ben titkára, 1928-35-ben kísérletügyi igazgatóként az
Ornithologiai Központ – a késõbbi Madártani Intézet – helyettes vezetõje, majd 1936-37-ben vezetõje, 1938-tól
kísérletügyi fõigazgatóként az intézet igazgatója. Nemzetközi hírû ornitológus volt. Kutatásainak fõ témája a
madárvonulás. Kiadta a magyarországi madárfajok harmadik korszerûsített névjegyzékét, foglalkozott a magyar
solymászat történetével és a magyar sólyomnevekkel. Az elsõk között kapcsolódott be a természetvédelmi mozgalomba, tevékenységének köszönhetõ a kis-balatoni kócsagtelep megmentése a pusztulástól. Sokat foglalkozott a
kócsag kérdésével, nemcsak a század eleji helyzetet tekintve, hanem mintegy 200 évre visszamenõleg is, a forrásokat
felkutatva. A kócsag védelme érdekében holland anyagi támogatást is szerzett a Kis-Balaton területén élõ néhány
madárpár védelmére. Javasolta a kor öltözködési divatjához tartozó dísztoll-kereskedelem átszervezését, és Hévíz
közelében kócsagtelep létesítését. 1899-1938 között rendszeresen részt vett a szarajevói, genfi, bécsi madártani
értekezleteken, elõadásokat tartott a berlini, koppenhágai, amszterdami és roveni kongresszusokon. Neve az ornitológiában világszerte ismert volt. 1938-ban a Nemzetközi Madártani Bizottság európai szakosztályának alelnökévé
választották.“
Azok részére, akik részletesebb anyag iránt érdeklõdnek, közöljük: a Budapesten 1987-ben, a Magyar
Mezõgazdasági Múzeum által kiadott „Magyar Agrártörténeti Életrajzok“-at ajánljuk. Csörgey Titus-ról az elsõ kötet
373-376., Vönöczky-Schenk Jakabról a harmadik kötet 596-599. oldala tájékoztat.
II. fejezet: A Balaton irodalmi és mûvészeti arcképcsarnoka
Nagyon sok mûvész alkotott a Balaton partján, nem lehetett könnyû a választás. Néhány név: Berzsenyi
Dániel, Borsos Miklós, Csokonai Vitéz Mihály, Egry József, Eötvös Károly, Garay János, Jókai Mór,
Kálmán Imre, Keresztury Dezsõ, Kisfaludy Sándor, Mészöly, (Pálóczi) Horváth Ádám. Sajnos, Bajor
Gizi, Blaha Lujza, Huszka Jenõ, József Attila, Kacsoh Pongrác, Margó Ede, Móra Ferenc, Németh László,
Szabó Lõrinc kimaradt.
III. fejezet: A Balaton közéleti arcképcsarnoka. Sok történelmi szereplõrõl kapunk adatot - Czigány Károly,
Festetics-ek, Keöd József, Kossuth Lajos, Nagyváthy, Szaplonczay Manó, Széchenyi-ek, Wesselényi Miklós.
Szomorúan jegyezzük meg, hogy a Magyar tenger partvidéki településein hosszú idõn át gyógyító orvosok nem
kaptak helyet.
2. rész: - Kortárs arcképcsarnok.
I. fejezet: A Balaton tudósai és tudományos kutatói. Entz Béla, Herodek Sándor, Oláh János, Ponyi Jenõ
nevét emeljük ki, nemzetközileg elismert tudósok. Fejér László nevét sajnos nem találjuk.
II. fejezet: A Balaton irodalmi és mûvészeti arcképcsarnoka. Rendkívül tehetséges mûvészek: Udvardy
Erzsébet, Vágfalvi Ottó.
III. fejezet: A Balaton közéleti arcképcsarnoka, néhány politikust mutat be.
IV. Függelék - irodalomjegyzék, az akadémiai elnökök, fõtitkárok sorolása, névmutató, idõrendi mutató, képjegyzék, a tóparti települések szerinti névjegyzék (érthetetlen módon nem alfabetikus sorrendben).
Talán lesz lehetõség újabb, bõvített kiadásra. Hadd ajánljam fel közremûködésem.
Dr. Vértes László

GONDOLATOK, MEGJEGYZÉSEK
„Kedves Barátom!
Most érkezett meg a lap - nagyon örülök, köszönöm. Remélem, még nagyon
sok éven át kapom majd, és természetesen a szerkesztésedben. Nagyon sok
szép, jó és fontos anyag van benne, amelyekben többnyire a te munkád – hadd
mondjam így: küzdelmed – van benne. És nagyon köszönöm írásaim közlését is.
Mindig kíváncsi vagy véleményemre, és ez nagyon jól esik és megtisztelõ!“
2007. február 19.
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Dr. Vértes László, Bp.
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A MADÁRGYÛRÛZÉS ÉVSZÁZADA
2008-ban 100 éves a madárgyûrûzés Magyarországon. A módszer hazai
alkalmazását Vönöczky Schenk Jakab (1876-1945) szervezte meg és vezette be,
akinek a neve éppúgy fûzõdik Ábrahámhegyhez, mint szülõvárosához,
Óverbászhoz (település Bácskában, a mai Szerbiában).

A madárgyûrûzés egy kutatási módszer, ami a madarak egyedi jelölésén alapul.
A sorszámozott gyûrûkkel megjelölt madarak minden egyes megfigyelése,
visszafogása vagy megkerülése sokat árul el életükrõl, különösen mozgásukról,
vonulásukról. A madárgyûrûzés segítségével sok más igen hasznos eredmény
mellett megismerhetjük az egyes madárfajok szezonális vonulási útvonalait,
pihenõ- és táplálkozó helyeit, telelõterületeit, végsõ soron a madárvonulási rendszerek egész Földünket átfogó hálózatát.
A madárvonulás, ez az egyik leglátványosabb természeti jelenség mindig is
Vönöczky Schenk Jakab
élénken foglalkoztatta az embert, számos pontos megfigyelést és – sok esetben
1876-1945
téves – következtetést írtak le a történelem folyamán, de kezdeti kísérletes
vizsgálatára is akad példa. Caesarius von Heisterbach, német, cisztercita egyházi író már a XIII. században
beszámol egy esetrõl, amelyben egy fecske a lábára erõsített papiruszdarabon a következõ feliratot vitte magával
vándorútjára: „Ó fecske, hol töltöd a telet?“. A módszert tudományos alapokon Hans Christian Cornelius
Mortensen (1856-1921), dán tanár dolgozta ki és alkalmazta elõször 1899-ben, seregélyeken.
Mortensen elsõ kísérletei után, 1903-ban Németországban a Rossitteni Madármegfigyelõ Állomáson kezdõdtek
meg az elsõ nagyobb arányú, szervezett gyûrûzések. Öt évvel késõbb, 1908-ban a világon harmadikként, az
1893-ban alapított, Herman Ottó vezette, Királyi Magyar Ornitológiai Központ – a késõbbi Madártani Intézet –
munkatársai Magyarországon is elkezdték a módszer alkalmazását. A madárjelölés jelentõségét Schenk Jakab
ismerte fel, aki 1898-tól volt munkatársa az Ornitológiai Központnak, és sok hazai szakember ellenvéleménye
ellenére javasolta Herman Ottónak a madárgyûrûzés bevezetését Magyarországon. Javaslatát Herman Ottó
elfogadta és megbízta Schenk Jakabot a részletek kidolgozásával. A rossitteni madárvártától kapott mintagyûrûk
alapján egy budapesti fémárugyárban legyártatták az elsõ hazai madárjelölõ gyûrûket, öt féle méretben.

Az elsõ hazai gyártású madárgyûrûk egyike
A gyûrûkön lévõ felirat azonosítja a gyûrût kibocsátó országot, a sorszám pedig a madár egyedi azonosítója.
A gyûrûzési eredményeket, valamint a beérkezett megkerülési adatokat éves madárgyûrûzési jelentések formájában
publikálták a Központ 1894-ben alapított folyóiratában, az Aquila-ban.
Az elsõ gyûrûzött madárfajok a fehér gólya, gémfélék, a dankasirály, a füsti fecske és más, fészken fogható és jelölhetõ madarak voltak, ugyanis a nagy tömegû élve fogási módszerek ebben az idõben még kidolgozásra vártak.
A madárjelöléseket eleinte fõleg a Központ munkatársai végezték, késõbb évrõl évre emelkedõ számban, önkéntes
és megbízott külsõ munkatársak is bekapcsolódtak a munkába. Schenk Jakab maga is részt vett a terepi munkában,
nagy számban jelölte a madarakat, a fiókanevelési idõszakban gyakorlatilag folyamatosan úton volt, mely kiszállásokat alaposan megtervezte, elõzetesen lelevelezte a helyi emberekkel. Az elsõ madárjelölési jelentések tanulsága
alapján Schenk Jakab 1908-ban közel 20 településen gyûrûzött, szerte az országban, Vas megyétõl a Szerémségen
át Háromszék megyéig. A gyûrûzésben résztvevõket és segítõket a jelentésekben kiemeli, ahogy írja az Aquila XV.
évfolyamában is: „Dankasirályokat a velenczei tó nagy sirálytelepén Meszleny Pál nagybirtokos úr szíves engedélyével és
közremûködésével jelöltünk Csörgey Titus barátommal“.
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A hazai madárgyûrûzés elsõ évében, 1908-ban összesen 27 madárfaj 1064 példányát jelölték meg Magyarországon
a Központ munkatársai, legnagyobb számban fehér gólya (351), dankasirály (110) és füsti fecske (381) fiókákat.
A jelölésekben Schenk Jakabon kívül a legtevékenyebben Cerva Frigyes, Csörgey Titusz, Müller Péter és Szeöts Béla
vett részt. A késõbbi években, ahogy a külsõ munkatársak száma folyamatosan emelkedett, ezzel párhuzamosan
nõtt az évente megjelölt madarak száma is, amely lendületet az I. világháború szakította meg. A hazai madárgyûrûzés elsõ negyed századában összesen 200 madárfaj közel 85 ezer egyedét jelölték meg.
Az egyre növekvõ gyûrûzési eredményekkel párhuzamosan évrõl évre egyre több megkerülési adat érkezett
a Központba. Ez részben annak köszönhetõ, hogy Schenk Jakab a kísérletek minél szélesebb körben való
megismertetése céljából a napisajtóban, vadászati, erdészeti, mezõgazdasági és egyéb szakmai és tudományos
folyóiratokban közleményeket tett közzé, így sok megtaláló, bejelentõ elõtt nem voltak ismeretlenek az elsõ
megkerülések, így az adatokat közvetlenül a Központ címére küldték. Ennek ellenére sok megjelölt madár sorsáról
más, közvetett vonalakon kapott a Központ értesülést, például újságokban, vadászati folyóiratokban közzétett
bejelentés, hirdetés útján.
Az 1909. évi madárjelölési jelentésben (Aquila XVI. évfolyam) számol be Schenk Jakab az elsõ, Afrikában megkerült
gyûrûzött madárról – egy Háromszék megyében (ma Románia), Schenk Jakab által, fiókaként jelölt és
Dél-Afrikában lelõtt fehér gólyáról -, amely szenzációt a Times magazin hasábjain tette közzé a bejelentõ. Nem
sokkal rá már meg is jelent Herman Ottó válaszcikke, amelyben ismerteti a madár történetét.

A Times magazinban közölt hirdetés
A hirdetés fordítása: „1909. január 30-án az unokaöcsém a karabélyával lõtt egy gólyát. Amikor megvizsgálta meglepetésére
egy fémgyûrût talált az egyik lába körül. A gyûrûn a következõ felirat volt: 'Ornith. Központ, Budapest, Hungaria, 209.'
Remélem, talál helyet ennek a néhány sornak az újságban, és így esetleg a gyûrût felrakó tudomására jut. Polela Natal délnyugati Basutofölddel szomszédos körzete.“
Az Ornitológiai Központ munkájának és szenzációs eredményeinek gyorsan híre ment szakmai körökben.
1910-ben, Berlinben, az V. Nemzetközi Madártani Kongresszuson az öt szekció egyikének, a madárvonulási
szakosztálynak Herman Ottó, az Ornitológiai Központ igazgatója volt az elnöke, jegyzõnek pedig Schenk Jakabot
választották, aki a kongresszuson bemutatta a „Kísérlet a Madárvonulás kutatásában“ címû elõadását. Szintén a
kezdeti sikerek elismerése, hogy 1914-ben meglátogatta a Központot Henry Forbes Witherby a British Birds magazin alapítószerkesztõje, hogy cikket készítsen a magyarországi madárgyûrûzési módszerekrõl és eredményekrõl.
Az itteni gyakorlati tapasztalatokat az angliai madárgyûrûzés szervezésében is felhasználták.
1928-ban, az akkor már Madártani Intézet kísérletügyi igazgatójaként, Schenk Jakab iskolai falitérképet szerkesztett az addig
összegyûlt adatok alapján, „Magyarországi madarak vándorútjai“
címmel. Ez volt a madárgyûrûzés eredményeinek elsõ, összefoglaló
térképi feldolgozása. A TÉRKÉP A Tükör külsõ borítóján látható.
A II. világháború valamennyi ember számára gyászos éveket
hozott. Az értelmetlen pusztítás áldozata lett mindannyi más természeti, emberi és kulturális érték között 1944 decemberében a
Madártani Intézet teljes archívuma és gyûjteménye. A pusztítás
martalékává vált 60 ezer kötet könyv, a teljes irattár, 32 ezer
madártáplálék-minta, 8 ezer madárpreparátum, a Cerva-féle pelyhesfióka-gyûjtemény, Alexander Bau 7500 db-os tojásgyûjteménye, a
gyûrûzési törzskönyvek és kartonok 170 ezer addigi összes adattal.
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Dolgozószoba a Madártani Intézetben
1920 körül
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Pátkai Imre (1916-2003) sorait idézve „Ember magasságú hamu, olvadt üveghalmok fájdalmas látványától
megrendülve kezdtük meg februárban az újjáépítés küzdelmes munkáját. Romokat bontva és tömegsírokat ásva, a
jobb jövõ reményével biztattuk egymást.“
E tragikus eseményt követõen, 1945. február 22-én, Kõszegen bekövetkezett még egy súlyos csapás a hazai madártanra, egy bombatámadás során szívrohamban elhunyt Vönöczky Schenk Jakab.

LEBOMBÁZOTT ÉPÜLET
Ennyi maradt a Madártani Intézetbõl a II. világháború után
A háború után a Madártani Intézet munkatársai a megmaradt gyûrûzõk és a külföldi társintézetek segítségével megpróbálták az adatokat rekonstruálni, de azoknak csak egy részét sikerült újra összegyûjteni, a gyûrûzési adatok legnagyobb hányada végleg elveszett. Napjainkra a háború elõtti idõszakból csak azok a felbecsülhetetlen adatok maradtak fenn, amelyek korábban az éves madárgyûrûzési jelentésekben publikálásra kerültek az Aquila folyóiratban.
1951-ben indult újra a gyûrûgyártás és a rendszeres madárgyûrûzés Magyarországon. A függönyháló megjelenésével
és az 1974-ben alapított Magyar Madártani Egyesülettel (MME), és azon belül a gyûrûzõket tömörítõ Gyûrûzõ
Szakosztály megalakulásával ismét lendületet vett a szervezett madárgyûrûzés. Az addig ritkábban jelölt, nagy
tömegû énekes madarak rendszeres vonuláskutatására a lengyel „Actio Baltica“ mintájára megindult az „Actio
Hungarica“ madárgyûrûzõ-táborok rendszere, amelyekben napjainkig közel másfél millió madarat jelöltek.
1976-ban a Madártani Intézet megbízásából az MME átvette a madárgyûrûzés szervezését Magyarországon.
A nyolcvanas évek végétõl a Madárgyûrûzési Központban elkezdõdött a gyûrûzési és megkerülési adatok
számítógépes rögzítése. 2005-ben befejezõdött az összes fellelhetõ hazai adat visszamenõleges rögzítése is, így mára
a teljes, immár egy híján 100 éves adatbank egy egységes adatbázisban, digitális formában is elérhetõ. Ezek alapján
1908-tól ezidáig közel ezer munkatársunk 283 madárfaj 3,4 millió egyedét jelölte meg Magyarországon. Összesen
250 ezer megkerülési adatot tarunk nyílván, amibõl 20 ezer külföldi vonatkozású. Mindezek közül jelenleg a
legtávolabbi adatunk, a gyûrûzés helyétõl (Páhi, Bács-Kiskun megye) 8963 km-re megkerült fehér gólya (Dél-Afrikai
Köztársaság).
A világon unikális, egy évszázados és mára már teljes mértékben digitalizált hazai madárgyûrûzési adatbankból
eddig is számtalan publikáció, egyetemi szakdolgozat, doktori dolgozat, cikk született, amelyek közül érdemes
kiemelni Schmidt Egon 1974-ben megjelent könyvét – „Hová mennek, honnan jönnek vándormadaraink?“
(Mezõgazdasági Kiadó) –, amelyben a szerzõ legkedvesebb madaraink vonulási szokásait mutatja be.
A centenáriumra kiadásra kerülõ hazai madárvonulási atlasz az elsõ tudományos igényességû átfogó összefoglalója
a hazai madárvonulásnak és a hazai madárgyûrûzésnek. Ezzel a munkával szeretnénk köszönetet mondani az
elõdöknek és a több ezer gyûrûzõnek, valamint adatközlõnek, akik hozzájárultak a hazai madárgyûrûzési adatbank
gyarapodásához.
Karcza Zsolt
Madárgyûrûzési Központ vezetõ
www.mme.hu
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Gyûrûzött fülemülesitke
Fotó: Verseczki Nikolett
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