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ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ

Minden újesztendõ az újrakezdés, az új lehetõségek
reményével kecsegtet. Ennek jegyében kívánunk így
évelején egymásnak, minden ábrahámhegyi lakosnak,
üdülõvendégnek, kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak
és idõseknek, beosztottaknak és vezetõknek boldog,
békés, sikerekben gazdag Újesztendõt.
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület elnöksége ismét
megújult, a felelõsségteljes elnöki tisztet immár

énrám ruházták. Nagyon magas az elvárás, a mérce, hisz az 1934-ben
megalakult és 1994-ben újjászervezett Ábrahámhegyi Fürdõegyesületnek
általam is ismert és nagyrabecsült elnökei voltak, mint dr. Nádori László, dr.
Göllesz Viktor, dr. Zalatnai Ottó, dr. Medzihradszky Kálmán, közismert
tudós emberek.
Ilyen elõzmények után talán csak azért mertem elvállalni ezt a feladatot,
mert a Fürdõegyesület vezetõségének 1994 óta mindvégig tagja voltam, így
az elõzõ elnököktõl sokat tanulhattam.
A Fürdõegyesület folyamatos és magas színvonalú tevékenységének fõ
biztosítéka még Pattantyús-Á. Miklós ügyvezetõ, aki az újraalakulástól
kezdve mindvégig lankadatlan energiával intézte és intézi az egyesületi
ügyek idõnként nem könnyû operatív és adminisztratív feladatait.
Köszönet érte!
Magamról még annyit, hogy 43 éve vagyok orvos, belgyógyász angiológus.
Rehabilitációs szakorvosként osztályvezetõ fõorvos és 20 éven keresztül
kórházigazgató voltam a Kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelõ-
intézetben. Egy éve, mint közalkalmazott, nyugdíjba vonultam, de a
járóbeteg szakellátást tovább folytatom.
Nyugdíjasként mindenki azt feltételezi, hogy idõmilliomos lettem és így
egyéb társadalmi tevékenységre sok idõm jut. Ebbõl adódóan már annyiféle
feladatot kaptam, hogy alig látszom ki belõle, de természetesen ameddig
egészségem engedi lehetõségeim szerint a köz javát szolgálom. A
Fürdõegyesülettel is így vagyok, az elmúlt 14 év sokirányú és tartalmas
munkáját elnöki tisztemnél fogva is szeretném folytatni.
Mint az ábrahámhegyi civil szervezetek egyike, az Önkormányzat munkáját
kívülrõl támogatjuk, együttmûködve a többi helyi egyesülettel, - mint a Nõk
a Balatonért (NABE) Közhasznú Szervezet Ábrahámhegyi Csoportja, az
Ábrahámhegyi „Nádirigó” Környezet és Természetvédelmi Közhasznú
Egyesület (KTKE), a Túravitorlás Sport Klub (TVSK) Ábrahámhegyi
Szakosztálya, Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért
Alapítvány. Jelszavunk: Viribus unitis – egységben az erõ! 1995 óta tagja
vagyunk a Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetségének (BFSZ) is.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert a fürdõegyesületi tevékenységem
egy többmillió forintos pályázat elnyerésével kezdõdött, melynek célja
Ábrahámhegy természeti és épített környezetének megõrzése, szín-
vonalának emelése. Bízom benne, hogy a pályázati célkitûzések, az
Önkormányzattal együttmûködve, mindannyiunk örömére megvalósulnak.
Soraimat zárva, minden Kedves Olvasónak jó egészséget, tartalmas
ábrahámhegyi idõtöltést és ehhez kedvezõ idõjárást kívánok.

2008. december, Dr. Ballagi Farkas

SMS-küldemény,
2008.12.24. 19:21

Az angyalok ma táncra kelnek,
Csengõn-bongón énekelnek,
Szeretet tölti be az utcát, teret
Békés, boldog ünnepeket!

Deákné Andi

SMS-küldemény,
2008.12.31. 16:57

Gyertyafényes ablakunkból
Lesünk ki az éjbe,
Vajon mennyi szerencsénk lesz
A következõ évben?
Jusson nekem, még több néktek,
Így kívánunk szép

és boldog új évet!
Zs & L

SMS-küldemény,
2008.12.31. 16:57

Erõs hitet, egészséget,
Szeretetet, békességet,
Õsi magyar becsületet,
Hû lelket, kit Isten vezet;
Júdásoktól szabadulást,
Élhetõszép szabad hazát

kívánok az Újévben
szeretettel Szabó András
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február 14. Megjelent a 2007. évi Egyesületi Tükör az
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért
Alapítvány, a Nádirigó Közhasznú Egyesület és a BFSZ, a
Balaton-parti Fürdõegyesületek Szövetsége mellékletével,
300 példányban.

A kiadványt postáztuk tagjaink számára, eljuttattuk a
társszervezeteknek megfelelõ számú mennyiségben és
postáztuk a tisztelet-példányokat. A költségeket tagjaink és
támogatóink SZJA 1%-os felajánlásából fedeztük.

IIssmméétt  mmeeggkköösszzöönnjjüükk  SSzzáávvaaii  GGéézzaa,,  eeggyyeessüülleettii  ttaagguunnkknnaakk,,  hhooggyy  aa
FFüürrddõõeeggyyeessüülleett  ppoossttaakkööllttssééggeeiinneekk  ccssöökkkkeennttééssee  éérrddeekkéébbeenn  vváállllaallttaa  aa
ccíímméérree  ccssoommaaggbbaann  eellkküüllddöötttt,,  ttööbbbb  mmiinntt  3300  ppééllddáánnyynnaakk  aazz
áábbrraahháámmhheeggyyii  ccíímmzzeetttteekkhheezz  ttöörrttéénnõõ  kkéézzbbeessííttéésséétt..

április 5. Szemétgyûjtési akció a helyi civil szervezetek és
az Önkormányzat szervezésében. Az egyesületi tagok a
vasút környékét tisztították ki teljes hosszban.
május: Az Ellenõrzõ Bizottság, a könyveléssel megbízott
munkatárs részvételével, elvégezte a Fürdõegyesület 2007.
évi gazdálkodásának ellenõrzését és azt rendben találta.
június 7. 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 2008. évi programok.
Kiemelt téma az új vezetõség megválasztása.
június 7. Évi rendes közgyûlés a szokásos napirenddel és
beszámolókkal, majd az elnökségi ülés témáinak közgyûlési
megbeszélése. Polgármesteri felkérés egy közös, NGO
pályázat beadására (ld. jegyzõkönyv).
Megtörtént az új vezetõség megválasztása, kis változással
az eddigiekhez képest. 
június 27. Közmeghallgatás, amelyen a hallgatók részérõl
sebesség-, ill. forgalomkorlátozás, gyalogátkelõ,
csónakkikötõ, faültetés, szemétgyûjtés és szállítás,
csatorna bekötési problémák és egyéb kérdések voltak
napirenden.
június folyamán Dokumentumok beszerzése a pályázathoz.
június 30. Pályázati közös megbeszélés, a pályázati
adatlap beadása.
augusztus 3. A IV. Csoportos Fotókiállítás megnyitója,
amelyen 14 kiállító vett részt.
augusztus 4. A Fürdõegyesület honlapjának frissítése:
vezetõségi változások, gazdasági helyzet és a legutóbbi két
Tükör teljes anyagával.
augusztus folyamán A kiállítás õrzése több alkalommal,
munkamegosztásban.
augusztus 31. A fotókiállítás bezárása, leszerelése.
szeptember 19. A pályázaton
egyesületünk 6,5 millió forintos
támogatást nyert, az Önkormány-
zat segítségével, közös céljaink
megvalósítására.
szeptember 20.
Szemétgyûjtési akció Ábrahámhegy egész területén a
NABE helyi csoportja, a Fürdõegyesület, az Önkormányzat
és a Nádirigó kht. tagjainak aktív részvételével. Az
egyesületi tagok a Burnót patak medrét és környékét
tisztították meg a Malom-hídtól a vasúti híd körzetéig,
valamint a vasúti töltés mindkét oldalát.

október 4. Szüreti felvonulás és bál az Önkormányzat
rendezésében.
október 8. Megérkezik
az egyesület számlájára
az APEH által átutalt
SZJA 1 %-os támogatás
159.676,- Ft összegben.
október 20. Fák ültetése
a Vasút utca mentén
a Nádirigó kht. szervezé-
sében, amihez a Fürdõegyesület 50.000,- forinttal járult
hozzá.
október 23. Megemlékezés és fáklyás felvonulás 1956
tiszteletére, utána filmvetítés Bereményi Géza jóvoltából a
Bernáth Aurél Galéria termében.
október 24. Közös kirándulás a salföldi pálos kolostor
romjaihoz az önkormányzat szervezésében, hurka-kolbász
és termelõi bor biztosításával. A rendezvényen igen sok
helybéli és üdülõ vett részt, ezzel is erõsítve az
összetartozás érzését.
október 25. Közös terepbejárás a Burnót patak
torkolatánál a polgármester, valamint a Nádirigó egyesület
és a Fürdõegyesület képviselõinek részvételével, egy
csónakkikötõ létesítése lehetõségeinek megtárgyalása
céljából.
november 15. Márton napi ünneplés az Önkormányzat
szervezésében, elõtte pályázati megbeszélés a
polgármesterrel.
november 20. Újabb átutalás érkezik az egyesület
számlájára az APEH-tõl az 1 %-os támogatási összeg
kiegészítéseként 13.304 Ft értékben.
november 21. A pályázati szerzõdés aláírása utáni elsõ
projektindító megbeszélés az Önkormányzati, pályázat-
írói és Fürdõegyesületi képviselõk részvételével.
december 7. A pályázattal kapcsolatos ajánlatkérési kiírás
aláírása a Fürdõegyesület részérõl (a kiírást az
Önkormányzat dolgozói készítették).
december 19. A megvalósítási pályázatok bontása,
értékelése, eredményhirdetés és a szerzõdéskötés
egyeztetése Ábrahámhegyen.
december 27. Évzáró vezetõségi ülés, melynek témái az év
tevékenységének, gazdálkodásának elemzése, valamint az
NGO pályázat eddigi és jövõ évi teendõinek megvitatása.

Az Egyesület honlapját – amely
a www.abrahamhegy.hu/egyesuletek/furdo címen

tekinthetõ meg – idén frissítettük, a fõoldalon az új
vezetõség és az adatok korrekciójával, valamint az

elmaradt 2006. és 2007. évek eseményeivel. Ez utóbbi
esetében, a honlapon az egyesületi Tükör számainak
megjelenítése bizonyult a legolcsóbb megoldásnak.

Az Ábrahámhegyi Képviselõtestületet
továbbra is köszönet illeti, hogy
lehetõséget biztosít saját hatáskörben
fenntartott honlapján a Fürdõegyesület
információinak közlésére. A Fürdõ-
egyesület történetének a Jelen esemé-
nyeirõl 2005-ig szóló hét fejezete,
valamint a 2006. és 2007. évi Tükör
olvasható a fenti alcímen.

AZ ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDÕEGYESÜLET 2008 ÉVI ESEMÉNYEI DIÓHÉJBAN
(a témák egy részérõl e kiadvány más oldalain olvashat bõvebben)

SSSS ZZZZ EEEE RRRR VVVV EEEE ZZZZ EEEE TTTT IIII ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT



ÉV BEVÉTEL Ft KIADÁS Ft EGYENLEG (Ft)
1994–95. Összesen: 236.700,- Összesen: 151.625,- 85.075,-
1996. Összesen: 171.105,- Összesen: 157.130,- 99.050,-
1997. Összesen: 251.055,- Összesen: 179.801,- 170.304,-
1998. Összesen: 230.017,- Összesen: 168.585,- 231.736,-
1999. Összesen: 295.757,- Összesen: 199.450,- 328.043,-
2000. Összesen: 344.865,- Összesen: 248.848,- 424.030,-
2001. Összesen: 381.791,- Összesen: 242.373,- 563.448,-
2002. Összesen: 376.515,- Összesen: 297.284,- 642.679,-
2003. Összesen: 451.244,- Összesen: 359.958,- 733.965,-
2004. Összesen: 473.788,- Összesen: 475.269,- 732.484,-
2005. Összesen: 453.967,- Összesen: 397.777,- 788.674,- 
2006. Összesen: 287.519,- Összesen: 372.768,- 703.425,-

Tagdíj+ Mûködési költség 37.639,-
támogatás 164.500,- TÜKÖR nyomdaköltség 123.120,-

TÜKÖR postaköltség 18.883,-
2007. Szemétgy. postaköltség 8.090,-

Vasúti jub. tám. 5.000,-
Befiz. utalvány 2.144,-

SZJA 1 %-a 161.216,- Banki alapköltség 34.400,-
Banki kamat 5.059,- Banki postaköltség 6.690,-

Összesen: 330.775,- Összesen: 235.916,- 798.284,-
Tagdíj 174.400,- Mûködési költség 38.470,-

2008. TÜKÖR nyomdaköltség 131.400,-
SZJA 1 %-a 172.980,- TÜKÖR postaköltség 22.105,-

Hírmondó postaktsg. 21.015,-
Fotókiállítás 9.700,-
Honlap frissítés 5.000,-
Facsemete vásárlás 50.000,-
BFSZ tagdíj 3.000,-

Banki kamat 5.593,- Banki alapköltség 29.000,-
Banki postaköltség 14.246,-
Pályázati saját költség 34.490,-

Összesen: 352.973,- Összesen: 358.426,- 792.831,-
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AZ ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDÕEGYESÜLET GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

1994. ÉS 2008. KÖZÖTT

Kiegészítés
a 2008. évi költségvetéshez, a kiadási tételek indoklásával

A megszokottól eltérõ, két kiadásunk volt 2008-ban (a táblázatban dõlt betûvel jelölve).

Az egyik, hogy a Fürdõegyesület anyagilag 50.000,- forinttal támogatta a Nádirigó Kht. fásítási akcióját (amelynek költségeihez az
Önkormányzat is hozzájárult). A 12-15 db fa ültetése - teljes mértékben a Nádirigó szervezésében - a Vasút utcában történt, ahol a
fõcsatorna korábbi építése közben sok fa megsérült (egyébként is idõsek voltak), sokat ki kellett vágni, a gyökerek elvágása folytán sok
fa elpusztult, a talaj feltöltési, bontási törmelékkel lett tele, ellepte a talajvíz.
Ezen tevékenységrõl a KITEKINTÉS c. rovatban, a Nádirigó beszámolójában találhatunk részleteket.

Másik, nem tervezett bevételi és kiadási kötelezettségünk adódott a Közgyûlés által június 7-én, az Önkormányzat felkérése alapján,
megszavazott NGO pályázati tevékenység kapcsán.
A pályázat részleteirõl olvashat e kiadvány PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG c. rovatában.
A pályázattal kapcsolatos tanulmányok költségének (156 eFt), a pályázatírás és annak sikerdíjának (összesen 240 eFt) kiegyenlítése az
Önkormányzat támogatása segítségével történt (ld. az alábbi táblázatot). Kiadást jelentettek továbbá a pályázathoz szükséges
mellékletek, igazolások beszerzésének illetékei, utazási, postázási, levelezési, telefon és banki költségek, melyek eddig kb. 34.500,-
forintot tettek ki. 2008-ra ezt az összeget, a pályázat sikeres megvalósítása érdekében, a Fürdõegyesület átvállalta (ez a tétel szerepel
a táblázatban). 2009. évre, a pályázat folyamán el nem számolható, de mégis felmerülõ költségek fedezetére, a Fürdõegyesület vissza
nem térítendõ (év végi elszámolási kötelezettséggel járó) támogatási kérelmet adott be az Önkormányzatnak.

A Fürdõegyesület gazdasági elszámolás c. fenti táblázatában nem szereplõ, a pályázattal kapcsolatos, valójában a számlánkon csak
átmenõ, bevételi-kiadási tételek a következõk:

Önkormányzati átutalás (támogatás): + 396.000,- Ft
Pályázati számlák kifizetése - 396.000,- Ft
Pályázati elkülönített banki számla költsége - 2.577,- Ft

2008. december 31.
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SZÁMVETÉSEK

TAGLÉTSZÁM 2008:

Jelenlegi nyilvántartott taglétszámunk: Összes: 179 fõ (a nyilvántartott teljes létszám, beleértve az alakulás óta kilépett,
elhunyt, vagy idõközben inaktívvá vált tagokat, akikkel nincs kapcsolat).

Aktív: 105 fõ (tagdíjfizetõ, senior, tiszteletbeli).

Új belépõink 2008. évben: Landesz Bernadette (Budakalász), Kránicz Balázs (Veszprém),
Szabó András (Ábrahámhegy)

Akiktõl legalább 3 éve nincs visszacsatolás, vagy a posta visszadobja a küldeményeket: Dr. Berti Béláné (Bp.),
Józsvai Sándor (Hévíz), Landesz Mihály † (Bp.), Páncél Gábor (Ábrahámhegy),
Örlõs Zsuzsanna (Ábrahámhegy)

A tagdíjfizetési morál 2008. évben 75 % ( ez tavaly 73 % volt, amit akkor keveselltünk!). 
Bevétel a tagdíjból 175.400,- Ft (a teljes bevétel kb. 50 %-a).

A tagdíj 2009-re még mindig 2000,- Ft/év aktív keresõ esetén és 1000,- Ft/év nyugdíjasoknak.

Köszönjük a bizalmat, a tagdíj befizetést és a támogatásokat! 

KÖZLEMÉNY

Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13, Adószám: 1891 7530-1-19)
ezúton hozza nyilvánosságra, hogy a 2007. decemberében, az APEH által, az adózók 2006. évi

személyi jövedelemadójának az egyesület számára felajánlott 1 %-aként átutalt 161.216,- Ft összeget
az alábbiak szerint használta fel:

A 2007. évi Egyesületi Tükör nyomdai költsége (2008. február) 131.400,- Ft
Fák ültetésének részösszege (2008. október) 50.000,- Ft

Összesen: 181.400,- Ft

A költségkülönbözetet az egyesület saját forrásaiból (tagdíj, támogatás) fedezte.

2008. október 31.
Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ

Köszönjük minden kedves támogatónknak a 2007. évi SZJA bevallásuk 1 %-os felajánlását, ami 2007
októberében – 159.676,- Ft –, valamint novemberében – +13.304,- Ft összegben– érkezett számlánkra.
A teljes összeg: 172.980,- Ft.

Az APEH által átutalt összeget, legjobb tudásunk szerint, mint eddig is, Ábrahámhegy érdekében kívánjuk
felhasználni.

Továbbra is örömmel és felelõsségtudattal várjuk tagjaink és támogatóink SZJA felajánlását
Ábrahámhegy – családias jellegû üdülõfalu – segítése és fejlõdése érdekében.

Adószámunk: 1891 7530 - 1 - 19
(az Elnökség)
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EMLÉKEZTETÕ az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2008. június 7-én du. 4 órakor tartott
Elnökségi és Ellenõrzõ Bizottsági együttes ülésérõl

A SZERVEZETI ÉLET DOKUMENTUMAI

Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 13 éves mûködésének pénzügyi folyamatai 1996-2008.

Helyszín: Ábrahámhegy, a Kultúrház nagyterme

Jelenlévõk: Dr. Medzihradszky Kálmán, elnök, Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ, Dr. Ballagi Farkas,
Dr. Ghimessy László, Matskási István elnökségi tagok, Juhász István, Ninausz György, 
ellenõrzõ bizottsági tagok. (Borbély Gyula, Vönöczky András és Dr. Zalatnay Ottó kimentette magát.)

Az ülésen, a mellékelt meghívó programja szerint, a következõ témákról esett szó:
1. A 2007. év tevékenységének és gazdasági helyzetének mérlege és értékelése (ld. Tükör)

A témát – az elnök kívánságára – csak röviden adtuk elõ.
2. Az elsõ fél év gazdasági beszámolója – a beszámoló elhalasztva a közgyûlésre.
3. A közgyûlés programjának egyeztetése – elfogadva
4. 2008. évi terveink – az elnök döntése alapján, a közgyûlésen kell megvitatni.

Az ügyvezetõ megemlítette, hogy a polgármester úr a Fürdõegyesülettel közös pályázat beadását tervezi, amit
a közgyûlésen vezet majd elõ.

5. A vezetõségválasztás kapcsán elhangzott, hogy Dr. Zalatnay Ottó nem vállalja a jelöltséget a vezetõségbe, valamint
Dr. Medzihradszky Kálmán nem óhajtja vállalni az elnöki tisztséget a következõ négy évre.

(A közgyûlésre érkezõk egyre nagyobb száma miatt az elnökségi ülés átalakult közgyûléssé.)

Ábrahámhegy, 2008. június
Az emlékeztetõt felvette: Pattantyús-Á. Miklós
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A közgyûlésen résztvevõk száma a jelenléti ív szerint 19 fõ.
A jelöltek száma: 12 (a jelöltséget nem vállalók, vagy nem
jelenlévõk a listáról kihúzva)
A szavazatok száma: 16 (egy szavazat érvénytelen)

Az elõzetes megegyezés alapján a legtöbb szavazatot
kapott elsõ 7 fõ lesz a Vezetõség tagja az elkövetkezõ 4
évre, valamint a sorrendben következõ 3 fõ az Ellenõrzõ
Bizottság tagja.

A titkos szavazás eredményeképp 10 fõ kapott szavazatot
az alábbi sorrendben:

Dr. Ballagi Farkas 15 pont
Pattantyús-Á. Miklós 15 pont
Dr. Ghimessy László 13 pont
Dr. Matskási István 13 pont
Borbély Gyula 12 pont
Dr. Medzihradszky Kálmán 11 pont
Vönöczky András 10 pont

Ninausz György 9 pont
Nagy György 8 pont
Juhász István 5 pont

A fentiek alapján az elsõ 7 fõ a megválasztott Elnökség
tagja, a további 3 fõ az Ellenõrzõ Bizottság tagja (ld.
Alapszabály 15. §. (4) pont).
A Közgyûlés után mindkét testület összeült, és - az
Alapszabály 15. §. (5) pont alapján, saját hatáskörben -
megválasztotta elnökét és az ügyvezetõt, az alábbiak
szerint (kölcsönös megegyezésben a pontszámok alapján):

Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület Elnöke:
Dr. Ballagi Farkas
Ügyvezetõje: Pattantyús-Á. Miklós
Az Ellenõrzõ Bizottság Elnöke: Ninausz György

2008. június 7.
A jegyzõkönyvet felvette: Pattantyús-Á. Miklós

Vezetõségválasztási jegyzõkönyv
Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2008 június 7. Közgyûlés

Idõpont: 2008. június 7. du 16:30, illetve 17 óra
Helyszín: Ábrahámhegy, a Kultúrház nagyterme
Jelenlévõk: a mellékelt aláírási ív szerint (1. melléklet)
Program: az elnökségi ülés programja szerint (2. melléklet)

Az elnök du. fél 5-kor megállapítja a határozatképtelen-
séget (bár egyre több tag érkezik), és úgy dönt, hogy a
vezetõségi ülést közgyûlésként folytassuk a meghirdetett
második idõpontban. Ekkor kihirdette, hogy a közgyûlés a
jelenlévõ létszámmal határozatképes.

1. Elnöki beszámoló a 2007. évi tevékenységrõl a 2007. évi
Egyesületi TÜKÖR-ben leírtak alapján.

2. Az ügyvezetõ beszámolója:
A) a 2007. évi pénzügyi helyzet, tagdíjfizetési morál, az
SZJA 1 %-os támogatások összege és annak hasznosítása 
(ld. Tükör).
B) AB) A 2008. elsõ félévi gazdasági helyzet az
ügyvezetõ beszámolója alapján: Kiadás:
Áthozat (2007-rõl): 798.284,- Tükör: 156.000,-
Tagdíj bevétel: 133.400,- Könyvelés: 12.300,-

Postázás: 12.600,-
Mûk.költsg.: 13.000,-

Egyenleg: 738.000,- Ft (kerekítve)

3. Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója a 2007. év gazdasági
helyzetérõl az Egyesületi TÜKÖR-ben leírtak alapján.

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

5. Napirenden kívüli tájékoztatás a polgármester részérõl
az ügyvezetõ felkérésére:
Vella Zsolt polgármester felkéri a Fürdõegyesület
közgyûlését, hogy vállalkozzon egy önkormányzattal
közös pályázat beadására. A pályázat tervezett témái:

- a zöld terület növelése faültetés, parkosítás formájában 

a Vasút utcában és a Bökkhegyi kilátó körzetében;
- komposztáló telep létrehozása Badacsonytomajjal 

közösen, az elszállítás megszervezése;
- szelektív hulladékgyûjtõ helyek kiépítése Ábrahám-

hegyen, legalább öt helyen.
(Felmerült a csónakkikötõ kérdése, de ilyen témában
egyelõre még nincs pályázati kiírás.)
A polgármester ajánlata szerint az önrész költségét az
Önkormányzat vállalja, ezen kívül intézi a pályázat
megírását, elõsegíti a megvalósítást, és minden egyéb, a
pályázattal kapcsolatos ügy szervezését. A Fürdõ-
egyesületre azért van szükség, mert a pályázatot csak civil
szervezet adhatja be. Ugyanakkor a pályázat témájához,
szakmai részéhez az egyesület tagjainak, vezetõségének
hozzászólási, javaslattevési joga van.
A Közgyûlés jelenlévõ tagjai teljes egyetértésben,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az ajánlatot,
IGEN-nel szavazott.

A továbbiakban köszönõ szavak hangzottak el az
Önkormányzat és a polgármester felé az egyesület iránt
tanúsított bizalmukért.

6. A vezetõség tagjai mandátumuk lejártával lemondtak
tisztségükrõl.
A továbbiakban Dr. Ballagi Farkas, a jelöléssel és a
választással megbízott tag levezette a választás folyamatát,
ismertetve a jelölteket, kijavítva a jelölt-listát a visszalépõk,
jelen nem lévõk, valamint egyéb okból törlendõ nevek
kihúzásával.
A választás eredményeit külön Vezetõségválasztási
jegyzõkönyv tartalmazza.

Az elnök 18:20-kor – megköszönve a jelenlévõk aktív
részvételét – bezárja a közgyûlést.

A közgyûlés után mind a megválasztott Elnökség, mind az
Ellenõrzõ Bizottság megválasztotta saját hatáskörben a
tisztségviselõit (ld. Vezetõségválasztási jegyzõkönyv).

2008. június 7.
A jegyzõkönyvet felvette: Pattantyús-Á. Miklós

JEGYZÕKÖNYV az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2007. évi rendes közgyûlésérõl
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Helyszín: Budapest XXI. Gõz u. 19. (Dr. Medzihradszky
Kálmán meghívására)
Jelenlévõk: Dr. Ballagi Farkas (megválasztott új elnök), Dr.
Medzihradszky Kálmán (leköszönt elnök), Pattantyús-Á.
Miklós (ügyvezetõ), Dr. Ghimessy László, Matskási István
elnökségi tagok.
(Borbély Gyula, Juhász István, Nagy György, Ninausz
György, és Vönöczky András kimentette magát.)

Az ülésen, a mellékelt meghívó programja szerint, a
következõ témákról esett szó:
1. 2008 évi tevékenységünk mérlege (elnök)
2. Az ügyvezetõ gazdasági beszámolója, a pénzügyi helyzet

ismertetése (SZJA 1 %-os bevételei, taglétszám és
tagdíjfizetési morál, pályázati kiadások, stb.)

3.Az Önkormányzattal való kapcsolatunk, a közös
pályázattal (NGO) kapcsolatos teendõk, költségek és
kötelezõ feladatok, elvárásaink, javaslataink a
megvalósítás mûszaki tartalmáról.

4. Határozat született, hogy a jövõ évi közgyûlés idõpontja
2009. június 6. szombat du. fél 5 (elõtte du. 4-kor
elnökségi ülés)

5. A 2008. évi Tükör tartalmáról, oldal- és darabszámáról
nem esett szó.

6. Jövõ évi tervek, feladatok - pályázati tevékenység, vasúti
jubileum, stb.

Az ülés bezárva: 13:10-kor.

Budapest, 2008. december 27.

Az emlékeztetõt felvette: Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ

Mellékletek:
- meghívó
- a 2008 évi események dióhéjban
- az aktuális pénzügyi helyzet
- pályázati mellékletek, elszámolások, szerzõdések 

(bemutatásra)

Elnök:
Dr. Ballagi Farkas (ny. fõorvos)

9330 Kapuvár, Fõ tér 11. 06-96-242 614
Ábrahámhegy, Eötvös József u. 10. 06-30-228 9567
e-mail: lupusz@vivamail.hu

Ügyvezetõ:
Pattantyús-Á. Miklós (vill. mérnök)

1016 Bp. Piroska u. 7. 06-1-375 0235
Ábrahámhegy, Patak u. 4.A. 06-30-6655 128
e-mail: miklos@elgi.hu

Elnökségi tagok:
Borbély Gyula (képviselõ, borász)

8256 Ábrahámhegy, Révész u. 12. 06-87-471 77
06-30-213 2835

Dr. Ghimessy László (ny. erdõmérnök)
1114 Bp. Bartók B. út 61. II.8. 06-1-385 6834
Ábrahámhegy, Bökkhegyi út 31.

Dr. Matskási István (múzeumi fõig.)
1161 Bp. Pálya u. 44. 06-1-403 4398
Ábrahámhegy, Kereszt u. 73.
e-mail: matskasi@nhmus.hu

Dr. Medzihradszky Kálmán (ny. egy. tanár)
1214 Bp. Gõz u. 19. 06-1-276-5798
Ábrahámhegy, Sziget u. 29. 06-30-446 5886
e-mail: medzy@elte.hu

Vönöczky András (egy. adjunktus)
7636 Pécs, Szaturnusz u. 59. 06-72-448 289
Ábrahámhegy, Vasút u. 7. 06-30-259 6100
e-mail: vonoczky@witch.pmmf.hu

Ellenõrzõ Bizottság:
Elnök:
Ninausz György (gépészmérnök)

1016 Bp. Tigris u. 6. 06-1-375 6195
Ábrahámhegy, Vasút u. 1.

Tagok:
Nagy György (ny. katonatiszt)

8256 Ábrahámhegy, Eötvös u. 16. 06-87-702 569
06-70-263 9985

Juhász István (gépészmérnök)
1116 Bp. Derzsi u. 2. 06-1-204 6742
Ábrahámhegy, Vasút u. 33. v. 27.

Emlékeztetõ az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2008. december 27-én 11 órakor tartott
Elnökségi és Ellenõrzõ Bizottsági együttes ülésérõl

VEZETÕSÉGI LISTA
az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2008. június 7.-i közgyûlésén lezajlott

vezetõség-választás alapján a következõ négy évre (2008-2012.).

TISZTELT EGYESÜLETI TAGOK ÁBRAHÁMHEGY BARÁTAI!
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület, a Nádirigó Egyesület,

a NABE Ábrahámhegyi Csoportja az Önkormányzat támogatásával

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT szervez Ábrahámhegy területén
Idõpont: 2008. április 4. szombat reggel 9 óra, esõnap április 18.

A találkozás helyszíne: Tûzoltó Szertár (football pálya)

Az Önkormányzat biztosítja a szemétszedõ zsákot és kesztyût, valamint gondoskodik az összegyûjtött szemét elszállításáról.

VVáárruunnkk  mmiinnddeenn  eeggyyeessüülleettii  ttaaggoott  ééss  mmiinnddeennkkiitt,,  aakkii  ÁÁbbrraahháámmhheeggyy  ttiisszzttaassáággááéérrtt  tteennnnii  kkéésszz!!
Vella Zsolt Ballagi Farkas Gödrös Zsóka Vodenyák Katalin

polgármester fürdõegyesületi elnök Nádirigó elnök NABE elnök
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IV. Csoportos Fényképkiállítás Ábrahámhegyen

Idén negyedszerre rendeztük meg a csoportos fényképkiállítást Ábrahámhegyen, melynek elõzményei Dr. Ghimessy
László két tájfotó és térkép kiállítása 1998-ban és 2000-ben (ezek még nem csoportos kiállítások voltak). Így azt is
mondhatjuk, hogy ez a rendezvény már hagyomány Ábrahámhegyen, bár csak kétévente szervezzük (a közbeesõ években
a helyi és környékbeli mûvészek csoportos kiállításával felváltva).
Az idei meghirdetett témaként a Természetfotókat helyeztük elõtérbe (bár – szokás szerint – a más témájú kiállítási
anyagokat sem utasítottunk el). A szervezés során a jelentkezõk kis létszáma miatt már kis híján lemondtunk a kiállítás
megrendezésérõl, amikor egyszer csak sorozatban „estek be” az ország különbözõ tájairól az érdeklõdõk, sokan olyanok is,
akikkel eddig egyáltalán nem, vagy csak alig volt kapcsolatunk. Köszönjük az alkotóknak az érdeklõdést, valamint a
rendezésben, a kiállítás felállításában és leszedésében való részvételüket. A kiállítók nevét, bemutatkozását, kiállítási
anyaguk darabszámát a következõ oldalakon közöljük.

Az Ábrahámhegyi Hírmondó, 2008. augusztusi számában így emlékezik:

Fotókiállítás Éremtárlattal

Vagy akár fordítva? Éremtárlat Fotókkal díszítve? Az éremtárlat korábbi volt, az utána következõ fotókiállítás „befogadta”
a tárlókat, ezzel is bõvítve a néznivalót és emelve az amúgy is gyönyörûre sikerült színvonalat. Mindkét kiállítás komoly
elõkészítõ munkát kívánt, a kiállítók és a szervezõk több napos részvételével.
A fotókiállításra 14-en jelentkeztek, akiknek a fele eddig
még nem állított ki a korábbi kiállításokon, és bõvült a
fotósok életkorhatára is, 14 évestõl kezdve 80 éves korig. A
megnyitón ugyan nem tudott mindenki részt venni, de a
mellékelt kép mutatja a résztvevõket egy csoportban. A
képeket egyik kiállítónk, Dr. Soóky Barna készítette.
A kiállításon több mint 100 gyönyörû fotó és tabló látható,
sõt egy térkép is 1939-bõl. Külön említésre érdemes
Vönöczky András igényes sorozata az idén száz éves
madárgyûrûzésrõl. Érem és emlékplakett jóval több
található a tárlókban (már csak a méretük miatt is), és igen szépek. Ha valaki gondosan megnézi az érmeket, biztosan talál
számára tetszõt, sõt kettõ, Ábrahámhegy számára készített érem is felfedezhetõ a kínálatban (*).
Idézetek az emlékkönyvbõl:

„Hála Istennek, ismét itt van Vönöczky. Új oldaláról látom, és nagyon örülök a madárfotóknak. Ha rám hallgatsz, folytatod!”
„Sokat veszítettünk volna, ha nem látjuk ezt a sok szépséget: Gyönyörû természetfotók, érmek, emlékplakettek. A 
madárgyûrûzés történetét oktatni kellene! Gratulálok!”
„Köszönjük a lehetõséget, jó néha más szemmel is látni a valóságot.”
„Délelõtt a Balaton vizében fürödtünk, délután a képekben gyönyörködtünk. Köszönjük!”
„Jó ötlet a kiállítás, a profik mellett az amatõrök munkája is dicséretre méltó.”

A polgármester úr a megnyitón úgy nyilatkozott, hogy ez a kiállítás majd egy hónapig lesz látható. Ennek alapján a közös
kiállítás a tervezett augusztus 17.-e helyett augusztus 31.-éig lesz látogatható. P. Á. Miklós

(*) Az Ábrahámhegyi Hírmondó ugyanezen számában, az éremkiállítás kapcsán, ez olvasható:
„Fritz Mihály, szobrász és éremmûvész – Régi tisztelõi vagyunk, gratulálunk, hogy
Ábrahámhegy Község Képviselõ Testülete az Ábrahámhegy Díszpolgára és az Ábrahámhegyi
Emlékérem tervezésére kiírt pályázaton elsõ díjat nyert.”

Legutóbb (2006-ban) a kiállításról pontokba szedett adatokat is közöltünk. Ezekrõl az adatokról
most kevesebb információnk van, de azokat az alábbiakban ismertetjük:
– Személyre szóló meghívókat nem postáztunk, csupán plakátokat tettünk ki a megfelelõ
helyekre.
– A megnyitón köszöntõt mondott Vella Zsolt,
polgármester, voltak szavalóink helyi diákok részé-
rõl, Dr. Ballagi Farkas méltatta az immár hagyo-
mányosnak mondható kiállítást, elmesélve annak
10 éves történetét. A kiállító alkotókat az
ügyvezetõ ismertette, több-kevesebb sikerrel. A

zenei aláfestéseket Sík Dóra, gordonkamûvésznek köszönhetjük, valamint
egyik kiállítónk, Kocsis Piroska (fõiskolai magán énekszakos diák) énekelt
népdalokat.
– A nyitva tartás – a fentiek szerint – majd egy hónapos volt (aug. 3.-tól aug.
31.-ig.)
– A látogatók számát nem regisztráltuk, összesen legalább 300 fõ lehetett,
(többen kétszer is visszajöttek, elhozva a családtagokat, vagy más ismerõsöket).

TEVÉKENYSÉG
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Már a kiállítás megnyitóján a résztvevõk hiányolták a szavazó cédulákat, a "melyik kép tetszett a legjobban" kérdéssel, így
azokat sürgõsen pótolni kellett. A nyitva tartás ideje alatt összesen 75 db szavazat érkezett, melyeken 11 kiállító 36 képe
szerepel. A szavazás eredménye:

A legtöbb szavazatot kapott kép alapján:

1. Vönöczky Áron: Augusztusi reggel 11 szavazat
2. Kiszely András: Víztükör 7 szavazat
3. Dr. Soóky Barna: Villám 5 szavazat

Vönöczky András: Segítség, elfogtak 5 szavazat

A legtöbb szavazatot elnyert fotósok:

1.Vönöczky András, 7 képére összesen elnyert 20 szavazat
2.Dr. Soóky Barna, 7 képére összesen elnyert 13 szavazat
3.Vönöczky Áron, 2 képére összesen elnyert 12 szavazat
Meg kell még említeni a fotósok közt
4. Kiszely András, 4 képére összesen elnyert 11 szavazat

(A 10 pont alatti szavazatokat itt most nem közöljük.)

Két évvel ezelõtt ezt írtuk a szavazás értékelésének lezárásaként a Tükörben:
Mi lehet a célja ennek a szavazásnak? Hát elsõsorban nem az, hogy ki gyõzött! Az is fontos ugyan, hogy mely képek ragadták
meg leginkább a nézõk figyelmét és szépérzékét, de még fontosabb az, hogy amikor megkérjük a látogatót, hogy szavazzon, akkor
komolyan veszi, visszamegy, és újra megnézi a képeket, vagyis nem csak futólag tekintette meg a kiállítást, hanem akár fél órát
is rászán a nézelõdésre. Nem egy család mesélte el, hogy egymás között megoszlottak a vélemények, és nagy viták voltak, hogy
melyikre szavazzanak. Hát ez már komoly eredmény!
A szavazás alapján kialakult sorrend mindenképp ad a fotósok számára egy minõsítést a kiállított képek nézõi visszacsatolásáról
– valamint a látogatók értékítéleti szempontjairól is. Maradjunk abban, hogy mindegyik fénykép megállja a maga helyét,
mert szívbõl készült!

Azt hiszem, ez most is igaz! Pattantyús-Á. Miklós, szervezõ

Dr. Soóky Barna: Villám Vönöczky András: Segítség, elfogtak

Fotó: Vönöczky András Dr. Soóky Barna képei

A nevem Alföldy Zsombor. Budapesten születtem 1993-
ban és itt is élek. Jelenleg a Petõfi Sándor Gimnáziumba
járok. Szeretek FOTÓZNI, biciklizni és számítógépezni.

Bemutatott képek: 8 db fotó

Ányos Eszternek hívnak, Szombathelyrõl származom.
1971-ben születtem.
Óvodás koromban még egyáltalán nem fotóztam, inkább a
kamera túloldalán hunyorogtam a napfényben.
Általános iskolában egyszerû kis kamerámmal riogattam a
családot, késõbb már komolyabb gépekkel örökítettem meg
a fontosnak vélt pillanatokat, Ausztrália, Németország,
Svájc, Skócia stb. tájait, Autodidakta módon, ill. egy gyõri,
majd egy budapesti iskolában végeztem tanulmányokat. 
Pályázatok: Utazás 2000 kiállítás, (Különdíj)

NaturArt Természetfotó Kiállítás
Fotómagazin
Németországi „Welterbe” pályázat, stb.

Önálló kiállításom Gyõrben, 2001. május-júniusában,
készülõben a következõ kiállítás

Bemutatott képek: 7 db fotó

Deák Ferencné Balogh Andrea, elõadó a badacsony-
tomaji önkormányzatnál. Badacsonytomajon lakik, hobbija
a fotózás és a természetjárás.
Kiállításai: önálló: Badacsonytomaj, Csopak;
csoportos: Keszthely, Ábrahámhegy

(most már harmadszor).
Bemutatott képek: 5 db fotó

Faragó György, Badacsonytomaj
Hivatásos fotós életét 1949-ben kezdte, most 60 éves
jubileumára készül. Badacsonyörsön él, ott kertészkedik.

Bemutatott képek: 3 db fotó

Dr. Ghimessy László, erdõmérnök, Budapest. Anyai ágon
az egyik legrégebbi ábrahámhegyi nyaralóval rendelkezõ
család, a Bodrogi család tagja. Tudományos témája a
tájpotenciál és a famegmunkálás. 1941 óta fotózik.

Bemutatott képek: 1 db fotó, 1db tabló

Kiszely András, 1978. 2003 körül kezdtem el fotózni.
Eleinte kis, kompakt gépet használtam. Körülbelül másfél
éve digitális, tükörreflexes fényképezõgépem van.
Elsõsorban a természetfotózás érdekel. Utazás közben
szívesen megörökítem mindazt, amit látok, hogy másoknak
is meg tudjam mutatni. Eddig hazánkban és Dél-Európában
kerestem a fotózásra megfelelõ helyzeteket és pillanatokat.

Bemutatott képek: 7 db fotó

Kocsis Piroska
Személyes adataim:
• Születési hely, idõ: Budapest, 1989. február 14.
• Szüleimmel és két nõvéremmel élek Újpest kertvárosi részén.
Iskoláim:
• Az általános iskolát a Pécsi Sebestyén Általános és
Zenetagozatos Iskola ének-zene tagozatán végeztem.
• 2008-ban tettem érettségi vizsgát a Xántus János
Kéttannyelvû Gimnáziumban.

A FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁS RÉSZTVEVÕI, 2008.
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• Szeptembertõl a Szent István Király Zenemûvészeti
Szakközépiskolában tanulok majd magánének szakon.
Kiegészítõ információk:
• Vidám és nyitott személyiség vagyok, szeretek új
emberekkel és új helyekkel megismerkedni, mosolyogni és
beszélni, szabadidõmben pedig túrázom, fényképezek és
énekelni tanulok. Bemutatott képek: 10 db fotó

Kránicz Balázs. 1974-ben születtem. Középiskolás
koromban kezdtem el érdeklõdni a fotózás iránt. Egyetemi
tanulmányaim alatt igyekeztem olyan szakirányt
választani, amely köthetõ a fényhez, a színekhez és az
optikához. Szerencsésnek mondhatom magam, mert
sikerült. Jelenleg a Pannon Egyetem Fizika Intézetében
dolgozom adjunktusként.
A természetet azért szeretem fotózni, mert ha az ember
kicsit is odafigyel, rá fog ébredni arra, hogy mennyi olyan
csoda veszi körül, amely mellett kár lenne elrohanni.
Néhány kiállításon szerepelt már képem, az egyetemin már
díjazott is lettem tavaly. De én a természetért és a
fotózásért magáért ûzöm ezt a tevékenységet. Ha meg
valakinek tetszik az eredmény, akkor már ketten érezzük
jobban magunkat… Bemutatott képek: 7 db fotó

Sall Csaba, idegenforgalom, Badacsony. A Miditourist
Utazási Iroda résztulajdonosa, önkormányzati képviselõ
(azóta alpolgármester). Hobbi: kirándulás, fotózás.

Bemutatott képek: 6 db fotó

Somogyi Márk, Önéletrajz 2006.
1973. február 12-én születtem Budapesten.
Tanulmányaimat Budapesten kezdtem, és Svájcban
fejeztem be. A fotográfia alapjait Genfben, Michel Barozze-
nál sajátítottam el.
1997-ben visszaköltöztem Magyarországra, és Salföldön
telepedtem le. Itt önálló, grafikai tervezõ és könyvkiadó
céget alapítottam „smArt Design Bt.” (8256 Salföld,
Kossuth u. 33.) néven. Folyamatosan fotózok, 2000 óta
kiállítok. 2004 óta több hazai és nemzetközi pályázaton
vettem részt. 2004 és 2005-ben a Bayer Hungária
fotópályázatán nyertem I. díjat. Ugyancsak 2005-ben I.
díjat nyertem a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Táj-Kép c. fotópályázatán, majd különdíjat a
Magyar Juh-tenyésztõ Szövetkezet fotópályázatán.
Ugyanebben az évben a Ménes-patak Menti Nemzetközi
Fotómûvészeti Fesztiválon önálló tárlatot mutattam be.
Képem jelenleg a XV. Esztergomi Fotográfiai Biennálé
vándorkiállításán láthatók. Fotóim jelentek meg a 2006. Év
Fotói c. kiadványban, valamint több hazai folyóiratban
(Magyar Turista, A mi otthonunk, Lovasélet, stb.)
(Somogyi Márk az elmúlt két évben is számos kiállításon
vett részt - a szerkesztõ.) Bemutatott képek: 6 db fotó

Soóky Barnának hívnak 1978-ban születtem Budapesten.
Középiskolai tanulmányaim után Pécsre kerültem ahol az
Egyetem orvoskarán végeztem 2006-ban. Jelenleg
háziorvosként dolgozom, januártól Kõvágószõlõs
községben.
A fotózás már gyerekkorom óta érdekel, 2004-óta
foglalkozom komolyabban ezzel a hobbival. Autodidakta
módon próbálom képezni magam, különbözõ fotós
honlapok, könyvek segítségével. Munkáimmal számos
fotópályázaton részt vettem, többen a díjazottak között is
feltûnt a nevem pl.: (www.vendegvaro.hu,
www.orvosfoto.hu, illetve Pécsi Vízmû Zrt. Fókuszban az
ivóvíz pályázatán).

Bemutatott képek: 14+3 db fotó

Vönöczky András. Pécsen él, de gyermekkora óta
Ábrahámban nyaral. Sok hobbija közül egyik a fotózás,
melynek legfõbb témája a Balaton. Idén nagyapja emlékére,
a madárgyûrûzés 100 éves évfordulója alkalmából,
madarakról készített fotókat.
Önvallomása: „A korábbi kiállításokon a Balaton „rejtett
kincseit„ bemutató fotókat állítottam ki. Ebben az évben
fotóimmal nagyapámnak, Vönöczky Schenk Jakab
ornithológusnak kívántam emléket állítani azzal, hogy az
általa megkezdett és szervezett madárgyûrûzés 100.
évfordulójára egy összeállítást készítettem. Bár madarakat
nagyon nehéz fotózni, hamarabb elrepül, mint az exponáló
gomb megnyomható lenne, mégis sok-sok munkával
összejött egy szerény kiállítási anyag. Örülök, hogy ezt
Ábrahámhegyen bemutathattam, köszönöm a kedvezõ
fogadtatást, a látogatók bíztató szavait.„

Bemutatott képek: 13 db fotó + 2 tabló

Nevem Vönöczky Áron, 1979-ben születtem Kaposváron. 
Az egyetemet Pécsett végeztem, testnevelés szakon 2003-
ban. Az életem nagy részét tölti ki a sport, ezért
választottam ezt a szakmát, ezt szeretném továbbítani a
fiatalságnak, nevelve õket az egészséges életmód
fontosságára.
A fotózás a szabadidõm egyre nagyobb részét tölti ki.
Szeretném bemutatni másoknak azt, ahogyan én látom a
világot. Legfõbb témám a természet. 

Bemutatott képek: 4 db fotó

Tálas Zsuzsanna és Zolnai László, programozók
Budapestrõl. A Körmic magasabbik részén nyaralnak 15 éve.
Az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért
Alapítványon keresztül a néptáncbemutatókat szervezik.
Hobbijuk a természet, a kirándulás és a fotózás. Második
alkalommal szerepelnek a kiállításon. A képek tablóit az
ábrahámhegyi kultúrháznak adományozzák.

Bemutatott képek: 5 db tabló sok fotóval

Somogyi Márk fotói

Zolnai László tablója
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Az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
támogatást nyert pályázatával kapcsolatos adatok és tevékenységek

az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület részérõl
2008.

Így kezdõdött 
Események a Fürdõegyesület életében, Ábrahámhegyi Hírmondó, 2008. június (részlet)
„A közgyûlés másik fontos eseménye, hogy Vella Zsolt, polgármester úr nemcsak jelenlétével tisztelte meg
összejövetelünket, hanem felkérte az egyesületet arra, hogy közösen adjunk be pályázatot Ábrahámhegy szépítése és
környezetvédelme érdekében a BFT (Balatoni Fejlesztési Tanács) által kiírt pályázatra. Az említett két téma Ábrahámhegy
tekintetében fásítást, parkosítást jelentene, konkrétan a Vasút utcában és a Bökktetõn, valamint szelektív hulladékgyûjtõ
helyek kiépítését a település legalább öt helyén. A közgyûlés jelenlévõ tagjai nagy örömmel és teljes egyetértésben
szavazták meg a felkérés elfogadását, és a pályázatban való aktív részvételt. Nyilvánvaló, hogy az ilyen beruházások
pénzügyi kerete messze meghaladja egyesületünk lehetõségeit, de polgármester úr errõl is gondoskodik: õ állja az önrész
összegét. Minderre azért van szükség, mert a pályázatot csak úgynevezett NGO szervezet adhatja be: Non Governmental
Organisation, vagyis nem állami szervezet, magyarul: önkéntesen alakult civil szervezet. Most tehát nekünk is van
munkánk bõven június 30.-ig (szerencsés esetben azután is, ha elfogadják a pályázatot). …”

A PÁLYÁZAT ADATAI:

A pályázat kiírója:
Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Bonyolító:
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
(BFÜ)

Felügyelet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)

A pályázó: NGO (Non Governmental Organisation)
civil szervezet, Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
Támogató: Ábrahámhegy Önkormányzata

A pályázat címe: Ábrahámhegy természeti és épített környezetének megõrzése, színvonalának emelése
A pályázat keretösszege: 7.260.167,- Ft     Önerõ: 726.017,- Ft (10 %)
Iktató szám: P-NA-KA-41/2008.
Az elnyert támogatás összege: 6.534.150,- Ft (89,99%) (2008. szeptember 24.)
Szerzõdés szám: KHT-SZ-NA-KA-42/2008. (2008. november 11.)

TEVÉKENYSÉGEINK:
június 7. A polgármester felkérése a civil szervezetek számára kiírt pályázaton való részvételre és közremûködésre –
a közgyûlés egyöntetûen megszavazta (Ábrahámhegy);
június 20. Bírósági kivonat megszerzése az Egyesület nyilvántartásáról (Veszprém);
június 30. A pályázati mellékletek aláírása (Dr. Medzihradszky Kálmán, Ábrahámhegy);
július 3. Pályázati megbeszélés a teendõkrõl (Ábrahámhegy);
július 8. Támogatási szerzõdés kötése és aláírása az Önkormányzattal a pályázathoz szükséges önerõ (726 eFt), vissza
nem térítendõ támogatás biztosításáról;
július További mellékletek elkészítése és aláírása (hiánypótlás);
augusztus 14. Értesítés a pályázat formai elfogadásáról;
augusztus 29. Döntés a pályázatok támogatásáról;
szeptember 24. Értesítés a pályázati támogatás elnyerésérõl;
október 3. A beadott pályázati anyag (közös) tanulmányozása (pályázat-író, B.füred);
október 7. Egyeztetés a szerzõdésrõl és a szükséges mellékletekrõl Siófokon (BFÜ);
október 9. Banki elkülönített számla létrehozása;
október 14. Szerzõdés megkötése a Pályázat-író céggel (Balatonfüred);
október 27. A pályázati szerzõdés mellékleteinek megszerzése (Veszprém, Bíróság), és átadása (Siófok);
november 11. A pályázati szerzõdés elkészült (BFÜ, a mellékleteket elfogadta az NFÜ) – a szerzõdés hatályossá vált;
november 13. A szerzõdést aláírta az ekkorra már a Bíróságon bejegyzett, jogosult, új képviselõnk, Dr. Ballagi Farkas (Bp.);
november 15. A szerzõdés átadása a polgármesternek, a projekt-indító megbeszélés idõpontjának egyeztetése
(Ábrahámhegy);
november 21. Projekt-indító megbeszélés az Önkormányzat, a Fürdõegyesület és a Pályázat-író képviselõinek részvételével
(Ábrahámhegy);
december 7. A megvalósításra vonatkozó ajánlatkérési kiírások aláírása (Ábrahámhegy);
december 8. Projekt-elõrehaladási tájékoztató (Negyedéves adatszolgáltatás) elküldése a BFÜ számára elektronikus
formában;
december 19. A pályázatok bontása, értékelése, eredményhirdetés és a szerzõdéskötés egyeztetése (Ábrahámhegy).

(Folytatás 2009-ben, az akkor történt eseményekrõl, tevékenységrõl.)
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Milyen tevékenységeket takar ez a pályázat?

Meg kell jegyezni, hogy a pályázati anyag teljes tartalmát az Ábrahámhegyi Önkormányzat felelõs dolgozói állították
össze. A Fürdõegyesület dolga a mellékletek (igazolások) beszerzése és azok hivatalos aláírása volt júniusban. A pályázat
végleges anyagát (formailag) a Balaton-térségi Terület- és Gazdaságfejlesztõ Kht., név szerint Bálint László, ügyvezetõ
készítette el és továbbította a BFÜ felé.

Az eredetileg beadott pályázat költségvetése az alábbiakat tartalmazza:
1. Bökk-hegy zöldterület fejlesztése 2.911.200,- Ft
2. Régi strand mellett zöldterület fejlesztés 1.314.132,- Ft
3. 2 db nagy konténer 552.000,- Ft
4. 2 x 3 db szelektív hulladékgyûjtõ 468.000,- Ft
5. 1 db önjáró fûnyíró 1.003.200,- Ft
6. 1 db bozótirtó + damilos fej 192.853,- Ft
7. 1 db benzinmotoros komposztáló 257.000,- Ft
8. 2 db konténer talapzat készítése 283.560,- Ft
9. 5 x 4 nap saját munka 92.400,- Ft

10. gép bérlet, 5 nap 41.840,- Ft
11. Nyilvánosság biztosítása 144.000,- Ft

Összesen: 7.260.167,- Ft

A beadott pályázat teljes anyaga október 3-án került a látókörünkbe, miután szeptember 24-én megkaptuk a pályázat
elfogadásáról és a támogatás megítélésérõl szóló értesítést. Ettõl kezdve már "csak" a szerzõdéskötéshez szükséges
mellékletek, igazolások beszerzése következett, valamint a jogosult képviselõ aláírása (aláírások tömkelege), ami november
13-án, Dr. Ballagi Farkas jóvoltából megtörtént.
A szerzõdés melléklete a pályázatban beadott (fenti) költségvetés, amit pontról-pontra, "fillérre" teljesíteni kell ahhoz,
hogy a támogatás összegét megszerezzük. Ugyanígy melléklet és kötelezõen megvalósítandó az egyes tételekhez tartozó
tanulmánytervek tartalma, és az eszközbeszerzések árajánlata.

Mi az, amihez hozzászólhat a Fürdõegyesület, mint pályázó?

A költségvetésben szereplõ eszközbeszerzések (gépek, hulladékgyûjtõk) a helyi közösség és az üdülõk érdekeit szolgálja,
ehhez nincs hozzáfûznivalónk. Amirõl véleményt szeretnénk nyilvánítani, az a zöldterület-fejlesztés, illetve azok
megvalósításának részletei. A pályázathoz ezekrõl (1. és 2. pont) tervezet és térkép is készült tanulmányterv formájában.
A továbbiakban ezen két terület (Régi strand környéke-Camping és a Bökk-tetõ) parkosításáról lesz szó.

1. „Régi strand mellett zöldterület fejlesztés” – Ez a terület a Park utca végénél található, a kemping környékén, ahol
Rendes felõl a „kerékpárút vége” tábla van kirakva (majd a kerékpárút a Park-Vasút-Virág utcában folytatódik
Ábrahámhegy területén). Az itt elhelyezkedõ, elhanyagolt területnek a tanulmánytervben foglaltak szerinti parkosítása
megfelel az elvárásoknak, nincs ellene kifogás. Egyetlen probléma, hogy a kerékpárútból hiányzik kb. 40 m hosszúságú
szakasz: ennek megépítését, aszfaltozását bele kell venni a megvalósítási programba, illetve a költségekbe. Ez a munka -
elõzetes egyeztetéseink szerint – az Önkormányzat külön finanszírozásában fog megvalósulni, egyidejûleg a parkosítással.
A terület helyszínrajza és parkosítási javaslata itt látható:

kerékpárút vége
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2. „Bökk-hegy zöldterület fejlesztése” – a bökkhegyi kilátó környéke. Mindenki tudja, hogy korábban bányaterület volt,
az utóbbi években töltötték fel mindenféle törmelékkel (szeméttel is). A dombtetõn elhelyezkedõ, amúgy sem túl jó
víztartó terület kb. 5-8 méter vastag, jelenlegi feltöltési anyaga nem termõtalaj, rossz nedvesség-megtartó képességû. Ezt
a körülményt az erre a területre készült tanulmányterv nem vette figyelembe (a tervezõ talán nem is tudott róla). Itt
található a mindenki számára kedves kilátó. A környék magas fákkal történõ beültetése viszont nem kedvez a kilátásnak.
A tervben szereplõ közterületi tûzrakóhely létesítése egyértelmûen tûzveszélyes, és biztos, hogy a közellakók és nyaralók
rosszallását váltaná ki. A fenti szempontok alapján készült el az alábbiakban közölt Szakmai leírás a terület parkosításáról
Dr. Ghimessy László erdõmérnök 40 éves tapasztalatai és ajánlása alapján.

Megvalósítandó szakmai leírás az „Ábrahámhegy, Bökk-hegyi kilátó (hrsz. 104/2) zöldterületi rendezése”
tárgyú szerzõdéshez

SZEMPONTOK:
1. A Bökk-tetõ talaja - mivel 5-8 méteres bányagödör feltöltésével jött létre - rossz vízgazdálkodású (vízelnyelõ), ilyen

talajra csak szárazságtûrõ növényeket célszerû ültetni. A fentiek miatt célszerû lenne a terület öntözési lehetõségeirõl
is gondoskodni.

2. A kilátó magassága kb. 12 méter, az ültetett fák várható magassága ehhez igazítandó, hogy több évvel késõbb se
akadályozza a kilátást fentrõl.

3. A területen tûzrakóhely létesítése nem javasolt, sõt sok szempont alapján, egyenesen megtiltandó a tüzelés, fõleg
szezonban! Helyette javasolt egy hasonló méretû sziklakert, vagy virágos grupp, esetleg egy késõbb elkészülõ köztéri
alkotás talapzata (díszkövekkel), virágokkal körülvéve…

Az elhelyezendõ növények javasolt jegyzéke (a tanulmányterv sorrendje szerint):

DÍSZFÁK
1. Acer Tataricum - tatárjuhar 7 db

Elhelyezés: Keleti sarok 3 db
Déli oldal pihenõhely 4 db

[Az ajánlott hegyi juhar üde talajt kíván, 15-20 m magasságig nõ, a kilátást zavarná.]
2. Quercus Pubescens - molyhos tölgy 9 db

Elhelyezés: a gépkocsi-parkoló körül
[Az ajánlott magas kõris üde talajt kíván, 15-20 m magasságig nõ, a kilátást zavarná.]

3. Coryllus Colurna - törökmogyoró 9 db
Elhelyezés: 3 darabos facsoportokban, a mellékelt helyszínrajz szerint
[Az ajánlott nagylevelû hárs túl magasra nõ, a kilátást zavarná (egyébként jó szárazságtûrõ).]

CSERJÉK
A.Juniperus Communis - boróka (félék)

Piracanta Coccinea - tûztövis
Ligustrum Vulgare - fagyal (félék)
Cotynus Cogrya - cserszömörce
Berberis Vulgaris - borbolya (félék)
[Az ajánlott tatárjuhar inkább fa, - ld. Díszfák, 1. pont.]

B. Cornus Mas - húsos som
[Jó ajánlat.] A.+ B. összesen kb.60 db

C. ……  [Az ajánlott törökmogyoró inkább fa, - ld. Díszfák, 3. pont.]
2008. december 14.

1. /3  db

1 . /4  db

2 . /9  db3. /3  db

3 . /3  d b 3 . /3  d b

S ZIK LA K E R T!

S ZIK LA K E R T!

A parkosítási ajánlat módosított
helyszínrajza a szakmai leírás
mellékletét képezi:

Itt tartunk jelenleg.

Összeállította:
Pattantyús-Á. Miklós
fürdõegyesületi ügyvezetõ,
a pályázat esetében: kapcsolattartó
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MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

Csatlakozzon Ön is
a „Balaton Vidéki Vasút” – Északi-part,

29. sz. vasútvonal
Centenáriumi megünnepléséhez

Idõpont: 2009. június 27. szombat
Helyszín: Vasúti megállóhelyek a Balaton északi partján

Nosztalgia-vonat 424-es gõzmozdonnyal
korabeli, patinás, felújított fapados kocsikkal

Balatonkenesétõl Tapolcáig, és vissza
(az ünnepségekre szervezett várakozási idõvel az állomásokon)

[Max. férõhely (ülõhely): kb. 250 fõ]

A rendezvény támogatása az utazási jegyek megvásárlásával
történhet, a jegyek elajándékozhatók, bárkire átruházhatók.

Jegyigénylés: MÁV Nosztalgia Kft., Szendrey András, igazgató
1142 Budapest, Tatai út 95. Tel.: (1) 238-0558, 238-0658

Fax: (1) 238-0559
E-mail: szendrey@mavnosztalgia.hu

Ábrahámhegyen június 27-én délután 2 óra
körül a nosztalgia-vonat Tapolca felé tartva –
10 percig áll, fogadva a helyiek és az üdülõk
ünneplését. Fel- és leszállás lehetséges.

(Visszafelé 16:40 körül érkezik, de nem áll meg.)
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A Balaton Északi-part, 29. sz. vasútvonal 100. évfordulójának ünneplése - 2009.

Elõzetes terv
A tervezett idõpont: 2009. június 27. Szombat

Tervezett események:
1. Nosztalgia-járat (fizetõs) – gõzmozdony (424), – a Balaton északi partján Kenesétõl Tapolcáig és vissza, aminek útja

egész napos, több állomáson megáll, ahol a helyiek rendezvénnyel fogadják, az utasok cserélõdnek (vagy maradnak).
A járat illeszkedik az aktuális menetrendhez.

2. A megállóhelyek többsége többvágányos kitérõvel rendelkezik. A tervezett megállóhelyek: B.kenese, B.fûzfõ, B.almádi,
Alsóörs, Csopak, B.füred, Zánka, Révfülöp, Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Tapolca. Ezekbõl kieshet, ahol nincs
fogadókészség, valamint beillesztendõk az esetleges plusz jelentkezõ állomások, megállóhelyek.

3. A fogadó állomásokon – ahol hosszabb ideig tartózkodik a vonat – a helyi szervezésû ünneplés történhet zenével,
tánccal, üdvözlõ-beszéddel, emléktábla avatással, vasúttörténeti kiállítás megnyitójával, bemutatásával, alkalmi
kiadványokkal (pl. emléklap alkalmi postai bélyegzéssel), nosztalgia ajándéktárgyak árusításával, stb. (büfé) - a helyi
igények és ötletek szerint szabadon.

4. Az utazási jegy ára egységesen 10.000,- Ft, az utasok, ahol akarnak, leszállnak, vagy továbbmennek, mások útközben
csatlakoznak a járatra – mindenhol ünneplõ közönség várja a vonatot és az utasokat!

Támogatók: MÁV Nosztalgia Kft. – Szendrey András, igazgató
MABEOSZ-VMGYSZ – Parragh Péter, elnök
Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetsége – Basa István, elnök
Ábrahámhegyi Fürdõegyesület – Dr. Ballagi Farkas, elnök
Ábrahámhegy Önkormányzata – Vella Zsolt, polgármester
valamint BFT, BSZ, önkormányzatok, vasúti vagy érdekelt egyesületek, alapítványok, stb. 

Összeállította: Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ, Ábrahámhegyi Fürdõegyesület, 2009. január

Ezt a tervezetet a MÁV Nosztalgia Kft. Igazgatójával, Szendrey Andrással, 2009. január 9-én egyeztettük, aki
a jubileumi ünnepség teljes körû támogatásáról biztosított, a 424-es vontatású nosztalgia-vonat és járat
megszervezésével.

A Balaton Vidéki Vasút (ma: Északi-part, 29. sz. vasútvonal)
100 évvel ezelõtti építésének és megnyitásának adatai

1904. Megalakult a Balatoni Szövetség, amely már 1906-ban, a Kereskedelemügyi és a Földmûvelésügyi Minisztériumok
elé szervezett 3600 fõs küldöttséggel hívta fel a figyelmet a vasútvonal megépítésének fontosságára.
Kezdeményezésükre a lakosság és a birtokosok, üzletemberek gyûjtést indítottak.

1907. A vasútvonal építésének kezdeményezõje a parlamentben Kossuth Ferenc, Kereskedelemügyi miniszter. A
vasútvonal állami költségen való felépítésére vonatkozó törvényjavaslatot Dr. Óvári Ferenc, országgyûlési
képviselõ, a Balatoni Szövetség alelnöke olvasta fel a parlamentben. A törvénycikket megszavazták, és február 14-
én kihirdették.

1907. november – megkezdõdik az építési munka Szabadbattyán és Tapolca, valamint Alsóörs és Veszprém között.
1909. A két vonalat a kétéves határidõn belül befejezték, a mûtanrendõri bejárást június 19-én megtartották és a

forgalomba helyezésre alkalmasnak találták.

Az állomások és megállóhelyek száma (Adony-Pusztaszabolcs - Tapolca):
1907. a törvény-tervezet szerint: 17 db
1914. évi menetrend: 30 db, ebbõl Balaton-parti 21 db
1925. évi menetrend: 35 db, ebbõl Balaton-parti 24 db
2005. évi menetrend: 38 db, ebbõl Balaton-parti 28 db

1909. július 8. Ünnepélyes átadás
Szabadbattyán és Tapolca között 12 helyen ünnepeltek,
ebbõl Balaton-parti 9 db megállóhely: B.kenese, B.almádi, Alsóörs, B.füred, Alsódörgicse, Zánka-Köveskál,
Révfülöp, Badacsonytomaj, Tapolca.

2009. június 27. Centenáriumi megemlékezés
A Nosztalgia-vonat elõzetes menetrend-tervezete szerint Ünnepség szervezhetõ 10 db Balaton-parti
megállóhelyen (a vonat várakozási ideje: 17-55 perc).

Várjuk az ünnepség megszervezésére fogékony partnerek
jelentkezését, visszaigazolását. A rendezvény támogatása az utazási jegyek

megvásárlásával történhet, a jegyek elajándékozhatók, bárkire átruházhatók.
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„Éljen Kossuth, Nem kell vasút!” –„Éljen Kossuth, Nem kell vasút!” –
„Éljen Kossuth, Lesz már vasút!”„Éljen Kossuth, Lesz már vasút!”

Így indult a vasút építése a Balaton északi partján 1907-ben. Az 1909-ben átadott, ma 29-es
számmal ismert vasúti vonal 2009-ben lesz 100 éves. Amikor épült, akkor még Balaton Vidéki
Vasút volt a neve. 2005-ben jelent meg Fazekas Miklós kiadványa Balatonfüreden, Az Észak-
Balatoni Vasút története címmel. Az alábbiakban e nagyszerû könyvbõl idézünk, illetve csak
mazsolázunk. 

Akirõl a címben szó van, az Kossuth Ferenc (1841-1914.), aki abban az idõben, 1906-tól 1910-
ig, M. Kir. Kereskedelmi Miniszter volt – egyébként Kossuth Lajos, egykori kormányzó és
nemzeti hõs idõsebbik fia, valamint Deák Ferenc keresztfia. A szabadságharc után elõször
fogságba került, majd emigrációban volt külföldön, több országban is, miközben kitanulta a
vasútépítést és mérnök lett. 1894-ben – apja halála után – hazajött, egy évvel késõbb a tapolcai
kerület megválasztotta képviselõnek. 1906-ban a király kinevezte kereskedelmi miniszternek.
Vasútmérnökként a vasút és a vasutasság elkötelezettje maradt mindvégig. Baross Gábor (a
„vasminiszter”) óta nem volt kereskedelmi miniszter, aki ennyit tett volna a vasútért. 1913-ban
már nagyon beteg volt, 1914-ben megnõsült, majd nem sokkal utána meghalt.
A címben említett „kell is, meg nem is kell” a vasút, arra utal, hogy mennyi huzavonával járt a
vonal megszavazása az Országgyûlésben, amely törvényjavaslatot Kossuth terjesztett fel az
Országgyûlés elé. Az építésrõl szóló XX. törvénycikket a képviselõk végül megszavazták és
1907. február 14-én kihirdették. Ehhez a sikerhez az is kellett, hogy az 1904-ben alakult
Balatoni Szövetség, felkarolva a vasút ügyét, mintegy 3600 fõvel tüntetést szervezett 1906-ban

a minisztérium elé. A Balaton-parti lakosság pedig gyûjtést szervezett és 85.000 koronát össze is gyûjtött, jelezve a
lakosság szándékát és akaratát a vasút ügyében.
A törvényjavaslat tartalmazta a tervezett vasút útvonalát, azt, hogy rendes nyomtávú és gõzüzemû lesz, megadta az ívek
minimális sugarát, az egyes szakaszokon megengedhetõ maximális sebességet és emelkedést, az állomások és
megállóhelyek számát, az építés költségeit, valamint az építés 2 éves határidejét.
Az építési munka 1907. november közepén kezdõdött. A több ezres munkáslétszám, a megmozgatott, szintén több ezres
földtömeg-köbméter, az odaszállított zúzott kövek tonnáinak felsorolása helyett idézzünk „A Balaton” c. lap 1909. évi
számaiból, ahol folytatásokban számoltak be az építés eseményeirõl és elõrehaladásáról. Az Ábrahámhegy környéki
szakaszról így szól a beszámoló:

„A sághpusztai nagy töltésen fölhaladva, gyors egymásutánban érjük Zánka vízállomást, Viriustelepet, Szepezdet,
csuki erdõt, a melynek sziklabevágásaiból a nyaralókkal telehintett fülöpi hegyre, a révfülöpi hajókikötõre nyílik
kilátás; közvetlenül e mellett épült Kõvágóörs-Révfülöp állomás; ezen túl a Pálköve sziklaorra adott több hónapi
erõs munkát, a melybõl 9,000 köbméter sziklát kellett kirobbantani; néhány méterrel távolabb pedig a rendesi rét
laza, tõzeges talaja okozott még nagyobb nehézségeket, kivált a hídalapozásoknál. Az ábrahámi szõlõkön túl az
örsi hegylábához simulva haladunk s a tóti völgybe érünk, a melyet a Badacsony, Szentgyörgyhegy, Csobáncz
sziklás tetõi, a Gulács, Tótihegy szabályos kúpjai zárnak be fantasztikus körvonalaikkal. A Badacsony Keleti lejtõje
alján épült Badacsonytomaj állomás, a melybõl három sínpár vezet a bazaltzúzó osztályozóihoz. …”

A két vonalat (a másik az Alsóörs-Veszprém vonal) a kétéves határidõn belül befejezték. A fõvonal teljes hossza 116,4 km,
erõsen íves, a legkisebb sugarú ív 300 m, a legnagyobb emelkedõ 10 ‰. Az alsóörs-veszprémi szárnyvonal 15,8 km, a
legkisebb ívsugár 200 m, a legnagyobb emelkedõ 20 ‰. Az elõirányzott költség 14,6 millió korona volt, a végleges költség
15,5 millió korona lett. A költséghez a vidék földbirtokosai, üzletemberei, de az egyszerû emberek is összesen 1 millió
koronával járultak hozzá.
A vasúttörténetet – készülve a jövõ évi jubileumra – a Hírmondó következõ számában folytatjuk a megnyitási ünnepség eseményeivel,
majd néhány érdekes „sztorival” a vasútvonal történetébõl. P.Á.Miklós, 2008. április

Forrás: Fazekas Miklós: Az Észak-Balatoni Vasút Története, Balatonfüred, 2005.

A szerzõ ízig-vérig vasutas volt. Nagyapja 40 évet, apja 43 évet töltött el a vasút szolgálatában. Fazekas Miklós (1940-
2005) ötéves korától szinte a vasúton nõtt fel, édesapja mellett, aki Badacsonyban szolgált. 1965-tõl nyugdíjazásáig
Balatonfüred állomás létszámába tartozott, miközben a vonal majd valamennyi állomását bejárta. 2005-ben meghalt –
sajnos, ezen könyv kiadását sem érte meg.

Megjelent: www.vehir.hu, 2008. 04. 23. és Ábrahámhegyi Hírmondó, 2008. június

Kossuth Ferencz
Kereskedelemügyi miniszter

Fazekas Miklós és felesége

Balatonfüred állomás
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„Van már vasút! Éljen Kossuth!”„Van már vasút! Éljen Kossuth!”
(Az Észak-Balatoni Vasút Története Fazekas Miklós nyomán – 2. rész.)

Az elsõ részben a vasút építésének történetét próbáltuk nyomon követni az 1907-1909. évek közötti idõben. A
folytatásban most az állomásépületekrõl és az átadási ünnepségrõl szóló beszámolót adjuk közre kivonatosan.
Nézzük tehát a szaknyelven „vasúti felépítménynek” is nevezett megállóhelyek fogadó épületeinek megépítési
körülményeit (Ezek többsége ma már csak értékesítendõ ingatlanként van számon tartva).

„A vonal vasúti épületeit Vasdinnyei Pál mérnök tervezte. A korábbi MÁV-típusú, egyenépületektõl teljesen eltérõ
stílusú, hangulatos épületeket tervezett, jó megérzéssel a vasút nyújtotta idegenforgalmi lehetõségek
kihasználására. Az épületek a környezetbe jól illeszkedõ, magyaros jellegû, népies motívumokat tartalmazó
díszítésûek voltak. Jellemzõi a vöröskõ lábazat, halványzöld vakolat, sötétzöld farészek és a vörös tetõ. Sajnos,
mára csak Balatonarács megállóhely épületének vasút felõli homlokzata õriz valamit e stílusból. Jellegzetesek
voltak az õrházak, csapott konytetõvel, fatornáccal, lépcsõvel és magyaros díszítéssel.”

Az ünnepélyes átadás idõpontjának bizonytalanságai:
„Még folytak az építési munkák, de a kormány engedélyt adott arra, hogy 1909. május 2-án, az akkor már öreg és
beteg Vaszary Kolozs, bíboros, hercegprímás szalonkocsiját, a forgalomnak át nem adott vonalon Balatonfüredre
továbbítsák. Így õ volt a vonal elsõ utasa.”
„A mûtanrendõri bejárás június 28-30-án megtörtént, mindent rendben találtak, és a vonalat július 1-én tervezték
átadni a forgalomnak.”
„Az államtitkár egy levelében a következõt írja Óvári Ferenc, országgyûlési képviselõnek: Kedves Barátom, Szíves
tudomására hozom, hogy a Balaton-vidéki Vasút megnyitása július nyolcadikára halasztódott. Üdvözlettel: Szterényi.”

Nagy valószínûséggel tehát július 8-án (csütörtökön) reggel indult a különvonat a Keleti Pályaudvarról. Országos esemény
lévén, a vonaton utaztak a kormány és a MÁV prominens személyiségei, a felsorolás szerint, legkevesebb húszan, vagy
többen is, valamint újságírók, fényképészek. A helyi fogadtatásról a Veszprémvármegye c. lap – itt csak rövidítve – így
számol be:

„Szabadbattyántól kezdve valóságos diadalmenet volt a vonat útja. Minden állomáson rendkívüli fogadtatások
mentek végbe. ... a peronokon nagy néptömeg szorongott és banda szólalt, harsány éljenekkel fogadták a berobogó
vonatot. A fürdõhelyeken a nyaralóközönség is kijött a vonat elé, és meleg együttérzéssel vett részt az általános
örömben. ...

Polgárdiban fehérruhás leánykák szép virágcsokrot nyújtottak át az államtitkárnak...
Fülén Ferenczy János jegyzõ volt a szónok...
Balatonakarattyán, az alagútnál a vonat pár percre megállt, és mindenki gyönyörködhetett a szép panorámában

Tihany felé...
Balatonkenesén Hunk Dénes fõispán és Bakó József országgyûlési képviselõk beszéltek...
Balatonalmádiban Óvári Kálmán birtokos üdvözölte az államtitkárt...
Alsóörsön ér a vonat Zalavármegye területére. Itt a vármegye alispánja, Árvay János fogadta az érkezõket köszönettel

és üdvözlettel...
Különösen lelkes volt a fogadtatás Balatonfüred fürdõtelepen, ahol a peronon kívül nagy közönség jelent meg, és lelkes

éljenzéssel fogadta a berobogó vonatot… (Itt a vonat 2 óra hosszat várakozott – villásreggeli ürügyén…)
Tovább haladva, Alsódörgicsén és Zánka-Köveskálon volt ünnepélyes fogadtatás…
Révfülöpön Herczegh Mihály, egyetemi tanár fogadta a vendégeket, majd a vonat megkerülte a Badacsonyt, és Csobánc,

Tátika hegyormai között érkezett Badacsonytomajba, ahol Horváth József, lelkész üdvözölte az államtitkárt.
(Itt, sajnos egy kis újságírói tévedés csúszott be, mert a vonal Badacsonytomaj után kerüli meg a badacsonyi hegyet

– a szerzõ.)” (Ezen kívül a Tátika is egy kissé távol esik, talán maradjunk inkább a Gulácsi vagy a Szent György hegynél
– a szerkesztõ.)

„A pályaudvaron egybegyûlt közönség lelkes tüntetése között érkezett a vonat Tapolcára, ahol Marton Gyulának, a
város helyettes bírájának üdvözlésére Szterényi József államtitkár válaszolt.”

„A vonal megnyitása után napi három pár vonat közlekedett Budapest Keleti és Tapolca között. Budapestrõl
gyorsvonat indult reggel 8 óra 20 perckor és délután 3 óra 20 perckor, személyvonat pedig 5 óra 50 perckor. A
menetidõ Budapesttõl Tapolcáig gyorsvonattal 5 óra 15 perc, személyvonattal 7 óra 30 perc volt. ... A vonalra
engedélyezett legnagyobb sebesség elõször 60 km/óra, majd két év után 80 km/óra volt.”

Aki még gondját viselte az újonnan megépített vasútnak, az a Balatoni Szövetség volt:
„A Balatoni Szövetség megalakulása (1904.) óta nagyon sokat tett a Balaton-vidéki Vasút megépítésének ügyében.
Az 1910. évi jelentésében az ide vonatkozó rész így hangzik: Az új, nehezen várt Balaton-vidéki Vasút
megnyíltával nagy reménység költözött a felsõ partra. ... Az új vasút menetrendje és menetideje sok kifogásra adott
alkalmat. A legfontosabb része a dolognak azonban az, hogy az új vasút kész, és meglepetésszerû forgalmat
mutathat föl, ami biztosítékot látszik nyújtani arra, hogy a vasút fejlesztése elõl az irányadó tényezõk kitérni nem
fognak és megadják a fontos vasútvonal részére a fejlõdés eszközeit. Hogy ez így legyen, az iránt szövetségünk is
állandó buzgalmat fog kifejteni.”
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A Szövetség kezdeményezte, hogy a paloznaki és lovasi birtokosok érdekében
feltételesen álljon meg a vonat a 30. sz. õrháznál. Elintézte, hogy a
vasútállomásokon levélszekrényt helyezzenek el. Javasolta, hogy a vasút
környékét nemesfûzzel ültessék be, „ezzel megakadályozzák az árkok
elzsombékosodását, másrészt az itt termelt nemesfûz vesszõbõl a helyi
lakosok kosarat és a gyümölcs szállításához alkalmas eszközöket tudnának
elõállítani.” A Szövetség javaslatára „1911. július 16-tól egy új vonatpár indult
meg a felsõ parton.” Ezeken kívül számos más javaslattal is folyamatosan
próbálták elõsegíteni a vasút jobb kihasználását, amelyek egy része meg is
valósult. Az ábrahámhegyi vasúti megállóhely 1925. évi létrehozását
erkölcsileg és anyagilag is támogatták.

2009-ben a 100 éves évfordulóra készülünk. A nosztalgia-vonat
menetrendje már tervezés alatt van a MÁV Nosztalgia Kft. berkeiben. A
konkrét dátum még bizonytalan (június vége-július eleje). Elkészült az
ünnepség elõzetes forgatókönyve a Balaton teljes északi parti szakaszára
– ennek részleteit következõ írásunkban közöljük. Ebben a vasút
történetének néhány kalandos eseményérõl is szó esik.

Zárszóként idézet a szerzõ, Fazekas Miklós könyvébõl – hol ünnepeltek évfordulót már korábban is?:
„1999. július 8-án ünnepeltük a Balaton-vidéki Vasút átadásának 90. évfordulóját. Mivel nem igazán kerek
évforduló volt, nem voltak nagy ünnepségek. Csupán Balatonkenesén, a község és a Falumúzeum lelkes vezetése
rendezett egy nívós megemlékezést és kiállítást az évforduló alkalmából.”
„Tapolca állomás eredetileg a Sümeg-Tapolca és a Keszthely-Tapolca HÉV vonalak közös állomása volt, s csak a
(29.) fõvonal megépítése után kapcsolódott ahhoz. ... Tapolca állomás történetét, fennállásának 100 éves
évfordulójára, részletesen feldolgozta Lovas Gyula vasúttörténész (1991.)”

Megjelent: www.vehir.hu, 2008. 11. 14. és Ábrahámhegyi Hírmondó, 2008. december P.Á. Miklós, 2008. október

VÉLEMÉNYEK a Tükörrõl és másrólVÉLEMÉNYEK a Tükörrõl és másról
Kedves Miklós!
Nagyon köszönöm a Tükör digitális anyagát, jó ötletnek tartom a digitális úton való terjesztést. 
Mit mondjak a Tükör idei számáról? Fantasztikusan szép kiadvány jött össze, amihez gratulálok. Korábban említetted, hogy
idén kevesebb az anyag, mégis sokféle, bõséges írás jött össze. Ami nagyon fontos, nagyon szép a tördelés! 
Ma péntek délután munkahelyemen kaptam meg, úgy belefeledkeztem az olvasásba, hogy elfelejtettem idõbe bemenni órát
tartani. Így az idei Tükör dupla örömet szerzett: egyszer nekem, és még vagy ötven hallgatónak, mert az elõadásomat - a Tükör
olvasása miatt - késõbb kezdtem.
Üdvözlettel: Vönöczky András
2008. február 22. (elektronikus levél = e-mail)

Szia Miklós!
Köszönöm szépen az újságot, megkaptam, szerintem, mint mindig, nagyon jó, gratulálok.
A SCD csoportról írt cikkedet szeretném elkérni a honlapunk számára, ha lehetséges.
Ildikó
(Kiss Tamásné Ildikó, a Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesület elnöke, a Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetsége – BFSZ –
titkára)
2008. február (e-mail)

Kedves Barátom!
Az Egyesületi Tükör 2007. évi számát 2008. február 22-én kaptam meg. Nagyon örülök, hálásan köszönöm. A hétvégén olvastam
és tanulmányoztam. Örülök a haladó hagyományoknak, így jó a kiadvány, hogy Te szerkeszted, és jelentõs részben írod is.
Külön köszönöm írásaim szíves megjelentetését.
Számomra teljesen új szót találtam a 6. oldalon: "tagi" (aktivitás) - a tagság szóról tudtam…
Örömmel olvastam a híreket a sok eseményrõl, és a különbözõ témakörökben megjelent ismertetéseket. Külön jegyzem meg,
hogy értékesnek, példamutatónak tartom a jeles személyiségekrõl, történelmi tényekrõl szóló írásmûveket.
Az "Érem" témáról külön írásban értekezem.
Ismételt köszönettel és baráti üdvözlettel, Laci
(Dr.Vértes László, zene-terapeuta gerontológus fõorvos, numizmatikai elnök, MUOSZ-tag)
2008. február 25.

P.S. A 2007. évi lapszámban a szerkesztõ kitûnõ megfigyelõként, a történések hû leírójaként bizonyította kreativitását. Még
hosszú ideig szeretném olvasni ezt a kiadványt.

Ábrahámhegy, 2008. július 20. Mûvészeti nap – immár hagyományosan.
Kitûnõ program, elõadások, kiállítások. E helyen – az évfordulók miatt – két igen míves, szép öntött bronzérmet említek,
mindkettõ a kitûnõ szobrász és éremmûvész, Horváth Sándor alkotása. Dr. Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudósunk, 80
éve fedezte föl a C-vitamint. Erre emlékezik az egyik érem. A másik: beszélhettem az egyetemes zenetörténelem egyik
legzseniálisabb alkotójáról, Giacomo Pucciniról, aki 150 éve született. Az érem tervezõje lehettem.

Dr. Vértes László

Ábrahámhegy állomás
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A jég rendet csinál

Februári BalatonpartAz elfelejtettBalaton

Jégrombolás Jégtorulás

Torulás, szigettel, Fonyódról nézve Márciusi séta Siófokon

Pusztít a jég

Téli FotógalériaTéli Fotógaléria
(Vönöczky András képei)
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Tolcsvainé Csörgey Évától kaptuk 
1998. októberben „Találtam még egy
madárverset, most elküldöm…”
ajánlással:

„Cece”
Elneveztem Cecének
kertünk kis madarát.
A hangja csupa ének.
Már rámköszönt, ha lát.
Vörösbegyû, picinyke,
fényesszemû, vidám.
Ha dolgozom a kertben
szökken léptem után
és mindig mondja: „Cecce”
Szavát nem ismerem
De õ csak mondja egyre
s én mondom: Istenem
de sok nyelvet tanulunk,
és mindez nem elég,
e kis tollas beszédét
kéne felfogni még.
- Kér vagy köszön, ha itt van?
- Érti az én szavam?
A meg-nem-értett szótár
szívünkben van! (ha van.)

T.Cs.É.

Utóirat: „A vörösbegy egyébként apám
kedvenc madara volt. Itteni kertünk
(Svájc: Lago Maggiore) meredek hegy-
oldalon van, sûrû bokrokkal, ahol a
vörösbegyek jól tudnak fészkelni. Õk
télen is itt vannak, mert erre a tél
enyhébb, a hó ritka és csak 1-2 napig tart.

T. Csörgey Éva: Horgász Ballada
Apám mindig horgászni megy
Hajnalba
Fáj a foga mindig egy szép
Nagy halra
Mégis üres szákkal tér meg
Ebédre
S ily szavakkal állít Anyám
Elébe:
Máma azért nem kapnak itt
A halak
Borús az ég, felhõk mögé
Megy a nap
Másnap pedig hala azért
Nem került,
Mert az ég most túlságosan
Kiderült!
Van amikor keleti szél
Az oka
Hogy a halnak nem fáj kosztra
A foga.
S így megy nálunk ez a nóta
Minden nap;
Hogy a hal most ezért-azért
Nem harap!

(1935.)
(TÜKÖR, 2004.)

EMLÉKEZÉS: Csörgey ÉvaEMLÉKEZÉS: Csörgey Éva

Csörgey Éva ábrahámhegyi emlékei (részletek):

1935 elõttrõl:
„Az én gyermekkori emlékeim egészen
primitívek; egyszerû falusi kis házat
béreltünk akkoriban nyáron. Nemcsak mi,
rokonaink is. A „szépszobát”, konyha-
használattal. Se szép nem volt, se
komfortos – de nekem akkoriban egy
mesevilág volt, gyertyavilággal este, és
kakaskukorékolással reggel...”

(1997. július)

1935 utánról:
„Gyerekkori emlékem nincs a házról, mert
már 20 éves voltam, amikor Szüleim
megvették. Alkalmi vétel volt, elõnyös, és
azt õk k.p. ki tudták fizetni. Víz nem volt
még akkor, azonnal kutat csináltattak. Igen
jó víz volt, szomszédaink is onnan vitték.”

(1999. október)
A képen balról: Csörgey Titusz; leánya,

Csörgey Éva; felesége, Torday Ilona
és az unokahúg, Torday Erzsi.
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A '99 évi Egyesületi Tükörbõl (Fekete József):
Így kerülnek Sopronba, az Uhlig család szeretett városába, nyaranként mindig visszatérve Ábrahámhegyre, a
megkedvelt nyaralóhelyre. A létbiztonság megteremtése után a családi kör is a gyarapodás útjára lép. A legilletékesebb,
Éva Asszony, így ír errõl 1942 nyarán, Jakab napján, Vönöczky Schenk Jakabék családi emlékkönyvébe:

Jakab napról nem maradok el!
Bandukolok a vén hegyre fel,
Kétévenkint egy-egy új gyerekkel
S versenyt iszom a vendégsereggel.
Feledünk ott minden bajt s borút
Lisztjegyet és villámháborút.
E nap minden gondot elterel!
Jakab napról nem maradok el!

Megjegyzésként kívánkozik, hogy Schenk Jakab, neves ornitológus – Csörgey közvetlen munkatársa – felesége, Zábrák
Vilma révén még rokonok is. A megénekelt pince a rendesi hegyoldalban ma is megtalálható...

1945 utánról:
„45 tavaszán egy szovjet bombázó elpusztította soproni négyszobás otthonunkat. Késõbb egy kis kétszobásban
szorongtunk 10 évig, hatan. Nyaranta Ábrahámban voltunk mindannyian, Szüleimnél. Én hálát adok Istennek, hogy
adott erõt mindkettõnknek négy gyermeket fölnevelni.”
(1998. február)

„Örülök a hírnek, hogy Apám kiállítása még életben van, sõt vándorol is. Most, legutóbb egész közel – Salföldön „vett
szállást”. Nekem legnagyobb örömöm az lenne, ha egy végleges szállása lenne a kiállításnak Ábrahámban!”
(1999. október)

„Elképzelheti, milyen megkönnyebbülés volt részemre a Múzeumszoba születése, oly hosszú várandóság után!
Köszönöm a fotókat is, ... belekerülnek a családi fényképalbumba.”
(2004. november)

(TÜKÖR, 2004.)

EGYKOR ÍGY VOLT
„Fütyülõ, daloló fürdõsök”

Az ábrahámi fürdõ õskorában már a homok puha volt, mint most, a víz lágy volt, mint most (bár állítólag a víz régen
tisztább volt). A legfõbb kellékek a fürdéshez már megvoltak akkor is: víz, homok, nap, nád – de kabinok akkor még nem
épültek. Az „egyéb” helyiség is hiányzott, amely sürgõs dolgok elintézésére szolgált volna.
Egy bódét építeni valahova, tetõvel, ajtóval, akkor még nem jött számításba. Egy „rejtekhelyre” azonban mindenképp
szükség volt! Így aztán „jobb, mint semmi” alapon elkészült egy gödör, föléje nagy láda, szép kerek lyukkal felül, és így a
legfontosabb mégis meglett.

Ahol a nádas sûrû volt, de mégis járható, ott a ládáig tartó utat, az elõrelátó tagok, félkörben (spirálban) taposták ki.
Éppen azért, hogy ne lehessen elõrelátni, vagy belátni. Kellemetlen lett volna a ládán üldögélõ fürdõzõknek.
Így lett elrendelve, hogy aki használja a trónust, az fütyüljön (ha férfi), vagy énekeljen (ha nõ)! Azt hiszem, sehol máshol
a Balaton körül nem volt ilyen „fütyülõ-daloló” fürdõtársaság. Ilyen csak Ábrahámban volt!

Írta: Tolcsvayné Csörgey Éva, 1998.
Gyûjtötte és közreadta: Fekete József Ábrahámhegyi Hírmondó, 2008. augusztus

Ábrahámhegy – StrandÁbrahámhegy – Strandfürdõ
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A Nádirigó nem beszámolót készít,A Nádirigó nem beszámolót készít,
a Nádirigó tevékenykedik Ábrahámhegyen!a Nádirigó tevékenykedik Ábrahámhegyen!

Az alábbi két írás ezt tükrözi:
Faültetés – Csónakkikötõ.

Fák nélkül nem lehet élni!
A Vasút utca Ábrahámhegy egyik legrégibb utcája. Fénykorában fasor szegélyezte, az út és a töltés közötti rekettyésben
fülemülék költöttek tavasszal. A levegõ friss volt, és a vonat nem dübörgött át a hálószobán. Aztán - ez régen történt -
két nap alatt kivágták az egészet. Senki sem értette, hogy miért. Hiszen ahol a fákat kipusztítják, ott elpusztul a
termõföld is. Így is történt.
Az idõ múlásával az út széli fák jó része ki is száradt, kivágták õket, tuskójukat ott felejtették. A terület elhanyagolt lett,
szemnek is csúnya. Mígnem az önkormányzat, fûzfasort ültetett. A fák az utca vége felé szépen megnõttek.
Reménykedni kezdtünk. Hátha olyan lesz, mint régen volt!
Aztán megjelentek a csatornázók. Nekihajtottak gépeikkel a fiatal fatörzseknek, elferdítették õket, kérgüket
megsértették, gyökereiket megtépázták. Rettenetes látvány volt. Aztán elmentek, és ott hagyták a tönkretett,
lepusztított területet.

Pedig fák nélkül nem lehet élni!
A fák elültetése idén, a Vasút utcában, csapatmunka volt. Egyszerû, és örömteljes. Erazmus a markolójával kiásta a
gödröket. Gyulakeszibõl kertészek jöttek, elültették, és kikarózták a fákat. Pintér Jóska a lajtoskocsival jól belocsolta õket.
Mindez az Önkormányzat, a Fürdõegyesület és a Nádirigó közös akciója volt. Mert bár a terület a vasúté, a vasutat ez az
egész egyáltalán nem érdekli.

Pedig fák nélkül élni nem lehet!
A fa oxigént termel, leköti a szennyezõ anyagokat, párologtatásával hûti a levegõt, javítja a klímát, árnyékot ad, véd a zaj
ellen. Egy 50 éves fa egyetlen év alatt 405 kg szennyezõ anyagot szûr ki a levegõbõl, és 4230 liter vizet párologtat el.
Jobban véd zaj ellen, mint a téglafal.

Fák nélkül pedig nem lehet élni!
Hamvas Béla szerint a fáknak személyiségük, nemük is van: kétnemûek. Vannak álmodó fák és zaklatott arcú fák. Látni
hóbortos fákat, amelyek mint a bolondok csavarják ágaikat. Vannak komor, magányos fák, idióta fák és buta fák. Vannak
áldást osztók és kotlóstyúk fák, alájuk bújhat bárki. Vannak heroikus fák is, melyek némán küzdenek a kedvezõtlen
talajon, hideg esõk, marcangoló szél, beton és kövek között, akár évszázadokig. Ugyan mit mondhatnánk még az életrõl
nekik? Mivel fenyegethetnénk õket? Mitõl félhetnének még? Történhet e még velük valami, rettenetesebb, annál, amit
átéltek? Igen! Egyetlen egy: ha kivágjuk õket. Ha így teszünk, rossz úton járunk
Ha a jövõnkre gondolunk, a fák elõtt alázatosan meg kell hajolnunk, mert
Fák nélkül élni nem lehet!

2008. december Gödrös Zsóka, Nádirigó

CSÓNAKKIKÖTÕ ÁbrahámhegyenCSÓNAKKIKÖTÕ Ábrahámhegyen

2008. október 25.-én, a Nádirigó Egyesület kezdeményezésére, közös helyszíni bejárás történt a Burnót-patak torkolatánál, melyre
meghívták a Polgármester urat és a Fürdõegyesület képviselõjét. A csónakkikötõ létesítése a strand környékén már régóta napirenden
van, bár egy ilyen már létezik a Park utca vége felé (de az már megtelt). A közös terepszemle eredményeképp született az alábbi petíció:

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint Ön elõtt is ismeretes, a 2000. évi CXII. törvény (ún. Balatontörvény) alapján Ábrahámhegy vízpartrehabilitációjáról
megalkotott 27/2005 TNM rendelet Ábrahámhegyen, a Burnót patak torkolatánál egy csónakkikötõ létesítésének
lehetõségét biztosítja.
Tekintettel arra, hogy információnk szerint jelentõs igény mutatkozik a lakosság, illetve az üdülõk köreiben a rendezett
körülmények között biztosítható csónakkikötésre, kérjük Polgármester Urat, hogy terjessze elõ a csónakkikötõ létesítés
ügyét a soron következõ Önkormányzati Testületi Ülésen.
Tárgyhoz kapcsolódóan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
– a létesítendõ csónakkikötõ alkalmas lenne a szintén igényelt, és jogszabályban elõírt, közösségi vízhez jutás

biztosítására.
– a csónakkikötõ jelenleg nem szerepel az Önkormányzat Szabályozási tervében, ugyanakkor a hivatkozott

Balatontörvény és a TNM rendelet is elõírja, hogy a helyi területrendezési tervekben ezen magasabb szintû
jogszabályok elõírásait érvényesíteni kell. Jelenleg, a Szabályozási terv kapcsán emiatt jogellenes állapot áll fenn, a
Szabályozási tervet haladéktalanul összhangba kell hozni (módosítani) az említett jogszabályokkal.

KITEKINTÉS – TÁRSZERVEZETEK
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– javasoljuk, hogy a Képviselõ Testület hozzon határozatot a Szabályozási Terv szükséges módosításáról, a csónakkikötõ
létesítésének támogatásáról, egy tanulmányterv elkészíttetésérõl, mely feltárja a szükséges teendõket a csónakkikötõ
létesítésével kapcsolatosan, és koncepcionális javaslatot ad a kikötõ kialakítására, mûködtetési módjára, ezen javaslatait
elõzetesen egyeztetve az érintett hatóságokkal és egyéb szervezetekkel.

– A csónakkikötõ létesítésének elõkészítése sürgetõ feladat, mivel esetleges pályázati pénzek igénybevételéhez kész
tervdokumentációnak kell rendelkezésre állni. Egy részletes tervdokumentáció elkészítése, illetve annak elõkészítési
folyamata több hónapot, az engedélyeztetést is beleszámítva, akár egy évnél is több idõt vesz igénybe.

Kérjük Polgármester Urat, hogy e témában, a jövõben történõ intézkedésekrõl Egyesületeinket tájékoztatni szíveskedjen.
A megvalósítás elõkészítése során számítunk a szoros együttmûködésre, folyamatos véleménycserére. Egyesületeink
részérõl a megvalósításhoz igyekszünk minden segítséget megadni (szervezési kérdések, véleményezések, hatósági
egyeztetéseken való részvétel stb.)

Tisztelettel: Gödrös Zsóka Pattantyús-Á. Miklós,
Nádirigó Természetvédelmi és Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
Környezetvédelmi Kht, elnök ügyvezetõ

A Fürdõegyesületi TÜKÖR 2000. évi számában Dr. Ghimessy László, mint szakember, így vélekedik a patak-torkolatról, illetve
annak állapotáról, sõt megoldási javaslatokat is tesz.

Gondolatok az ábrahámhegyi strandrólGondolatok az ábrahámhegyi strandról
és a Burnót patak torkolatárólés a Burnót patak torkolatáról

(a torkolatot érintõ részletek)

A másik nagy probléma a patak jelenlegi torkolatának
rendezése, közösen a strandnak erre az oldalra esõ részével,
valamint a Strand utca víz felöli nádasával. A Vízügyi
Igazgatóság 1991-92-ben itt egy kis ülepítõ mûtárgyat épített,
kiszélesítve egy szakaszon a patakmedret, átfolyási
lehetõséggel a nádasba. Ez a mûtárgy azonban nem teljesíti
feladatát. A Vízügy a kiszélesített mederrész mellett két híddal
ellátott, murvázott gyalogutat is épített, amelyet azonban

nem vezettek el egészen a nyílt vízig, és itt 7-8 méter hosszan egy olyan szakasz alakult ki, amelyet közepes vízállásnál
is mély, iszapos sár borít. A nyílt víz közelében szép homokturzás jött létre, amely fövenyes szabad strandként funkcionál
és csónaktárolásra ad lehetõséget. A másik oldalon a már említett nádas-sásas terület található, ahol rozsdás horgász-
stégek és egyéb roncsok vannak eldobálva. Ez a terület Ábrahámhegy szégyene! A kis ülepítõ medencét egy alkalommal,
talán 1997-ben, kikotorták, miközben a nehéz gépekkel az amúgy is rosszul kivitelezett gyalogutat tönkretették. A két
kis híd mára már balesetveszélyes. Az ülepítõ oldalait gyönge, könnyen korhadó fadorongokból készítették, melyek jó
része már igen rossz állapotban van.

Javaslataink:

1. A gyermekek részére szolgáló fövenyes partrészt feltétlenül ki kell bõvíteni a meglévõ partvédelmi mûnek, kb. a
viharjelzõ toronyig történõ visszabontásával és fövenyes partrész kialakításával, akár a száraz füves rész rovására is.

2. Célszerûnek látszik a patak torkolat mentén – a szennyezésnek a strand területére kerülését megakadályozandó – egy
mintegy 40 méter hosszú, járható hullámtörõmû megépítése, végén kis pihenõ felület kialakításával, amelyrõl szép
kilátás nyílna a víz és a part felé. Ehhez a strand partvédõmû bontási törmeléke is felhasználható.

3. A csónakok elhelyezésére a strand keleti oldalán egy télire felszedhetõ mólót javaslunk építeni, egyben megtiltva a
fövenyes gyermekstrandon a csónakok és szörfösök balesetveszélyes „parkolását”.

4. A jelenlegi torkolati ülepítõ medencét meg kell szüntetni, és a patak melletti gyalogutat – elbontva a két korhadó hidat
– meg kell hosszabbítani a jelenlegi homokturzásig olyan magasan és minõségben, hogy az minden idõszakban
szárazon és süllyedésmentesen járható legyen.

5. A Strand úttól mintegy 15-20 m távolságnyira a patakot el kell terelni nyugat felé és medrét legalább 25 méter hosszan
kiépíteni, hogy hordalékát a jelenlegi nádasba vigye. A gyalogút keresztezésénél hidat kell építeni. A patak elterelésével
az üledékek lerakására így mintegy 7500 m2 terület állhat rendelkezésre, amely fokozatosan feltöltõdve alkalmassá
válik a Rendezési tervben jelzett park kialakítására.

Ezekbõl a javaslatokból az elsõ pont már megvalósult, a 3. és 4. pont
vitatható kérdéseket vet fel, az 5. pont szerinti javaslat viszont
figyelembe veendõ a csónakkikötõ tervezése folyamán. Ennek ellenére
az elsõ bekezdésben leírtak még ma is helyt állnak: a torkolatban 8
év alatt nemigen javultak a körülmények.
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Népzene, néptánc, fotókiállításNépzene, néptánc, fotókiállítás

Reméljük, hogy a sötét, téli napokon is emlékeznek a 2008. évi László-napi
búcsú alkalmából az ábrahámhegyi strandon rendezett néptánc estünkre. 
Alapítványunk – az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért
Alapítvány – továbbra sem a terjeszkedés, növekedés útját keresi.
Tudomásul vesszük behatárolt lehetõségeinket, melynek alapjait, mint
civilek aprólékos munkával teremtjük meg.

Minden évben a legjelentõsebb megmozdulásunk a június végén (még
elõszezonban) megtartott népzenei és néptáncest. Ez 2008-ban is így
volt, azt hiszem nézõcsúccsal. Voltak a nézõk között olyan vendégek
is, akik szándékosan erre az idõpontra idõzítették ábrahámhegyi
tartózkodásukat. Ez örömteli számunkra, ez volt az egyik
szándékunk. Lehet, ha egy hónappal késõbb tartanánk a rendezvényt,
kicsi lenne a sportpálya a strandon. Így, a helyi szállásadók egy kis
idõvel az igazi szezon elõtt is tudnak már vendégeket fogadni. Érdekes
a környékbeli kempingek reagálása. A fizetõs rendezvényt rögtön

elutasítanák, de mikor megtudják, hogy ez nem az, és még idegen nyelvû szórólapjaink és plakátjaink is vannak, kapva
kapnak az alkalmon. 
De annak érdekében, hogy ne csak egy lábon álljunk, a Fürdõegyesület sietett segítségünkre a kétévente megrendezendõ
fotó kiállítással. Második alkalommal vettünk részt ezen, témánként tablókat készítettünk. Leginkább a természetrõl. Aki
látta képeinket, azt is gondolhatná, hogy madárfészket a legnehezebb fényképezni. Általában igen, de ha a padlásablak
alá fészkel a rigó mama, akkor már könnyebb helyzetben van a lesipuskás. Csak éppen akkor kell ott lenni, mikor kikelnek
a tojások. A véletlenek sora rendezte az 1939-ben készült térkép másolatának kiállítását is. Az évekkel elõbb hozzánk
kerülõ, igencsak viharvert állapotú darabot látván, az elsõ gondolat az volt, hogy valahogy meg kell menteni. A technika
fejlõdésének köszönhetõen a „digitalizálás” ma már amatõrök kiváltsága is lehet. Néhány napos kínlódás árán sikerült
szeletekben lefényképezni és számítógépre elmenteni az egész térképet. Az összeillesztés és az esztétikai retusálás még
ennél is tovább tartott. Ez után már csak kellõ felszereltségû nyomdát kellett keríteni, ahol sikerült kinyomtatni a teljes
nagyságú térképet. Ezt is és tablóinkat is a Helytörténeti kiállításnak ajándékoztuk.
Már 2008-ban elkezdtünk szervezni, néhány ábrahámhegyi nyaralóval közösen, egy jótékonysági rendezvényt, amely
csak az Önkormányzattal közösen teljesedhet ki. A temetõkápolna felépítéséhez szeretne segítséget nyújtani
Alapítványunk. Ez akkor lesz esedékes, ha a kápolna felépítéséhez pályázati pénzek is rendelkezésre állnak. Bízunk benne,
hogy már az idei nyáron kulturális esemény(ek) megrendezésével hozzájárulhatunk a temetõkápolna felépítéséhez
szükséges anyagi háttér megteremtéséhez.
Mikor ez az írás készül, bõven benne járunk Adventben. Munkám végeztével hazafelé a budapesti Vörösmarty téren kell
keresztül mennem. Ilyenkor kirakodó vásár van ott, lacikonyhák illata és füstje tölti be a teret, egy kovács az üllõjén
csenget. Egy színpadról pedig népzene szól. Egyik este öröm volt látni, ahogy a közönség közül néhányan táncra
perdültek. Elõször a bátrabbak, akik tudták a lépéseket, aztán egyre több bámészkodót ragadtak magukkal a körtáncba.
Az jutott errõl eszembe, hogy a László napi búcsú idejére „folk-kocsmát” kellene nyitni egy estére. Talán ott is ugyanilyen
jól éreznék magukat az emberek: zenével, énekkel, tánccal, kis harapnivalóval és helyi borral. Talán...
Szólni kell még azokról az ismerõsökrõl és még inkább az ismeretlenekrõl, akik támogatják Alapítványunkat. Az
ismerõsöknek, barátoknak általában módunk van megköszönni segítségüket, az ismeretleneknek most szeretnénk: tehát,
köszönjük! Ilyenkor évvége felé, mikor érkezik az APEH-tõl egy levél (máskor bizony szorongást okoz) az adományozott
1%-ok összegérõl, mindig megerõsítést kapunk arról, hogy sokan vannak, akik figyelemmel kísérik munkánkat és ez
örömet jelent nekik is, nekünk is.
Boldog és sikeres Új Esztendõt, jó egészséget kívánunk az Olvasóknak!

Zolnai László, kuratóriumi elnök,
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének

Megõrzéséért Alapítvány

Ha személyi jövedelemadója 1%-val támogatni szeretné munkánkat,
adóbevallása elkészítésénél gondoljon ránk. A „Rendelkezõ Nyilatkozat”-on

a kedvezményezett aaddóósszzáámmaa rovatba
az 11881188  55662211  --  11  --  4422 számot,

a kedvezményezett neve rovatba pedig
az „„ÁÁbbrraahháámmhheeggyy  KKuullttuurráálliiss  ÖÖrröökkssééggéénneekk  MMeeggõõrrzzéésséééérrtt  AAllaappííttvváánnyy””

szöveget írja be.
Köszönjük!

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítvány
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A Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetsége
(BFSz) tagszervezeteinek

kérdései, javaslatai, amelyekre
Dr. Gyergyák Ferenc úrral,

az Alkotmánybíróság fõtanácsosával történõ megbeszélésen
szakmai véleményt, választ, útmutatást kérnek

2008. november 29. Balatonföldvár
(A szerkesztõ sok állítással, kérdéssel nem ért egyet, itt a felterjesztést ismertetjük.)

Valamennyi kérdés jellemzõ háttere, hogy az üdülõtulajdonosok negatívan diszkrimináltnak, háttérbe szorítottnak és
jogfosztottnak, de legalábbis állampolgári jogaik gyakorlásában korlátozottnak, valamint bizonyos értelemben
gazdaságilag kizsákmányoltnak érzik magukat.

Az általános érzés kialakulása számos okra, tényre vezethetõ vissza:

1. A Balaton Kiemelt Üdülõkörzetben (BKÜ) az állandó lakosok és üdülõtulajdonosok száma megegyezik, a parti sávban
az üdülõtulajdonosok száma településenként eltérõ mértékben, de általában jelentõs abszolút többségben van (például
Balatonmáriafûrdõn 300 lakos és 3000 üdülõtulajdonos van), ezzel az országban új típusú települések alakultak ki, amit
törvényeinkben is megkülönböztetve kellene kezelni. (Azokat a településeket, ahol az állandó lakosság számát
meghaladó üdülõtulajdonos fizet adót, eltérõ névvel is – pl. „üdülõ-település” – kellene illetni, és a helyi testületbe a
lakos/üdülõtulajdonos aránynak megfelelõ számú lakost, ill. üdülõtulajdonost kellene választani!)

2. A többségben lévõ üdülõtulajdonosok a helyi adóbevételekhez relatív és abszolút értelemben is nagyobb mértékben
járulnak hozzá, mint az állandó lakosok, ugyanakkor:
2.1. A helyi önkormányzat megválasztásából az üdülõtulajdonosok valójában kizártak, a helyi ügyek rendezésébe

érdemi beleszólása a képviseleti szervezeteknek nincs.
2.2. A települési részönkormányzat intézménye nem egységesen alkalmazott. Ahol létezik, ott is tapasztalható

tendencia, – a törvény lehetõvé teszi – az üdülõ-tulajdonosok képviselõinek kiszervezésére, kisebbségbe szorítására.
2.3. Az állandó lakosság körébõl nemzetiségi hovatartozás alapján egyesület és kisebbségi részönkormányzat alakulhat.

Az erre vonatkozó rendelkezések eltérnek a települési részönkormányzatra vonatkozóktól, (például, nem követelik
meg, hogy ennek vezetõje választott képviselõ legyen).

2.4. Az önkormányzati bizottságok létrehozására – a kötelezõk kivételével – elvétve kerül sor, ezekbe is ritkán és
kisebbségben választanak üdülõtulajdonosokat.

2.5. A helyi népszavazásból az üdülõtulajdonosokat kizárták, amely azért is érthetetlen, mert itt nem politikai
választásról, hanem a helyi közösség döntéshez kért véleményérõl van szó.

2.6. Az adóbevételekbõl, illetve az egyes önkormányzatok költségvetésébõl a helyi civil szervezetek, nemzetiségi
kisebbségi egyesületek, ill. részönkormányzatok rendszeresen, az üdülõtulajdonosok szervezetei részben kapnak
támogatást. Az egyesületek az üdülõtulajdonosok az általuk fizetett idegenforgalmi építményadó „x” %-át
tartanák szükségesnek törvényben elõírni, rendszeres kapcsolattartási – szervezési, érdekvédelmi – feladataik
költségeinek fedezetére.

2.7. Az állami tulajdon eladásával, vagy önkormányzati tulajdonba adásával, a korábban állampolgári jogon járó
kedvezményeket az állam nem, vagy csak az állandó lakosi körre vonatkozóan tartatja meg. Konkrét példaként: a
Klub-Aliga közútján, parti sétányán való közlekedés (önkormányzatokkal, helyi egyesületekkel kötött
megállapodás szerint csak a helyi lakosok és üdülõtulajdonosok részére), Balaton Hajózási ZRt. menetrend szerint
közlekedõ járatokra a tulajdonos önkormányzatok csak az állandó lakosoknak adtak kedvezményt (a BFSz – BH
ZRt. közötti megállapodás alapján, igazolásunkkal rendelkezõ üdülõtulajdonosok 50 %-os kedvezményt kapnak).
Idesorolható, hogy a kékkúti Theodora eladását követõen az új tulajdonos fokozatosan kivonhatta az oldott
ásványi anyagban, ízben, aromában gazdagabb és üdítõbb kékkúti források vizét a hazai piacról.

3. Az önkormányzatok rendeleteikben az üdülõtulajdonos adófizetõket hátrányosan diszkriminálják:
3.1. Fizetõ strand esetén általános a helyi lakosok részére az ingyenes a belépés, az üdülõtulajdonosok részére – esetleg

– kedvezményes a belépõ (bérlet), de a „többgenerációs” ingatlanoknál a család leszármazottai már ezt sem
élvezhetik (van ahol a külföldi tulajdonosokat is kizárták a kedvezményezettségbõl).

3.2. A parti telkek, illetve közvetlen partkapcsolattal rendelkezõ területek strandolási adottságainak kedvezõ helyzetét
ellensúlyozó sávos kúrtaxa elõírást az AB kifogásolta.

3.3. A hulladékszállítási rendeletek elõírásaiból általánosan következik – mind az ürítések számából, mind a
mennyiségekbõl (gyakoriság, x kuka méret) – az üdülõtulajdonosok részérõl igénybe nem vett szolgáltatás
kötelezõ megfizettetése, vagyis a szolgáltatással nem arányos díjfizetés kötelezettségének elõírása. Indokolatlan és
minden elvárással (EU, hazai környezetvédelmi, turisztikai, stb.) ellentétes a szelektív hulladékgyûjtés
bevezetésének hiánya, késése.

4. A miniszteri ármegállapítás körébe tartozó kéttényezõs víz- és csatornadíj rendeletek valójában ugyancsak a
szolgáltatással arányos díjazás ellen hatnak, ugyanis a rendszer fenntartását finanszírozó rész független a



Egyesületi Tükör 200828

fogyasztástól, átalánydíj jellegû, a fogyasztott mennyiség alapján számlázott rész viszont a nagyobb mennyiséget
fogyasztók számára kedvezõ, tehát a rendszer nem fogyasztásarányos.

5. A víz és csatornahálózat kiépítése jelentõs lakossági és üdülõtulajdonosi forrással (hitel) valósult meg. A beruházások
egy részénél – korábbi idõszakban – a lakossági, üdülõtulajdonosi hozzájárulásokat az önkormányzatok különbözõ
módon visszaadták. Késõbb ilyen megoldásra nem került sor, tehát még a tulajdonjog is vitathatóvá válhat. A napi
hírek viszont a vízmûvek eladásának szándékáról szólnak, ami az állam és az önkormányzatok egészséges ivóvíz-
szolgáltatásra és szennyvíz-elvezetésre vonatkozó kötelezettségei, továbbá tulajdonosi kötelmei teljesítését is
ellehetetlenítheti.

6. Tapasztalataink szerint – számos esetben – azokat a településrendezési terveket és szöveges munkarészeiket,
amelyekbõl a helyi rendeletek lesznek, az illetékes önkormányzatok megbízásból olyan szakmai jogosultsággal
rendelkezõ, – piaci érdekeltséggel rendelkezõ – vállalkozó tervezõk készítik, akik egyéb megbízásaikon keresztül
befolyásolhatóvá, „megvásárolhatóvá” válhatnak. Ennek eredményeként az önkormányzatok (települési vagyon-,
telekértékesítés, stb.), valamint a lakosság, és természetesen az üdülõtulajdonosok is, a jelentõs részben privatizált
települési közüzemi szolgáltatók (víz, csatorna, gáz, elektromos, távközlési kéményseprés, hulladékszállítás,
kereskedelmi hálózatok, stb.) lobbycsoportjainak kiszolgáltatottjaivá válnak.

7. A BFSz történelminek nevezhetõ hagyományait, szándékait tükrözõ Alapszabályának célkitûzései és közhasznú
minõsítése egyaránt a helyi lakosok és üdülõtulajdonosok közösségének építését szolgálják. Ennek szervesen része,
hogy a szomszédok, barátok segítsenek egymásnak, legyen az építkezés, kertimunka, szüret, vagy bármi más. Az
adóhatóság álcázott, beugrató magatartásáról és szigorú bírságolásáról szóló híradások azonban a hagyományos
„kaláka” ellen hatnak, a barátságot erõsítõ segítségnyújtást lehetetlenné teszik.

Zánka, 2008. 11. 05. Összeállította: Basa István, BFSz fõigazgató

Kérdések: (Kósa Marianna, Balatonföldvár, 2008. november)
– Mi történt a Balaton törvénnyel. Miért nem jelent még meg? A hírforrások szerint a törvényt elfogadták

a nyár folyamán.
Válasz: A törvény olvasható a Magyar Közlöny október 27.-i számában, 2008. december 1.-én lép hatályba.

– Hulladékgazdálkodásról szóló törvény áttekintése. Hogyan lehetne reformálni a hulladékszállítást?
A jelenlegi 6 hónapos idõtartamon lehet-e módosítani? A törvénybeli rendelkezésekre hivatkoznak, de nem tudjuk,
melyik törvény szól errõl.
Válasz: Ez Kormányzati törvény, az AB kimondta a „mulasztást” erre a törvényre, de nem történt semmi.

– A kisebbségi részönkormányzatoknak külön pályázati lehetõség biztosított mûködésük fenntartására.
Mi a valóság ez ügyben?
Válasz: NCA pályázatot továbbra is be lehet adni. A probléma általában az, hogy megfelelõ önrészt kell biztosítani,
valamint hogy utólag fizetnek, így a költségek elõlegezése komoly forgótõkét igényel a szervezetek részérõl.

A fõtanácsosi válaszok alapelvei:
Az Alkotmánybíróság (AB) nem törvényalkotó, hanem jogalkotó (jog-alkalmazó), de az is csak negatív értelemben: nem alkothat, csak
vétózhat. Határozatai mindenkire nézve kötelezõek (lennének, ha elolvasnák, betartanák), de ellenõrzési, számonkérési jogai nincsenek.
Például, létezik olyan AB határozat, amelyet 1992-ben hoztak, és a Parlament azóta sem vette napirendre, vagyis a határozatnak
nincs foganatja (mondhatnánk: na és?, a parlament tud törvénytelenül is mûködni, mindenféle számonkérés nélkül…).
Az önkormányzati jogszabályokkal ugyanez a helyzet: az AB kimondja a „mulasztást”, a törvény szerinti „nem megfelelõséget”, de
senki nem ellenõrzi a végrehajtást.

Válaszok egyes kérdésekre:
1. pont. A helyi képviselõ testületbe bárkit lehet választani, bárki indulhat a választáson. Rajta: nyerje meg a posztot.

Választani meg akkor lehet, ha helybeli lakos, akkor viszont az állandó lakóhelyén nem szavazhat.
Gondoljuk meg, hogy mennyi kötelezettséggel jár ez a poszt, és hogy tudnánk-e teljesíteni távoli lakóhelyünkrõl,
valamint mennyit ér egy nagyobb létszámú KT-ban az egy-két szavazat. Többet ér a kiépített jó kapcsolat!

2. pont. A kérdések nagyobb része nem tartozik az AB hatáskörébe (pl. a választási törvény, aminek módosítása már
régóta esedékes lenne, de mégsem történik meg, politikai okokból). A kérdések többi része önkormányzati hatáskörbe
tartozik: ha a határozatok a törvényeknek megfelelnek, nincs mit tenni. Tessék lobbizni, hogy a helyiek megbecsüljék,
befogadják az üdülõtulajdonosokat!

3. pont. Ezek önkormányzati hatáskörök (kurtaxa, strandi belépõ, hulladékgyûjtés), errõl külön törvény rendelkezik. Az
AB vétózhat, tehet ajánlásokat, de a tv. megváltoztatása ettõl még halasztódhat – addig is tessék lobbizni!

4-5-6-7. pontok. Ezek inkább panaszkodások, mint kérdések. Sok felvetés nemcsak Balaton-parti, hanem országos
jelenség. Oka a korrupció és a kormány másképp gondolkodása...

(A válaszokat a szerkesztõ emlékezetbõl írta, itt-ott belekeverve saját álláspontját is. Sajnálom!)
Pattantyús-Á. Miklós
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Ábrahámhegyi mozaikok Mûvészek, tudósokÁbrahámhegyi mozaikok Mûvészek, tudósok
Az Egyesületi Tükör – hadd rögzítsem – igen kedves lapom. Tájékoztat, tudósít, dokumentál, rögzíti a szép település
évenkénti sorsának alakulását. Most ismét közeledik az év vége, a lapzárta ideje – köszönöm, hogy ezúttal is
csatlakozhatok a szerzõk sorába.

Kezemben az Ábrahámhegyi Hírmondó 1994. évi júniusi száma – becses emlék: az I. évfolyam 1. száma. Az elsõ oldalon
gondos összeállítás: Tiszta már a Burnót patak vize... Az aláíró: Pattantyús-Á. Miklós. Olvashatjuk a Jegyzõkönyv-et „Az
Ábrahámhegyi Fürdõegyesület alakuló közgyûlésérõl”. Nézem a naptárt: nincs nagyon messze április 30., amikor, éppen
15 évvel ezelõtt, 76-an szavaztak. Gratulálok, azóta hatalmas ívû munkát végeztek. További szép eredményeket kívánok!
Lássuk az Ábrahámhegyhez kötõdõ nevezetes személyeket.

Ábrahámhegy és a Fürdõegyesület - ide fonódik Dr. Göllesz Viktor neve. Kollégám és barátom. Fényképét és egyik
levelét csatolom. Emlékezzünk rá: 10 éve, 1999-ben halt meg. 2010-ben lenne 80 éves. Két életrajzi bemutatás:
1977., Magyar gyógypedagógusok biográfiája:

„... gyógypedagógus és orvos, fõiskolai tanár. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola
munkatársa (1953-), a Fõiskola igazgatója (1968-72), jelenleg a Gyógypedagógiai Kórtani
Tanszék vezetõje (1967-). Egyidejûleg szaktanácsadó munkatársa a Szociális Intézetek
Központjának. A gyógypedagógiai rehabilitációs irányzat képviselõje. Kezdeményezõje volt
a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete életre hívásának (1972), azóta annak elnökségi
tagja. A Gyógypedagógiai Szemle címû folyóirat szerkesztõje. Fõbb mûvei: Szájról olvasás
a felnõtt nagyothallóknál (1954); A komplex hallásfejlesztésrõl (1964); A gyógypedagógia és
a fogyatékosok rehabilitációja kapcsolatairól (1968); A védõmunkahelyek szerepe a szociális
gondoskodásban és a fogyatékosok rehabilitációjában (1970); Gondoskodás felnõtt
siketvakokról (1974).”
2001., Új magyar életrajzi lexikon:

„Göllesz Viktor. Nagykanizsa, *1930. május 21., ...Budapest, 1999. március 11.,
gyógypedagógus, orvos. A Szociálrehabilitációs Szövetség fogyatékosságügyi szakosztályának
elnöke (1969-81), a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete fõtitkára (1980-86), a The
Ravenswood International Advisory Board tagja (1989), a Szociális Munka Alapítvány
Kuratóriumának elnöke (1990-tõl). 1950-tõl a budapesti Gyógypedagógiai Tanárképzõ
Fõiskolán tanult, 1953-ban szerzett oklevelet. 1953-54-ben a budapesti Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tanulmányi
osztályának vezetõje, 1955-tõl a budapesti Orvostudományi Egyetemen tanult, 1961-ben orvosi oklevelet szerzett. 1962-64-
ben a budapesti, Mosonyi utcai Gyógypedagógiai Intézet orvosa, 1967-89-ben a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola kórtani
tanszékének vezetõje, 1968-72-ben a Fõiskola fõigazgatója, 1990-ben nyugdíjazták. 1972-ben kezdeményezésére jött létre a
fõiskolán a szociális szervezõ szak. Emellett 1966-87-ben a Szociális Intézetek Központjának szaktanácsadója. Fõ kutatási
területei: fejlõdéstan, gyógypedagógiai kór- és élettan, gyógypedagógiai iskolaegészségügy és rehabilitáció, szociálpolitika;
hobbiként numizmatikával is foglalkozott (sõt filatéliával is, V.L.). Több gyógypedagógiai fõiskolai jegyzetet írt, illetve
szerkesztett. A Budapesti Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Évkönyv (VI-VIII., 1973-75), a Gyógypedagógiai Szemle
szerkesztõje (1973-80), a Szociális Munka fõszerkesztõje (1989-tõl). Fõ mûvei: A gyógypedagógia és a fogyatékosok
rehabilitációja kapcsolatáról (Tanulmányok a gyógypedagógia körébõl, Budapest, 1968); Bevezetés a felnõtt fogyatékosok
neveléstanába (társszerzõvel, Budapest, 1968); Javaslat a szociális gondoskodás szakembereinek fõiskolai képzésére (Szociális
Gondoskodás, 1972); Fogyatékossági határterületek – gyógypedagógia, (szerkesztõ, Budapest, 1973); A rehabilitáció és az
értelmi fogyatékosok nevelése, (szerkesztõ, Budapest, 1973); A szociális szervezõk fõiskolai képzése (Felsõoktatási Szemle,
1974); Bibliográfia a fogyatékosok rehabilitációja szakirodalmából (1960-1973) (Budapest, 1974); A gyógypedagógia
alapproblémái (szerkesztõ, Budapest, 1976; 2. kiadás 1979); Gyógypedagógiai iskola-egészségtan (szerkesztõ, Budapest, 1984);
Gyógypedagógiai rehabilitáció (Budapest, 1985); A fejlõdéstan alapjai (Budapest, 1989; 4. kiadás, 1997); Gyógypedagógiai
kórtan (szerkesztõ, Budapest, 1990); Szociálpolitikai szemlélet Magyarországon a két világháború között (társszerzõvel,
Szociális Munka, 1991).” Ábrahámhegyi jegyzetek (1996); Újabb Ábrahámhegyi jegyzetek (postumus, 1999) (a szerk.)

Varga Sándor – közeleg születésének 130. évfordulója, 50 éve halt meg. A Veszprém megyei életrajzi lexikon közli:
„Varga Sándor (Nagykanizsa, 1880. január 7. – Balatonfenyves, 1958. december 19.) plébános. Apja csizmadiamester

volt. A gimnáziumot Nagykanizsán, a teológiát Veszprémben végezte. 1903-ban szentelték pappá. Kápláni évei után
1915-tõl plébános Marcaltõn, 1926 után Badacsonytomajon. Itt az õ idejében, Fábián Gáspár mûépítész tervei szerint,
épült bazaltkõbõl a kéttornyú, háromhajós neoromán templom. Megépíttette az iskolát és a paplakot, az ábrahámhegyi
iskolakápolnát és tanítói lakást, valamint a Badacsony-Kisõrsi iskolát. 1939-ben elkészült az elsõ világháborús hõsi
emlékmû. Szenvedéllyel szerkesztett szellemes feliratú napórákat. 1946-ban nyugalomba vonult, elõször Nagykanizsán,
majd Balatonfenyvesen élt.”

Csörgey Titusz neve fényesen emelkedik ki a madártan nemzetközi tudományában és Ábrahámhegyen is. 1875.
augusztus 12.-én született a Sopron megyei Nezsideren. A Magyar agrártörténeti életrajzok 1. kötetében ismertetik az
életutat, csatoljuk a befejezõ részt:

ÍRÁSOK
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„1934-ben kísérletügyi igazgatóként ment nyugdíjba. Ekkor visszavonult Balaton-parti
(ábrahámhegyi) kis házába, ahol még 26 esztendõ adatott neki. Igen visszavonultan élt
itt feleségével. Évenkénti rendszeres budapesti utazásai lassan elmaradoztak, de a
Mecseki Madárvédõ Egyesület összejövetelein még sokáig részt vett. Az általa elindított,
gondosan végzett madárvédelmi munka és a baranyakárászi fészekodugyár mûködése
igen fontos maradt a számára. Az Ornitológiai Központból idõközben Ornitológiai
Intézet lett, amelynek súlyos háborús kára nagyon megviselte. Még 80 éven túl is
örömmel nyugtázott minden külföldrõl megküldött szakcikket és reflektált az új
eredményekre. De élete a ház körüli, kerti teendõkre, horgászásra korlátozódott, és
alapjában úgy élt ez a végtelen szerény, halk szavú, puritán ember élete utolsó
negyedszázadában, ahogy a díszdoktorrá avatásán maga mondta kiváló önismerettel
magáról: inkább pákásznak született, mint tudósnak. Meghalt egy héttel felesége halála
után, 1961. december 16.-án a tapolcai kórházban.„

Szabó Lõrinc – kiemelkedõ tehetségû költõnk, sokszor utazott, nyaralt a Balaton mellett.
A „Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig” címû kötetbõl idézünk:

„Ábrahámhegy, (Veszprém megye). Szabó Lõrinc több alkalommal is hosszabb-rövidebb
idõt töltött vendégként Bernáth Aurél festõmûvész 1953-ban vásárolt villájában. Elõször
1953. augusztus 22-29.-éig, másodszor 1954. augusztus 2-4.-éig, majd augusztus 9-16.-áig
lakott és dolgozott itt. Harmadik alkalommal 1955. augusztus 17. és 29. között
vendégeskedett, ekkor festette róla Bernáth Aurél a híres portrét. Negyedszer, s egyben
utoljára 1956. augusztus 1-6.-áig lakott Bernáth Auréléknál. Ábrahámhegyi tartózkodásai
alatt elsõsorban mûfordításokon dolgozott Szabó Lõrinc. Itt fordította többek közt
Moliére: Nõk iskolája címû vígjátékát, Villon verseit. Költeményei közül a négyrészes,
Vereség után címû mûvének két utolsó részét írta a Bernáth-villában. Ábrahámhegyen
többször is meglátogatta Illyés Gyula és Örkény István. Õ maga is gyakran utazott
Tihanyba és Szigligetre.”
Íme, az említett, ábrahámhegyi születésû vers (Vereség után) második része:

Bernáth Aurél neve merült föl – részben õ is ábrahámhegyi. Forduljunk a Veszprém megyei életrajzi lexikonhoz:
„Bernáth Aurél (Marcali, 1895. november 13. – Budapest, 1982. március 13.) író, festõmûvész. Négy évig Keszthelyen

járt középiskolába. A nagybányai festõiskolában tanult, az itteni hagyományok továbbfejlesztõje. 1945 után a
Képzõmûvészeti Fõiskola tanáraként kezdett publikálni mesterekrõl, mûvészeti irányzatokról. 1948-1949-ben
szerkesztette a Magyar Mûvészet címû folyóiratot. Az ötvenes években önéletrajzi írássorozatot kezdett, amely nemcsak
saját alkotói pályájának, hanem a modern magyar festészet történetének is élményszerû bemutatása. Badacsonyban és a
Balatonkörnyéki településeken tett kirándulásai erõs hatással voltak munkásságára. Mint arról az Így éltünk Pannoniában
(Budapest, 1956.) és az Utak Pannoniából (Budapest, 1960.) címû kötetben is megemlékezik. Ábrahámhegyi házában
Szabó Lõrincet is vendégül látta. Gyakori vendége volt a balatonfüredi Lipták-háznak. Az inotai Mûvelõdési Ház
könyvtárának falán látható egy alkotása, olajos technikával készült secco. Munkácsy-díjat 1952-ben, Kossuth-díjat 1948-
ban és 1970-ben is kapott.”

Ábrahámhegyen található a róla elnevezett Bernáth Aurél Galéria, és a Faluházban a képeibõl készült emlékkiállítás.

Dr. Vértes László

2.
„Tûntél, eltûntél, Gyõzelem,

egy perc alatt!
De szívem, bent, hallotta még

sóhajodat,

hallotta, mit, néha halott
kedvesemet,

és mintha én volnék a Nép
s a Tizenegy.

S tört sóhajod azt súgta, hogy:
– „Ami neked

tõlem járt, az a korona
most elveszett.”

Azt súgta: – „Te voltál s te vagy
a legkülönb,

s énnélkülem kevés a sok,
ami köszönt.

De itt már néném mérlegel,
a kész Siker:

istennõ õ is – ne gyûlöld,
akit emel!

Õ máshoz állt, s én itthagyom
ünnepetek

csak bölcs húgom, a Jóremény
marad veled...”

Ezt súgta... S hogy: – „Neveljen ez
a vereség!...”

Elszálltál... Néma Délkörök
borultak eléd...

Még egy hang: – „Higyj!” S – elhalva – hogy:
– „Ha volt hiba...”
És kint már dördült a Siker

nagy himnusza.
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Ábrahámhegy útikönyvekben, lexikonokbanÁbrahámhegy útikönyvekben, lexikonokban
Elsõ leírásának 770. évfordulójáraElsõ leírásának 770. évfordulójára

A települések létrejöttét, fejlõdését nyomon követhetjük különbözõ kiadványokban. Érdemes áttekintenünk néhány
útikönyvet, lexikont: mit írnak Ábrahámhegyrõl, hogyan jellemzik helyzetét az adott idõszakban. Az utóbbi 50 év
köteteibõl idézünk.

1958. A Panoráma Kiadó balatoni sorozata, VII. kötet Vajkai Aurél tollából: Badacsony és környéke, 52. oldal:
„Ábrahámhegynél közel lépnek a hegyek a vízhez. A termõ lankák egész a tóig nyúlnak le, szõlõk, erdõfoltok

váltakoznak a déli verõfényben fürdõ hegyoldalakon. Nyugalom, csend mindenütt; nem hiába kedvelik annyira a
nyugdíjasok. Ábrahámhegy és Balatonrendes eredetileg két külön település volt (az elõbbi a régibb, már a középkorban
említik Ábrahám, Ábrám néven), ma azonban Balatonrendes az anyaközség. Ábrahámhegy csak mint üdülõhely
nevezetes. Kényelmes, vonzó séták vezetnek innen a bentebb fekvõ, változatos kirándulóhelyek felé. Mindjárt a
szomszédban van a Kisõrsi-hegy, amely változatos növényvilágával vonja magára a figyelmet. Két botanikai
nevezetességgel is dicsekedhet, egyiket a természet plántálta ide, másikat egy lelkes tapolcai természetkedvelõ. Az alpesi
elõhavasok kedves, lila virágtengere, az erika színezi oldalait. Nálunk csarab néven ismerik ezt a virágot, s az Alpokban
honos növényfélének igencsak itt van a legkeletibb lelõhelye. A hegynek a Balaton felé esõ meredek oldalában mintegy
hatvanféle fenyõfajtát telepítettek, s aki ezt az örökzöld, büszke erdei fát szereti, kedvére kigyönyörködheti magát a
legkülönbözõbb árnyalatokban, formákban.”

1974. Balaton, Panoráma Kiadó, Budapest, Szerzõk: Sági Károly és Zákonyi Ferenc, 289. oldal:
„Ábrahámhegyhez közeledve a település keleti szélén tábla figyelmeztet bennünket a közeli helyi múzeumra. Az új

nyaralók között egy fehér falú, nádtetejû épület áll, Csörgey Titusz, a magyar madárvédelem egyik úttörõjének (1875-
1961) egykori nyaralója. Az õ, valamint egy másik tudós, Vönöczky Schenk Jakab (1876-1945) emlékét is õrzi a házban
létesített madárvédelmi múzeum, amely 1964 óta áll fenn. Ábrahámhegy üdülõhely közepét a Burnót patak alakította ki.
Kanyargós, szurdokszerû völgyet vágott itt a talajba, és ennek két oldalán terül el az üdülõhely. 1238-ban említik elõször,
amikor II. Endre király a veszprémi káptalannak adományozza Ábrahám, Ábrám néven. 1458-ban az Ábrahámhegy
területén Diómál szõlõhegyrõl és a révrõl esik szó az oklevelekben. A rév a Balatonba benyúló kis domb, a Böktetõ tóval
érintkezõ részen lehetett. A Böktetõ szõlõhegyet hívhatták valamikor Diómálnak. A települést átszelõ Burnót patak
beömlésénél alakult ki a strandfürdõ. A patak magával hozott finom homokjának köszönhetõ a fürdõ homokos talaja,
míg az odavezetõ utat szép jegenyefák szegélyezik.”

1980. Zákonyi Ferenc: Balaton, Budapest, 90. oldal:
„Ábrahámhegy. Családi jellegû, de újabban sok vállalati üdülõházzal is beépült kisebb balatoni település. A község a

Burnót-patak völgyének két oldalán terül el. A szurdokszerû völgyet a patak vájta a sziklás, erdõs talajba.
Ábrahámhegynél egyre inkább megfigyelhetõ a Balatonpart e szakaszára jellemzõ bazalt-arc. Az Ábrahámhegy felett
magasodó Õrsi-hegyet ugyanis már bazalt borítja, s ezzel szinte bezárul a Balaton-felvidék. Az itt kezdõdõ Tapolcai-
medencét mindenütt bazalt tetejû hegyek borítják. Mint azt már Révfülöp környékén is láthattuk, Ábrahámhegy
környékén és Salföldnél is megtalálhatók a vulkáni utómûködés nyomai, például a hévizek feltörése nyomán képzõdött,
összecementálódott homokkõ-mezõk, akárcsak a Káli-medencében.”

1998. Czellár Katalin, Somorjai Ferenc: Magyarország, Budapest, 379. oldal:
„Ábrahámhegy. Mindössze 600 lakosú kis üdülõhely a Balaton mellett, a Burnót-patak völgyében. Oklevél 1238-ban

említi elõször, amikor II. András király a veszprémi káptalannak adományozta Ábraház, Ábrám néven.
Csörgey Titusz Emlékmúzeum. Fehér falú nádfedeles épület. A kis madárvédelmi múzeum két jeles magyar madárkutató

– Csörgey Titusz (1875-1961) és Vönöczky Schenk Jakab (1876-1945) – emlékét  õrzi.
Vízimalom. A Burnót-patak szurdokszerû völgyében, az Ábrahámhegyet Salfölddel összekötõ út mellett látható. A 18.

századi, barokk stílusú malom elõtt kis, felduzzasztott tavacska van. Feljebb római kori duzzasztómû maradványa
található.”

1238-2008.
770 esztendõ telt el, hosszú küzdelmes évszázadok. Vidám, boldog nyaralások, kirándulások is. A közeljövõ: 2009, nagy

jelentõségû esemény évfordulója – 1909-ben, 100 évvel ezelõtt indult a Balaton északi partján a vasút. A méltó
emlékünnepélyre az Ábrahámhegyi Fürdõegyesületi ügyvezetõje hívta föl figyelmünket: alaposan, gondosan szervez,
gyûjti a történelmi dokumentumokat.

Öt év múlva, 2013-ban, – remélem – újra megemlékezünk Ábrahámhegy 1238-as elsõ írásos emléke, akkor már 775 éves
évfordulójára.

Dr. Vértes László 2008. december
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A VÍZKÍMÉLÕ HÁZTARTÁSIA VÍZKÍMÉLÕ HÁZTARTÁSI
ÉS KISKERTI MUNKA FORTÉLYAI,ÉS KISKERTI MUNKA FORTÉLYAI,

APRÓ PRAKTIKÁK A BALATONÉRT!APRÓ PRAKTIKÁK A BALATONÉRT!

A Nõk a Balatonért Egyesület és a GWP Magyarország Alapítvány javaslatai

a Balaton melletti gondos vízhasználat érdekében:

A háztartásban

A konyhában:
Nagyanyáink két „vájdlingban” mosogattak, az egyik volt a meleg mosogatóvíz, a másik a hideg öblítõ. Ma is nyugodtan
elzárhatjuk a csapot a mosogatáskor! Folyóvizet legfeljebb az öblítéshez használjuk, ahol nincs kétmedencés mosogató.
– Zöldség-, gyümölcsmosó kosár (vagy szûrõ) alá tegyünk egy nagyobb edényt, hogy ne hagyjuk elfolyni a mosó vizet.
Ezzel a módszerrel sok vizet gyûjthetünk össze a locsoláshoz.
– Ne folyóvíz alatt hûtsük a vizesüveget, vagy a dinnyét! Tegyük a hûtõbe!

A fürdõszobában:
– Takarékos WC öblítést alkalmazzunk.
– Kézi mosás utolsó öblítõvizét gyûjtsük, felhasználhatjuk a locsoláshoz!
– Sok helyen a vízcsap megnyitása után egy-két percet kell várni a meleg víz megérkezésére. Tegyük a még hideg víz alá

a locsoló kannát! Az addig kifolyó vizet összegyûjtve azzal locsolhatunk, télen azt párologtathatjuk.
– Mosógép és mosogatógép vásárlásánál, részesítsük elõnyben a víz és energiatakarékos gépeket. 
– Úgy szintén részesítsük elõnyben a környezetkímélõ, foszfátmentes mosószereket. Tartsuk be az adagolási

utasításokat! A mosószer túladagolása nemcsak pazarlás, hanem súlyosan környezetkárosító is.
– Fürdés helyett zuhanyozzunk, lehetõleg víztakarékos rózsával. Jó ötlet a matróz (tus) fürdõ, szappanozás alatt elzárom

a csapot.
– Fedezzük fel újra a fogmosó poharat! Nedvesítsük meg a fogkefét és zárjuk el a csapot. Ha öblítünk, csak akkor nyissuk

meg újból.
– Borotválkozáshoz (férfiak!) ne folyassák feleslegesen a csapvizet.
– A gyermek fürdõvize igen alkalmas áztatóvíz.

A ház, a lakás többi részén: 
– Szereltessünk be vízmérõórát. Az figyelmeztet a takarékosságra, és nagyon gyorsan megtérül! 
– A csepegõ csapokat azonnal javítsuk meg. Legyen mindig otthon kéznél az ehhez szükséges javítókészlet (csak a csap

típusát kell a szerelvényboltban megmondani és általában kapható). 
– Cserepes növények locsolásánál használjuk a csepegtetõ „kukacot”.
– Felmosáshoz és autómosáshoz az öblítõvizet felhasználhatjuk.
– Az olaj és zsírok a legsúlyosabb mérgezõi lehetnek a tónak. Nagyon vigyázzunk, hogy ne kerüljön olyan helyre, ahonnan

a tóba mosódhat (az olajcserétõl a bográcsmosásig, stb.)! 

A kiskertben

– Az eresz-csatorna alá tegyünk egy hordót. Ebbe gyûjtsük az esõvizet, és itt gyûjthetjük a házban máshol (pl. mosásnál)
megtakarított vizet. Ez aztán ideális locsolóvíz. 

– Locsolókannából történõ öntözéssel jobban lehet takarékoskodni, mint a „slaggal”!
– Korán reggel vagy este locsoljuk a kertünket, mert ilyenkor kisebb a párolgás. 
– Szeles napokon ne locsoljunk, a szél csak elviszi a vizet.
– A fák töve mellé ássunk be nagy átmérõjû, perforált mûanyag csövet (dréncsõként lehet kapni) és abba öntsük a vizet.
– A korszerû öntözõ berendezések, fõleg a „csepegtetõ” rendszerûek sokkal kevesebb vizet fogyasztanak, mégis üde marad

a kertünk.
– A tóból, vagy a tóba folyó vízfolyásokból vizet kivenni (pl. búvárszivattyú…) szabálysértés, illetve csak és kizárólag

engedéllyel szabad! 
– A jó szervesanyag ellátottságú, morzsalékos talaj a növény számára is jobb, és sokkal jobb a „vízgazdálkodása”! A

természetes tápanyagok (trágya, humusz stb.) a legjobbak a növénynek és a környezetnek egyaránt. 
– Ahol csak lehet, kerüljük a mûtrágya használatát! A kiskertben a biogazdálkodás olcsóbb, környezetkímélõ és remek

szórakozás is! 
– Fóliával terítsük le a földet (mint az epernél), vagy mulcsozzuk a növények alját, így tovább tartják a nedvességet.
– Magas páratartalmat igénylõ növény mellé ültessünk kisebb növényeket, így tovább biztosított a pára.
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– Növények ültetésénél figyeljünk arra, hogy azonos vízigényû növények kerüljenek egy csoportba (szárazságtûrõ mellé
ne ültessünk nagy vízigényût és fordítva).

– Mindig legyen rendben és tisztántartva a telken, vagy a ház elõtt levõ vízelvezetõ árok.

A vízen és a vízparton

– Nem csak a medencés strandokon, a Balatonon is fontos a zuhanyozás a fürdés elõtt, de ne felejtsük elzárni magunk
után a zuhanyt!

– Ne menjünk napolajos testtel a vízbe!
– A Balaton nem WC! Ma már a strandokon, és a szabad-strandokon is van általában kultúrált illemhely, azt használjuk. 
– A vitorlázás, csónakázás, vízbiciklizés közben ne dobjunk szemetet a tóba! 
– A halak „beetetése” nagyon sok szerves anyaggal terheli, szennyezi a tavat. 

A BALATONról

Közép-Európa legnagyobb sekély, édesvizû tava,
a napsütéses órák száma évente a 2000 órát is meghaladja,

az ország egyik legtisztább levegõjû területe,
térfogata 2,00 km³ (2 milliárd m³), felülete 600 km²,

vízgyûjtõ területe 5776 km²,

a Balaton vízszintjének szabályozását a siófoki vízmérce „0” pontjához viszonyítják,
az üdülési szempontból ideális vízszint a siófoki vízmércén mért 100 és 110 cm közötti szint,

A Balaton elsõ átfogó vízgazdálkodási koncepcióját 1971-ben dolgozták ki, majd 1983-ban Balatoni Vízgazdálkodási
Fejlesztési Program (BVFP) készült, amelynek az aktualizálása 1995-ben, és legutóbb 2001-ben történt meg.
A Balaton vízminõségét a Zala folyón érkezõ szerves anyagtól a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer õrzi. Ez

természetvédelmi terület, remek és tanulságos kirándulóhely.
www.vizugy.hu/…

Meg vagyunk-e elégedve a szezonbanMeg vagyunk-e elégedve a szezonban
Ábrahámhegyen lezajlott rendezvényekkel? – kérdezteÁbrahámhegyen lezajlott rendezvényekkel? – kérdezte

a Polgármester. Ki-ki írja le véleményét!a Polgármester. Ki-ki írja le véleményét!

Igen sok rendezvény volt ezen a nyáron is, és többféle. Vannak kiállítások megnyitókkal, van falunap és mindenféle
verseny és egyéb táncos összejövetelek, vannak sportvetélkedõk, van utcabál, strandbuli és közös kirándulás. Legutóbb a
bornapok rendezvényei arattak nagy sikert, minden nap telt házzal. Én azt hiszem, ennyi sok lehetõség közül mindenki
kiválaszthatja a neki megfelelõt. Ki is kell választani, hisz mindegyiken nehéz lenne részt venni, mert akkor akár csak
ebbõl állna az életünk, nyaralásunk. Tisztelet a Polgármester Úrnak, aki majd minden esetben jelen van, illetve
helyettesének, aki szintén jelen van, vagy helyettesíti õt. Ezeknek a rendezvényeknek nemcsak a verseny, vagy a képek-
érmek, vagy a bulizás a célja – a másik igen fontos cél a közösségi élet, az összetartás erõsítése a szervezõk között, az
összetartozás érzése a vendégek között. Örülünk is ezeknek a lehetõségeknek, és jól érezzük magunkat. Nincsen kihagyva
a legfiatalabb korosztály sem, errõl Valika gondoskodik a strandon kézmûvességet tanítva, illetve õ és Erzsike a
könyvtárban és a kultúrházban is rendelkezésre áll.

Konfliktus persze mindig akad. Olyan rendezvényt nehéz lenne kitalálni, ami egyszerre mindenkinek, idõsnek és fiatalnak
is megfelel. Igaz ugyan, hogy egy kiállítás-megnyitó kevesebb embert zavar, mint egy strandbuli, de azért azt is ki lehet
bírni. Csak résen kell lenni, mert a jó mulatság után a helybéliek, itt nyaralók beszélgetve hazamennek, viszont mit
csinálnak az adott zenekart elkísérõ, úgynevezett „slepp” fiatalok, akiknek nincs kötõdésük Ábrahámhegyhez, így az éjjel
hátralévõ részén kisebb felelõsségérzettel vonulnak, zajonganak, szemetelnek, esetleg rongálnak. És egyáltalán hogyan és
hol alszanak? Azért ez is megoldható. Talán a polgárõrségnek kellene ilyenkor sûrûbben portyázni és szükség esetén
keményen büntetni. Lehet, hogy ez már most is így van, és akkor tévedtem.

Azt hiszem, sokak nevében elmondhatom, hogy nagyon köszönjük a színes társasági életet, a sok kedves és változatos
rendezvényt, amelyeken szemmel láthatóan sok helybéli, nyaraló, kicsi és nagy egyaránt boldogan részt vett.

Pattantyús-Á. Miklós
(Ábrahámhegyi Hírmondó, 2008. augusztus)
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Vigyázó János: Az új balatoni vasút.Vigyázó János: Az új balatoni vasút.
Vasúti és hajózási hetilap, 1909. július 31. – részletek

„Egy gondolat tükrözõdött vissza minden ember arcán, ki 8-án reggel 8 órakor szemetelõ esõben összeverõdött a keleti
pályaudvaron a vaspályát felavatni hivatott különvonat körül... VÉGRE! Végre megszületett a várva várt vasút.”
...
„Minden utasnak fel fog tûnni elsõ szempillantásra már Kenesén és Almádiban, hogy az állomási épületek szokatlanul
csinosak, elütnek a paragrafusra ridegen csupaszon sorakozó más vasúti vonalak magasépítményeitõl. Halavány olivzöld
falakon szépen stilizált sötétzöld ablakkeretek, ajtórészek sárkányvörös láng-, szív- s dupla piskóta-díszítésekkel ötlenek
szemünkbe. Piros tetõ alatt a faragott szakállszárítók, ajtók fölött a fatornác (elõtetõ) keltenek népies benyomást, míg az
õrházak elõl-hátul csapott kontyfödele, a padlásnyílást keretbe foglaló láboszlopos erkélyek, a magyaros kémények, a
pávafarkas kutak, vörös kõlábazati kiképzések kedves, tetszetõs mivolta méltó elismerésben részesíti a tervezõt, ki
székelyes motívumokat használva föl, készítette a vidék bájos keretébe beillõ „balatoni állomásokat”. Vasdinnyey Pál
MÁV mérnök készítette a terveket mûvészi érzékrõl tanúskodó szakértelemmel. Az új vasút 33 állomása közül 24 esik a
Balatonpartra s ezek mind e tervek szerint épültek.
Az államvasúti építõ felügyelõség, melynek élén Kain Albert felügyelõ és Marton Gyula fõmérnök állottak, elismerésre
méltó munkát végzett; mérnökei kiléptek az ellenõrzés szûk feladatkörébõl és a vállalat mérnökeivel együtt dolgozva kellõ
munkamegosztással produktív részt vettek az építésben. Ennek köszönhetõ, hogy a sok akadály dacára, mint a
szokatlanul hosszú s erõs tél, süllyedõs talaj, a balatonmelléki nép indolenciája, napszámos tömegmunkáshiány okozott,
250 dolognap alatt elkészült a nagy munka.”
...
„A 117 km hosszú fõvonal és a 16 km-es mellékvonal építése a téli hónapokat is figyelembe véve 19 hónapot vett igénybe,
a ténylegesen kihasználható építési idõ azonban alig volt több, mint 10 hónap.”
...
„A vasútvonal magasépítményei – a különleges üdülõterületre tekintettel – eltértek a MÁV szabványos épületeitõl. A
környezetbe jól beilleszkedõ, magyaros jellegû, népies motívumokat tartalmazó felvételi épületek készültek, melynek
jellemzõi a vöröskõ lábazatok, a halványzöld vakolt falfelületek, a sötétzöld farészek és a vörös tetõfelületek. A felvételi
épületek egy része még ma is eredeti állapotában található, más részüket bõvítették, a tönkrement épületek helyett pedig
újakat építettek.
Jellegzetesek voltak eredeti állapotukban az õrházak, csapott kontytetõvel, fatornáccal, lépcsõvel, magyaros díszítéssel.
Magyaros stílusban készültek a kisebb épületek is, és szép kivitelûek voltak az állomási kutak.”

Lovas Gyula: TAPOLCA állomás 100 esztendeje (1993.)Lovas Gyula: TAPOLCA állomás 100 esztendeje (1993.)

A „Balatonvidéki vasút” (részletek)

Már 1857/58-ban járták a Balaton északi partvidékét a vasútépítõ mérnökök, amikor számítgatták, hogy a Balaton melyik
partvonala mentén építhetõ meg olcsóbban a Buda-Kanizsa közötti vasútvonal. Akkor úgy döntöttek, hogy kedvezõbb
azt a somogyi, azaz a déli parton megépíteni. A mérnököket még a Ferencz József császár Keleti Vasút küldte
terepszemlére, de a kész terveket már a Déli Vasút vette át, az kezdette meg az építést, s buda-nagykanizsai vonalat 1861-
ben ez a vasúttársaság nyitotta meg. Az északi part pedig évtizedekre még közvetlen vasúti kapcsolat nélkül maradt. ...

Végre 1906-ban kimozdult a holtpontról az északi parti vasútvonal megépítésének ügye. ...

Magán Tapolca állomáson is hatalmas munka folyt 1908/1909-ben. ... A várható nagyobb utasforgalom igényeinek
kiszolgálására a felvételi épületet mindkét végén két-két ablakhosszal meghosszabbították, s megnagyobbították a
felvételi épülethez illesztett faszerkezetes verandákat is. Ezzel egyidõben az áruraktárat is egy kapuhosszal
megnagyobbították, s abban hivatali helyiségeket alakítottak ki. ...

A „Balatonvidéki Vasút” fõvonalát 1909. július 9-én nyitották meg. Az ünnepi megnyitó vonat Budapest Keleti
pályaudvarról indult, és a hosszú menetvonalon Adonyszabolcson, Börgöndön át végigvonulva, menetrend szerint este 6
óra 43 perckor kellett Tapolcára érkeznie. Zászlódíszben fogadta az állomás a díszvonatot, s hangos lelkesedéssel az
ünneplõ tömeg. ...

Az elsõ világháború csatái 1918 október végén befejezõdtek. A frontokról tömegekben hazatérõ katonák ellepték a
vonatokat. ... Ugyanakkor egyre kevesebb lett a vasúti kocsi, a kivonuló királyi román csapatok kivonulásukkor
szerelvényszám vitték ki az országból a gördülõanyagot. Mindez Tapolcán is a mindennapok gondja lett. ...

... a tapolcai csomópont helyi kirendeltségének irányítását... 1932-ben, a Déli Vasút államosításakor helyezték át
Székesfehérvárra. ...
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