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A TARTALOMBÓL
Újévi elnöki köszöntõ (Dr. Ballagi Farkas), üzenetek, a közgyûlés idõpontja 2010-ben
SZERVEZETI ÉLET
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2009. évi eseményei dióhéjban
Gazdasági helyzet 1994. és 2009. között
Számvetések, összehasonlító diagramok
Taglétszám, tagdíj, közlemény
A szervezeti élet dokumentumai (jegyzõkönyvek)
TEVÉKENYSÉG
Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatást nyert pályázatával kapcsolatos adatok
és tevékenységek az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület részérõl 2009. január 1-jétõl
VASÚTI CENTENÁRIUM
MÉG MINDIG A VASÚT – Vasutas ünnepnap a tanúhegyek tövében (Parragh Péter)
Képzõmûvészeti kiállítás Ábrahámhegyen – MEGHÍVÓ
EMLÉKEZÉSEK
Emlékezés BOCI (PÁM)
Elment a legutolsó hajó (V.A.)
Emlékezés – ILMI (PÁM)
Emlékezés – 10 éve halt meg Dr. Göllesz Viktor (PÁM)
Szüreti képek – képgaléria
Szüreti bábuk – képgaléria
KITEKINTÉS – TÁRSSZERVEZETEK
A szemétgyûjtés története (NABE)
A Nádirigó közgyûlésének jegyzõkönyve
Ábrahámhegy kulturális örökségéért...
ÍRÁSOK
Önkormányzat: Horgászok – 40:0! (Szalay Benedek)
A csónakkikötõ és horgászhely jelenlegi állapota – képgaléria
A 29-es vasútvonal 100. születésnapján (Dr. Vértes László)
Szemét-e, kinek nem bántja szemét a szemét? (Pattantyús-Á. Miklós)
Morzsák Ábrahámhegyrõl (Pattantyús-Á. Miklós)
A balatoni vonal aktuális problémái (vasúti átjáró, Lenkei József)
Szilveszter másképp (Zolnai László)
Istápolós ének 1944-bõl (Fekete József)
VÉLEMÉNYEK és gondolatok az Egyesületi Tükörrõl és egyebekrõl
HÁTSÓ BORÍTÓ – A Balaton õrzõangyala

Közreadja az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület Elnöksége
a tagok és támogatók számára
Szerkeszti az Elnökség megbízásából: Pattantyús-Á. Miklós
1016 Budapest, Piroska u. 7.
Felelõs kiadó: Dr. Ballagi Farkas elnök
Tördelõ-szerkesztõ: Kohári Lajos
Nyomdai munka: SZEL-KER NYOMDA KFT.
Megjelent 2010. februárban, 300 példányban
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ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ

Karácsonyi üdvözlet
Az emberi szív
szeretetbõl áll össze,
adj ma egy darabot
másoknak belõle.
Ne félj, hogy elfogy,
hisz neked is adnak,
ezért van értelme
e gyönyörû napnak.
Adj belõle bátran,
így lesz szép az álom,
legyen csodaszép
e mesés Karácsony!
Békés, Boldog
Karácsonyi
Ünnepeket kíván:
Deákné Andi
2009. december 24.

Újévi üdvözlet
Esteledik már
az erdei faházban,
Csendben szökik az Óév
a ködös homályban,
Legyen teli kamrád,
füstöljön a kémény,
Doktort sose lássál,
munkád legyen élmény,
Vidámnak lássalak
2010 végén!
Tálas Zsuzsi & Zolnai Laci

Ismét elbúcsúztunk egy esztendõtõl és nem is
akármilyen évtõl.
A hullámzó, de inkább romló gazdasági helyzet, az
idõnként neurotikus politikai hangulat ellenére
Ábrahámhegy szinte a béke szigetének tekinthetõ.
2009-ben sok, az önkormányzattal karöltve
szervezett fürdõegyesületi esemény történt.
– Kiemelkedõ rendezvény a június 27.-i a Balatonvidéki Vasút centenáriumi ünnepsége volt, melynek keretében nosztalgia
vasút is közlekedett, ami az ábrahámhegyi vasúti megállóban méltó
fogadtatásban részesült. Ebbõl az alkalomból az északi parti vasút jubileumi
kiállítása is megnyitásra került a fogadó épületben.
– Az év folyamán az önkormányzat rendszeres kiállításokat, nagysikerû
fõzõversenyeket, a helyi borászok részvételével bornapokat szervezett,
melyek sikeres megvalósításához és lebonyolításához az egyéb civil
egyesületekkel együtt a Fürdõegyesület is aktív részvételével hozzájárult.
– Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara emlékkonferenciát
szervezett okt.29.-én Dr.Göllesz Viktor egyetemi tanár halálának 10.
évfordulója alkalmából. A konferencián Pattantyús Á. Miklós ügyvezetõ is
emlékelõadást tartott az ábrahámhegyi lokálpatriótáról, a Fürdõegyesület
egyik alapító tagjáról és haláláig volt elnökérõl. A tanár úr emlékét továbbra
is kegyelettel õrizzük.
– 2009-ben elkészült Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2009-2014
idõszakra terjedõ Környezetvédelmi programja, mely helyzetelemzést,
komplex stratégiát és intézkedési tervet is tartalmaz. A környezetvédelmi
célok megvalósításához hozzájárult, hogy a Fürdõegyesület részérõl beadott
közös pályázat nyert és a tervek is megvalósultak.
Ezúton is köszönetet mondok az egyesület elnökségének, tagjainak és
minden kedves ábrahámhegyinek, akik idejüket nem kímélve, tehetségüket
és tudásukat beleadva segítették a Fürdõegyesület múlt évi tevékenységét.
Kívánom, hogy a település továbbra is õrizze meg a családias hangulatú
üdülõhely jellegét, ahol mind az állandó lakók, mind a nyaraló vendégek
otthonosan érezhetik magukat.
Ehhez kívánok jövõt építõ reménységgel teli boldog, eredményekben
gazdag Újesztendõt.
Dr. Ballagi Farkas, Fürdõegyesületi elnök

2010. június 5. szombat
az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület évi rendes Közgyûlése
Fõ témák: Beszámoló a múlt évi pályázati tevékenységrõl és a Vasúti Jubileumi
ünnepség megvalósításáról.
Helyszín: az Önkormányzat Bernáth Aurél Galériája
Idõpont: délután 16:30.

ALKALMÁBÓL KÖSZÖNTÜNK MINDEN KEDVES
Á B R A H Á M H E G Y I L A K Ó T, Ü D Ü L Õ T É S D O L G O Z Ó T!

AZ ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDÕEGYESÜLET
Eg yes üle t i T ükör 2009

ELNÖKSÉGE

2010.
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SZERVEZETI
AZ ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDÕEGYESÜLET 2009.

ÉLET

ÉVI ESEMÉNYEI DIÓHÉJBAN

Egyesületünk 2009. évi tevékenysége két jelentõs esemény köré csoportosítható:
1. Közös pályázati munka az Önkormányzattal együttmûködésben;
2. A Balaton Északi parti vasútvonal 100 éves megünneplésének szervezése.
Ezen eseményekrõl külön-külön beszámolunk ebben a kiadványban.
február 20. Megjelent a 2008. 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.
Most már sokadszor köszönjük meg Szávai Géza, egyesületi
tagunk segítségét, hogy a Fürdõegyesület postaköltségeinek
csökkentése érdekében vállalta a címére csomagban elküldött,
több mint 30 példánynak az ábrahámhegyi címzettekhez történõ
kézbesítését.
március-áprilisban folyamatos munka a pályázati
tevékenység I. negyedéves végrehajtásában, ellenõrzésében
és a beszámoló elkészítésében.
április 4. Szemétgyûjtési akció a helyi civil szervezetek –
NABE, Fürdõegyesület, Nádirigó és idén a Tûzoltó
Egyesület részvételével – az Önkormányzat szervezésében. Az egyesületi és önkéntes résztvevõk a közterületek
környékét tisztították, míg a tûzoltók a Bökkhegyi
bányagödröt.
május Az egyesület ügyvezetõje felkérésre kölcsön adta
az ábrahámhegyi (és balatoni) teljes képeslap és fotó
gyûjteményét a települési CD elkészítéséhez.
Az elnökségi ülés és a Közgyûlés tervezett idõpontját (június 6.)
meg kellett változtatni (elõrehozni) az EP-választással való
idõbeni összeesés miatt.
május 30. Az Ellenõrzõ Bizottság, a könyveléssel
megbízott munkatárs részvételével, elvégezte a
Fürdõegyesület 2008. évi gazdálkodásának ellenõrzését és
azt rendben találta.
május 30. Ugyanezen a napon Elnökségi ülés, melynek
témái a múlt évi tevékenység és annak gazdasági
beszámolója, valamint a pályázati tevékenység jelenlegi
állapota és a vasúti jubileum méltóképp történõ
megünneplése.
május 30. Évi rendes közgyûlés a szokásos napirenddel és
beszámolókkal, majd az elnökségi ülés témáinak közgyûlési
megbeszélése.
június 27. Az észak-balatoni vasútvonal 100 éves
évfordulójának megünneplése a part-menti települések
részvételével, 424-es mozdony vontatta nyolc kocsis
nosztalgia-vonattal. A vonat késésének várakozási idejét
Ábrahámhegyen a Mayossa Hagyományõrzõ Egyesület és a
Kismakkos Néptánc Együttes táncosai, Inoka Gyõzõ
barátainak népzenei kíséretével töltötték ki.
június-július folyamán folyamatos munka a pályázati
tevékenység
II.
negyedéves,
egyben
befejezõ
végrehajtásában, ellenõrzésében és a projektzáró jelentés
elõkészítésében.
július 1. A Dobruskából érkezett fotómûvész kiállítása,
amelynek megnyitóján a Fürdõegyesület támogatója, Pné
Gábriely Mária adta a zenei aláfestést.
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július 19. Károlyi Ernõ, festõmûvész kiállításának
megnyitóján szintén G. Mária szolgáltatta a zenei aláfestést.
augusztus 7. A projektzáró jelentés átadása Siófokon.
augusztus 8. Az Ábrahámhegy és környékén alkotó
mûvészek VI. csoportos kiállításának megnyitására a Fürdõegyesület ügyvezetõjét kérte föl a szervezõ, Kiss Gábor.
augusztus folyamán megtörtént a Fürdõegyesület
honlapjának frissítése a 2008. évi TÜKÖR interneten
történõ hozzáférését lehetõvé téve.
szeptember 19. Szemétgyûjtési akció Ábrahámhegy egész
területén a NABE helyi csoportja, a Fürdõegyesület,
az Önkormányzat és a Nádirigó tagjainak aktív
részvételével. Egyesületünk tagjai a vasúti töltés oldalait,
a Bökktetõt és egyéb közterületi feltûnõ helyeket
szeméttelenített.
október 3. Szüreti felvonulás és bál az Önkormányzat
rendezésében (képgaléria külön oldalon a felvonulásról
és a másnapi rombolásról).
október 20. Megérkezett az egyesület számlájára az APEH
által átutalt SZJA 1 %-os támogatás 202.492,- Ft összegben.
október 24. Megemlékezés és fáklyás felvonulás
1956 tiszteletére a Szent Iván kápolnához. Este filmvetítés Gödrös Frigyes jóvoltából a Bernáth Aurél Galéria
termében.
október 25. 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 27. Pályázati projektzáró konferencia Siófokon,
amelyen – felkérésre – az ábrahámhegyi pályázat
képviselõje is tartott elõadást (a részleteket ld. a pályázati
beszámolóban).
október 29. Emlékkonferencia a 10 évvel ezelõtt elhunyt
Dr. Göllesz Viktor emlékezetére a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskola szervezésében, amelyen
Ábrahámhegy képviselõje, P.Á.Miklós elõadást tartott,
„Göllesz Viktor, az ábrahámhegyi lokálpatrióta” címmel
(a részleteket ld. az „Emlékezés” címszó alatt).
Az évzáró vezetõségi ülést januárra halasztottuk,
amelyen megvitattuk az elmúlt év tevékenységeit, az
egyesület gazdasági helyzetét, valamint a 2010. évre
tervezett tevékenységet.
Az Egyesület honlapját – amely
a www.abrahamhegy.hu/egyesuletek/furdo címen
tekinthetõ meg, – idén is frissítettük a Tükör 2008. évi
számának megjelenítésével.
Az Ábrahámhegyi Képviselõtestületet
továbbra is köszönet illeti, hogy
lehetõséget biztosít saját hatáskörben
fenntartott honlapján a Fürdõegyesület információinak közlésére. A Fürdõegyesület történetének a Jelen eseményeirõl 2005-ig szóló hét fejezete,
valamint a 2006., 2007. és a 2008. évi
Tükör olvasható a fenti alcímen.
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A Z Á BRAHÁMHEGYI F ÜRDÕEGYESÜLET GAZDASÁGI HELYZETÉNEK
1994. ÉS 2009. KÖZÖTT
ÉV
1994–95.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

BEVÉTEL
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Tagdíj

Ft
236.700,171.105,251.055,230.017,295.757,344.865,381.791,376.515,451.244,473.788,453.967,287.519,330.775,174.400,-

2008.
SZJA 1 %-a

Banki kamat

172.980,-

5.593,-

Összesen:
Tagdíj

352.973,172.000,-

SZJA 1 %-a

202.492,-

2009.

Banki kamat
Önkormányzat
pályázati támogatás
Összesen:

8.243,100.000,482.735,-

KIADÁS
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Összesen:
Mûködési költség
TÜKÖR nyomdaköltség
TÜKÖR postaköltség
Hírmondó postaktsg.
Fotókiállítás
Honlap frissítés
Facsemete vásárlás
BFSZ tagdíj
Banki alapköltség
Banki postaköltség
Pályázati saját költség

Ft
151.625,157.130,179.801,168.585,199.450,248.848,242.373,297.284,359.958,475.269,397.777,372.768,235.916,38.470,131.400,22.105,21.015,9.700,5.000,50.000,3.000,29.000,14.246,34.490,-

Összesen:
Mûködési költség
TÜKÖR nyomdaköltség
TÜKÖR postaköltség
Hírmondó postaktsg.
Vasúti jubileum
BFSZ tagdíj
Banki költségek

358.426,17.425,151.920,28.075,10.760,34.940,5.000,41.532,-

Pályázati költségek

ALAKULÁSA

EGYENLEG (Ft)
85.075,99.050,170.304,231.736,328.043,424.030,563.448,642.679,733.965,732.484,788.674,703.425,798.284,-

792.831,-

72.186,-

Összesen:

361.838,-

913.728,-

Pályázati támogatás elszámolása
az Ábrahámhegy Község Önkormányzata által az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület számára
2009-ben megítélt támogatásról, 2009. december 13.
Módosítva: 2010. december 21.
Alapadatok:
Támogató: Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Támogatott: Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
A támogatás tárgya: a Norvég Alap projekt
2009. évi megvalósítása
A támogatási szerzõdés dátuma: 2009. március 30.
A támogatási összeg: 100.000,- Ft
A támogatási összeg átutalása: 2009. augusztus 31.
A támogatási összeg felhasználása:
- a pályázati célra elkülönített
- 34.916,- Ft
banki számla költségei:
- utazási költségek
a pályázat lebonyolítása érdekében:
- 37.620,- Ft
- a pályázati anyag elkészítésével
- 40.000,- Ft
kapcsolatos költségek:
+ 350,- Ft
- kamat-bevétel az elkülönített számlán
-----------------------------------------------------Összesen:
- 112.186,- Ft
A támogatási összeget meghaladó kiadásokat
a Fürdõegyesület magára vállalja.
Melléklet: A kiadások és bevételek részletezése.

Melléklet
A kiadások részletezése
1. Konkrét költségek (dokumentálva):
– az elkülönített számla banki költségei:
áthozat 2008-ból:2.577,-

Eg yes üle t i T ükör 2009

2009.01.30.
02.27.
03.31.
04.30.
05.29.
06.30.

875,875,1.024,8.098,7.390,918,-

07.29.
07.31.
08.31.
09.30.
10.30.
11.30.
12.21.

Összesen:

1.000,4.918,875,4.480,875,875,136,- 34.916,- Ft

– utazási költségek:
április: Negyedévi jelentés leadása Siófokon
7.240,augusztus: Záró jelentés leadása Siófokon
7.490,szeptember: Ellenõrzés Ábrahámhegyen
13.680,október: Zárórendezvény Siófokon, elõadással
9.210,Összesen:
- 37.620,- Ft
2. Adminisztratív költségek (becsült összeg, a bankszámlán marad):
Kapcsolattartás, levelezés
(posta, e-mail, mobil, stb.)
5.000,Fotók, nyomtatás, papír, stb.
5.000,Munkaidõ (dokumentumok beszerzése,
jelentések elkészítése)
30.000,Összesen:
- 40.000,- Ft
Bevétel (banki kamat az elkülönített számlán):
04.30. 129,08.31.
05.29. 204,09.30.
Összesen:

1,16,+ 350,- Ft
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SZÁMVETÉSEK
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 14 éves mûködésének pénzügyi folyamatai 1996-2009.

TAGLÉTSZÁM 2009:

Jelenlegi nyilvántartott taglétszámunk:
Összes:

180 fõ (a nyilvántartott teljes létszám, beleértve az alakulás óta kilépett, elhunyt,
vagy idõközben inaktívvá vált tagokat, akikkel nincs kapcsolat).

Aktív:

99 fõ (tagdíjfizetõ, senior, tiszteletbeli)

id. Soóky Barna (Budapest)
Új belépõink 2009. évben:
Listánkról törölve, akiktõl legalább 3 éve nincs visszacsatolás, vagy a posta visszadobja a küldeményeket:
Jakab József (Szombathely)
Pados László (Sajtoskál)
Várhelyi Iván (Budapest)
Fehérvári Jenõ (Gyõr)
Holmanné Reuss Erika (Budapest)
Göllesz Zoltán (Budapest)
A tagdíjfizetési morál 2009. évben 80 % (a tavalyihoz képest a létszám csökkent, a morál javult).
172.000,- Ft (a teljes bevétel kb. 35,6 %-a).
Bevétel a tagdíjból
A tagdíj 2010-re még mindig
2000,- Ft/év aktív keresõ esetén és
1000,- Ft/év nyugdíjasoknak.
Köszönjük a bizalmat, a tagdíj befizetést és a támogatásokat!
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KÖZLEMÉNY
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13, Adószám: 1891 7530-1-19)
ezúton hozza nyilvánosságra, hogy a 2008. októberében és novemberében, az APEH által, az adózók 2007. évi
személyi jövedelemadójának az egyesület számára felajánlott 1 %-aként átutalt 172.980,- Ft összeget
az alábbiak szerint használta fel:
A 2008. évi Egyesületi Tükör nyomdai költsége (2009. február)
100 éves a vasút, jubileumi ünnepség a Balaton É-i parton (2009. június)
Összesen:

151.900,- Ft
34.940,- Ft
186.860,- Ft

A költségkülönbözetet az egyesület saját forrásaiból (tagdíj) fedezte.
2009. október 31.
Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ

Köszönjük minden kedves támogatónknak a 2008. évi SZJA bevallásuk 1 %-os felajánlását,
ami 2009 októberében – 202.492,- Ft összegben – érkezett számlánkra.
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)

A SZERVEZETI ÉLET DOKUMENTUMAI

JEGYZÕKÖNYV

mely készült az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület évi rendes közgyûlésén, 2009. május 30-án,
az Ábrahámhegy község Önkormányzati elõadótermében (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.)

A közgyûlés a meghirdetett 16:30 órakor határozatképtelen
volt, ezért 17 órakor kezdõdött a jelenléti ív szerinti
résztvevõkkel.
1. Dr. Ballagi Farkas, elnök üdvözölte a jelenlévõket, majd
ismertette a kiküldött értesítõk szerinti napirendi
pontokat, melyeket a közgyûlés egyhangúan elfogadott.
2. Az elnök beszámolt az elmúlt év tevékenységérõl.
– A Fürdõegyesület múlt évi tisztújító közgyûlése után
a legfontosabb esemény, hogy Vella Zsolt polgármester
felkérésére a Fürdõegyesület – az Önkormányzattal közös –
pályázatot nyújtott be, és nyert az EGT/Norvég
Finanszírozási mechanizmus keretében támogatott, „A
nem kormányzati szervek (NGO-k – Non Govermental
Oragnization) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban” címû, a Balatoni
Integrációs és Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázati
felhívásra, „Ábrahámhegy természeti és épített
környezetének megõrzése, színvonalának emelése” címmel.
– Ábrahámhegy Község Önkormányzata és az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület között Együttmûködési Megállapodás született, ami rögzíti a pályázat megvalósításának
több mint 7 millió forintos költségének biztosítását,
beleértve az önrészt, valamint a partnereknek a teljesítéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

3. Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ beszámolt a Balatonvidéki Vasút centenáriumi ünnepségének szervezésérõl,
a június 27-ei jubileumi program részleteirõl, az ebbõl
az alkalomból indított, gõzmozdony-vontatta nosztalgia
vonat érkezésérõl Ábrahámhegyre, valamint a vonat és
az ünneplések északi parti menetrendjérõl.
Dr. Ballagi Farkas, elnök felhívta a figyelmet az ábrahámhegyi ünnepségen való aktív részvételre, egyben megköszönte P.Á.Miklós sokoldalú és odaadó szervezõ munkáját.
4. Az elnök ezután a közgyûlést bezárta, és a továbbiakban kötetlen beszélgetés következett a jelenlévõkkel.
2009. május 30.

Dr. Ballagi Farkas

(A pályázati program mûszaki tartalmáról, meg-valósításának
tevékenységeirõl és finanszírozási mechanizmusáról a 2008. évi
Tükörben olvashatnak és az Ábrahámhegyi Hírmondó
következõ, még meg nem jelent, 2009. júniusi számában.)
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EMLÉKEZTETÕ az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2010. január 9-én 11 órakor tartott
Elnökségi és Ellenõrzõ Bizottsági együttes ülésérõl

Helyszín:

Budapest, XXI. Gõz u. 19. (Dr. Medzihradszky Kálmán meghívására)

Jelenlévõk:

Dr. Ballagi Farkas (elnök), Dr. Medzihradszky Kálmán (elõzõ elnök),
Pattantyús-Á. Miklós (ügyvezetõ), Matskási István elnökségi tag.
(Dr. Ghimessy László, Borbély Gyula, Juhász István, Ninausz György, Vönöczky András
és Nagy György kimentette magát.)

Az ülésen, a meghívó programja szerint, a következõ témákról esett szó:
– 2009 évi tevékenységünk beszámolója (elnök)
– Az ügyvezetõ gazdasági beszámolója, a pénzügyi helyzet ismertetése
– az Önkormányzattal közös pályázattal kapcsolatban elvégzett tevékenységek, a támogatási összeg és
a költségek ismertetése, utózöngék (projektzáró konferencia)
– a 2009. évi Tükör tervezett tartalma
– jövõ évi tervek: szemétgyûjtések, képzõmûvészeti kiállítás, egyéb javaslatok
– egyéb kérdések: a „Ráber-híd” építésének anyagi támogatása,
a „Mária-forrás” védetté nyilvánításának kezdeményezése
– az Újév megünneplése
Két határozat született az ülésen:
1. Az elnökség megszavazta a Burnót patak felsõbb részén, a korábban Ráber-hídnak nevezett betonhídnak
a strandnál épített „András-híd”-hoz hasonló átépítésének támogatását 50.000,- forinttal.
2. Lépéseket teszünk a korábban „Mária-forrás” – ma Ságvári-forrás – környezetének
védetté nyilvánításának elõsegítése érdekében.
(Mindkét témáról külön beszámolunk ebben a kiadványban)
Az ülés bezárva: 13:10-kor
Ábrahámhegy, 2010. január 9.
Az emlékeztetõt felvette: Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ

TEVÉKENYSÉG
Az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus
támogatást nyert pályázatával kapcsolatos adatok és
tevékenységek
az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület részérõl
2009. január 1.-tõl
Elõzmények:
Az Ábrahámhegyi Hírmondó 2008. júniusi számában megírtuk, hogy az Önkormányzat részérõl felkérést kaptunk egy
pályázat közös elkészítésére. A Fürdõegyesület közgyûlése egyhangúlag megszavazta a pályázatban való aktív részvételt.
Szeptemberben megérkezett az értesítés a pályázati támogatás elnyerésérõl.
A Fürdõegyesület 2008. évi Tükör c. kiadványában részletesen leírtuk a pályázat tervezetét szakmai és pénzügyi
oldalról, valamint az ez ügyben a múlt évben végzett tevékenységünket. (A Hírmondó és a Tükör kiadványai
megtekinthetõk az ábrahámhegyi könyvtárban.)
A pályázati feladatok lényegesebb részei röviden a következõk:
1.Parkosítás a Bökk-tetõn;
2.Parkosítás, kerékpáros pihenõhely kialakítása a kerékpárút és a Park utca keleti találkozásánál lévõ területen;
3.Szelektív hulladékgyûjtõk beszerzése és kihelyezése;
4.Eszközbeszerzés a területek hosszabb távú karbantartásához.
A pályázat teljes összege 7 millió 260 ezer forint, ebbõl az önerõ (az Önkormányzat támogatásával) 726 ezer forint.
Most, a 2009. év eseményeirõl adunk tájékoztatást.
A 2009. év (a pályázat szerinti második negyedév: január-március) tevékenysége a Fürdõegyesület részérõl:
(A pályázat elsõ negyedévére - 2008. okt.-dec. - nem volt idõütemezve munkavégzés.)
január 10. Vállalkozói szerzõdés aláírása a feladat elvégzésére kiírt pályázat nyertesével,
Folly Péterrel (Folly Arborétum és Faiskola Bt.);
január 13. Kérelem beadása „a mûszaki tartalom megváltoztatásának” engedélyezésére. Konkrétan, hogy a Bökk-tetõn
semmiképp ne legyen – a tervben leírt – tûzrakóhely, hanem helyette sziklakert, vagy virágágy;
(A szabadtéri munkához nem megfelelõ idõjárás miatt a feladat teljesítése – parkosítás két helyen: Bökk-tetõ és a régi
strand melletti terület – nem kezdõdhetett el januárban.)
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január folyamán A szabadtéri munkák helyett a Vállalkozó részérõl megtörténtek az eszközbeszerzések (fûnyírótraktor, komposztaprító, fûkasza);
február 25. Megérkezett az engedély a mûszaki tartalom (tûzrakóhely a Bökk-tetõn) megváltoztatására;
március 2. A II. negyedévi munka március 10.-i elkezdésének bejelentése; (A munka
valójában március 15-ig nem kezdõdött el, de utána rohamtempóban folyt.)
március folyamán megtörtént az Együttmûködési megállapodás aláírása
az Önkormányzat és a Fürdõegyesület részérõl;
március 30. Megtörtént a beszerzett eszközök átadás-átvételi jegyzõkönyveinek
aláírása;
április 3. Terepbejárás a két munkaterületen, fotók készítése, a Teljesítés igazolás
aláírása és a számla átvétele Ábrahámhegyen;
április 10. Megtörtént a 4.715.131,- Ft átutalása az Önkormányzat részérõl
a Fürdõegyesület elkülönített számlájára;
április 14. A fenti összeg átutalása a Fürdõegyesület részérõl a Vállalkozó számlájára;
április 17. Terepbejárás, fotók készítése, egyeztetés a negyedéves beszámoló mellékleteinek elkészítésérõl
(Ábrahámhegy);
április 18. Megbeszélés és egyeztetés a pályázati szakértõvel (Bálint László) Balatonfüreden;
április 19. A negyedéves mûszaki és pénzügyi beszámoló és mellékleteinek elkészítése;
április 21. A dokumentumok aláírása az Egyesület hivatalos képviselõje részérõl (Dr. Ballagi Farkas, aki ezért utazott fel
Pestre Kapuvárról);
április 22. A negyedéves beszámoló anyagának és mellékleteinek átadása Siófokon;
április 24. Kérelem beadása, hogy a Bökk-tetõre tervezett konténert és szelektív hulladékgyûjtõ szettet a 204 hrsz.
(egykori „csirkebolt”) területén lehessen elhelyezni;
május 2. Dr. Ghimessy László, erdõmérnök bejárta a mindkét parkosított területet, ellenõrizte a fák ültetését, számba
vette a fafajtákat. Elégedetten állapította meg, hogy a fajta-választásban teljes mértékben figyelembe vették korábbi
javaslatait, és az ültetések megfelelõ szakszerûséggel történtek.
május 4. Megérkezett az engedély a mûszaki tartalom (hulladéklerakók a Bökk-tetõn) megváltoztatására; értesítés
a konténerek és szelektív hulladékgyûjtõk más helyen történõ elhelyezésének engedélyezésérõl;
május 6. Megérkezett a második negyedévre szóló támogatási összeg (4.243.618,- Ft) a Fürdõegyesület pályázati
elkülönített számlájára. A Fürdõegyesület nevében az ügyvezetõ megköszönte a gyors ügyintézést;
Az alábbi választ kaptuk: Kedves Miklós! Köszönöm a visszajelzést, és kívánok szerencsés befejezést
a projekthez. Lélekben már készülünk egy jó kis helyszíni ellenõrzésre, mert igazán kíváncsiak vagyunk
a végeredményre (tegnap más projektek ellenõrzése miatt a 71-es úton hajtottunk végig, és Ábrahámhegynél
járva fölpislantottunk a Bökk-tetõre, hogy nemsokára ide is jöhetünk).
Üdvözlettel, Dr. Horváthné Labát Márta, projektmenedzser, Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
május 13. Megtörtént a fenti összeg átutalása az Önkormányzat számlájára – ezzel lezártuk a második negyedév
tevékenységét.
A beszámoló eddig tartó része megjelent
az Ábrahámhegyi Hírmondó, 2009. júniusi számában
A 2009. év (a pályázat szerinti harmadik negyedév: április-június) tevékenysége
a Fürdõegyesület részérõl:
május 29. Terepbejárás, dokumentumfotók készítése Ábrahámhegyen
a projekt megvalósításának állapotáról (a Bökk-tetõ és a kerékpárút vége
a kempingnél);
június 20. Terepbejárás, dokumentumfotók készítése Ábrahámhegyen
a projekt megvalósításának állapotáról (Bökk-tetõ és a kerékpárút vége
a campingnél);
június 28. A beszerzett eszközök (szelektív gyûjtõk, konténerek) átadásátvételi jegyzõkönyveinek aláírása;
június 30. Teljesítés igazolás aláírása a Vállalkozó (Folly Arborétum
és Faiskola Bt.) munkavégzésének elfogadásáról;
július 2. A projekt mûszaki
átadás-átvételi jegyzõkönyvének aláírása a Fürdõ-egyesület részérõl,
a Vállalkozó és az Önkormányzat ellenjegyzésével;
július 17. és 25. Terepbejárás, dokumentumfotók készítése Ábrahám-hegyen
a projekt megvalósításának állapotáról (Bökk-tetõ, a kerékpáros pihenõpark
a kempingnél, szelektív hulladékgyûjtõk és a konténerek elhelyezése);
július 26. A Projektzáró jelentés és mellékleteinek elkészítése;
július 27. Elektronikus postán (e-mailen) történt egyeztetés a projekt
menedzserrel (dr. Horváthné Labát Márta) az elkészült dokumentációt illetõen;

Eg yes üle t i T ükör 2009

9

2010ujsag.qxp

2010.02.22.

9:18

Page 10

július 27. Az azonnali elektronikus válasz a következõ:
„Kedves Miklós! Az elkészített dokumentumok jegyzéke „kimerítõ”, remélhetõleg az
Önöktõl megszokott precizitás jellemzi a tartalmukat is. A csatolt „Hírmondó”
cikkben meglepetéssel olvastam saját emilemet, amit eredetileg csak Önnek szántam,
de ha Önöket nem zavarja a kissé közvetlen hangnem, részemrõl rendben van így.
Igazán megható, hogy az én nem túl irodalmi megfogalmazásaim is egy projekt
dokumentációjának részét fogják képezni, erre nem is gondoltam eddig.
A személyes találkozásig üdvözlettel: dr. Horváthné Labát Márta, projektmenedzser”
július 28. Megérkezett 2.545.036,- Ft átutalás az Önkormányzat részérõl a
Fürdõegyesület elkülönített számlájára;
július 28. A fenti összeg átutalása a Fürdõegyesület részérõl a Vállalkozó számlájára;
július 29. Megbeszélés és egyeztetés a pályázati szakértõvel (Bálint László) Balatonfüreden az összeállított projektzáró
jelentés megfelelõségét illetõen;
augusztus 5. A dokumentumok aláírása az Egyesület hivatalos képviselõje (Dr. Ballagi Farkas, elnök) részérõl Ábrahámhegyen;
augusztus 7. A Projektzáró Jelentés átadás-átvétele Siófokon (külön utazás Ábrahámhegyrõl Siófokra és vissza);
A Projektzáró jelentés néhány kérdésére adott válaszunk:
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetése:
A nyilvánossággal kapcsolatban negyedévi jelentésünkben ismertettük (mellékeltük) a projekt elõrehaladásának
tevékenységeirõl megjelent írások szövegét. Az azóta eltelt idõben, áprilisban
cikk jelent meg a helyi Ábrahámhegyi
Hírmondóban, a pályázat elõrehaladásáról, amit mellékelünk. A projekt tevékenységének végleges értékelését annak
lezárása után tudjuk publikálni. A fenntarthatóság megvalósulását kb. 5 év
múlva értékelhetjük.
A végrehajtás során szerzett, és a jövõben hasznosítható tapasztalatok ismertetése:
– A pályázati kiírás késõn került kezünkbe, rövid beadási határidõvel. Ilyen esetekben hirtelen összebarkácsolt anyagok
születnek roham-léptekben, megfelelõ felkészülés és átgondolás nélkül, sok esetben mégis sikerrel. Így jártunk mi is.
– A mûszaki tervben elfogadtuk egy tûzrakóhely létesítését a település belterületén, valamint hulladék-gyûjtõk
megközelíthetetlen helyekre történõ kihelyezését. Mindezt a projekt során módosítani kellett, több beadvánnyal.
Köszönhetõen a pályázat-kiírónak, a gyors döntéssel és válasszal, az indoklást elfogadó, megértõ engedéllyel sikerült a
módosítást elfogadtatni.
– Átgondolatlanság volt az is (ez kulissza-titok), hogy a parkosításra, beültetésre szánt területek locsolásához szükséges
vízre senki sem gondolt, nem is került bele a költségvetésbe, sõt probléma volt a víz oda vitelével is.
– Az eredeti pályázati anyagban sokféle ültetendõ fa és cserje faj van fölsorolva, nem véve figyelembe (illetve a tervezõ
nem is ismerte) a talajviszonyokat (savas-lúgos, száraz-nedves, törmelékes, stb.). Ezennel bevallom, hogy helyi üdülõ
erdészünk (Dr. Ghimessy László) javaslatát figyelembe véve, nem tartottuk be a tervezett fajok ültetését, hanem a
talajnak, kitettségnek, környezetnek megfelelõ fák és cserjék ültetését valósítottuk meg. Remélem, ez a „mûszaki
tervtõl” való eltérés megbocsátható!
A projekt „utánkövetésére” vonatkozó javaslatok:
– Meg kell oldani, biztosítani kell, ki kell építeni a frissen parkosított területek rendszeres locsolási lehetõségét;
– Meg kell valósítani a kerékpárút hiányzó – épp a pihenõhely közelében lévõ – részének burkolását, aszfaltozását.
(Ez is kimaradt a tervezésbõl, pedig belefért volna.)
– Megfelelõ létszámú helyi munkást kell alkalmazni az újonnan
rendezett területek karbantartására, kiemelten az elsõ évben.
augusztus 31. Megérkezett a Fürdõegyesület számlájára az
Ábrahámhegyi Képviselõtestület által, az egyesület pályázattal
kapcsolatos kiadásainak kompenzálására márciusban megszavazott
100.000,- Ft támogatási összeg;
szeptember 1. Helyszíni ellenõrzés és bejárás Ábrahámhegyen a
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részérõl a projekt
megvalósulását illetõen. A megtekintett területek a szelektív
hulladékgyûjtõk a régi postaépület elõtt és a Park utca kezdeténél,
parkosítás a Bökk-tetõn és a kerékpár pihenõparknál a Camping
elõtt, valamint a beszerzett eszközök bemutatása.

10

Eg yes üle t i T ükör 2009

2010ujsag.qxp

2010.02.22.

9:18

Page 11

– Az ellenõrzésen résztvevõk: dr. Horváthné Labát Márta, projektmenedzser, Kertész Edina, ellenõr (Bal. Int. Közh.
Nonpr. Kft.), Sütõ Árpád, építésügyi elõadó (Ábrahámhegyi Önkormányzat), Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ
(Ábrahámhegyi Fürdõegyesület).
– Jegyzõkönyv kitöltése és aláírása az Önkormányzat irodájában.
– A jegyzõkönyv lényeges tartalma:
„A szerzõdésben rögzített mûszaki tartalom megvalósult: IGEN!
A támogatásból beszerzett tárgyi eszközök hasznosítása rendeltetésszerûen és a pályázatban leírtaknak megfelelõen
zajlik: IGEN!„
szeptember 21. Megérkezett a harmadik negyedévre szóló – egyben a projektzáró – támogatási összeg (2.290.592,- Ft) a
Fürdõegyesület pályázati elkülönített számlájára. A Fürdõegyesület nevében az ügyvezetõ megköszönte a gyors
ügyintézést;
szeptember 22. Megtörtént a fenti összeg átutalása az Önkormányzat számlájára – ezzel (részben) lezártuk a projekt
tevékenységét.
A Fürdõegyesület kötelezettsége a pályázat teljesítése kapcsán még öt évig tart, egyrészt a fenntarthatóság biztosítása, másrészt a
beszerzett eszközök nyilvántartása, elszámolása, bérbeadása, megfelelõ felhasználása tekintetében. Mindezek természetesen az
Önkormányzattal való szoros együttmûködés keretében valósíthatók meg.
október 15. Felkérés a Balatoni Integrációs Kft. részérõl elõadás tartására a projekt záró-konferenciáján (október 27.,
Siófok), amit természetesen elfogadtunk. Az elõadás tárgya:
– a megvalósító civil szervezet ismertetése
– a projekt ismertetése
– a megvalósítás, kivitelezés menetének leírása
– a projekt pozitív és negatív tapasztalatainak ismertetése
október 27. „A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton
Régióban” címû projekt záró-konferenciája Siófokon
A 10 perces elõadás tartalmából:
- A civil szervezet ismertetését az alábbi képekkel illusztráltuk:

- A projekt ismertetése és megvalósítása a fentiek alapján egyértelmû, a pozitív és negatív tapasztalatainkat az alábbiak
szerint tettük közzé:
Tapasztalatok, amire figyelni kellett volna
1.Parkosítás a Bökk-tetõn – a tervben nem volt figyelembe véve:
– Hogy ez feltöltési terület, korábban kõbánya volt („nyeli a vizet”);
– A talajviszonyok savas-lúgos, száraz-nedves, törmelékes, stb. volta, vagyis a szárazságtûrõ fák és cserjék elõnybe
részesítése;
– A „kitettség”, vagyis hogy merrõl süt a nap, és merrõl fúj a szél;
– Az ültetendõ fák növekedési mérete, ami a felnövekedést követõen, a késõbbiekben akadályozhatja a kilátóból történõ
kilátást;
– Nem készült terv a szárazság esetén szükséges locsolás megoldására;
– Tûzrakó-hely létesítésének terve, ami ellenkezik a belterületi tûzrakási tilalommal.
Mindezen problémákat a kivitelezés során megoldottuk a mûszaki terv módosításával
(tûzrakóhely helyett sziklakert), a tervezett fa- és cserjefajoknak kiváltásával, Dr. Ghimessy László,
a Fürdõegyesület erdész tagjának útmutatásai alapján. Hátra van még a park locsolásának megoldása.
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2.Parkosítás a kerékpárút és a Park utca keleti találkozásánál – a terv hiányosságai:
– A parkosított területek locsolásához szükséges víz biztosítása;
– A kerékpárút hiányzó, a pihenõhely közelében lévõ részének burkolása, aszfaltozása.
Pozitívumok:
– A parkosítás növényzete megfelel a talajviszonyoknak, a kitettségnek és egyéb körülményeknek;
– A meglévõ növényzet (õsfák) megõrzése,
– Egy korábban elhanyagolt, gazos, szemetes terület csinos kis kerékpáros pihenõhellyé vált.
3.Szelektív hulladékgyûjtõk és konténerek beszerzése és kihelyezése
Hiba:
– a szelektív gyûjtõk elhelyezésének a terv szerinti egyik területét a gyûjtõ kocsi nem tudta volna megközelíteni,
módosítani kellett.
Pozitívum:
– a szelektív gyûjtõkkel elkezdõdött a környezetbarát szemlélet bevezetése, kialakítása, megerõsítése Ábrahámhegyen;
– megtörtént a szemétgyûjtõ konténerek kihelyezése a kukásautó által nem megközelíthetõ területek környékére
Fenntarthatóság:
– Biztosítani kell a gyûjtõk rendszeres ürítését (ez pénzbe kerül);
– Nehezen elérhetõ cél, de meg kell szûntetni, hogy a konténerek és a szelektív gyûjtõk környezete lomtalanítási
tárgyakkal legyen körülvéve.
4. Eszközbeszerzés a hosszabb távú karbantartáshoz
– Castelgraden XT 165 HDE típusú fûnyíró traktor,
– MTD benzinmotoros komposztaprító,
– FS 350 Stihl fûkasza.
Pozitívumok
– Az eszközök beszerzését megfelelõ (kertépítõ) vállalkozóra bíztuk, akinek tapasztalatai, ismeretei elõsegítették a
megfelelõ gépek kiválasztását;
– A pályázati szerzõdésnek megfelelõen, az eszközöket a Fürdõegyesület az Önkormányzat használatába adta külön
szerzõdés alapján.
Feladatok
– A beszerzett eszközök szakszerû használata, karbantartása, az üzemanyag biztosítása;
– Megfelelõ létszámú és szakértelmû helyi munkás alkalmazása az eszközök kezeléséhez.
Õsszefoglalás
Pozitívumok: A Balatoni Integrációs Kht. segítõkészsége, a mûszaki tartalom és az idõütemezés változtatása
engedélyezésének egyetértõ és gyors megoldása
Ennek alapján a befejezett projekt
– elõsegíti a természetvédelmi értékek megõrzését;
– hozzájárul a településképi értékek megõrzéséhez, helyreállításához;
– a zöldfelületek kialakítása során elõnyben részesítette a tájegységnek megfelelõ fajok telepítését;
– a projekt a beszerzéseknél elõnyben részesítette a helyi beszállítókat;
– a szelektív gyûjtõkkel elkezdõdött a környezetbarát szemlélet bevezetése, kialakítása és megerõsítése
Ábrahámhegyen.
„Fiaskó” a pályázó részérõl:
– Az idõütemezési tervbe nem került bele az esetleges kedvezõtlen idõjárás okozta változtatások figyelembe vétele;
– Tûzrakóhely létesítési terve belterületi, önkormányzati területen;
– A szelektív hulladékgyûjtõk, gyûjtõkocsi által el nem érhetõ területen való elhelyezésének terve.
A pályázónak – helyi késedelmek miatt – alig 30 nap állt rendelkezésére
a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére, mellékleteinek kitöltésére és aláírására.
Így a mûszaki tartalom elemzése, hatástanulmányának elkészítése hátrányt szenvedett.
2009. október 27.

12

Elõadta: Pattantyús-Á. Miklós, vill.mérnök, tud. m.társ,
geofizikus szakértõ, ábrahámhegyi nyaraló,
az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület ügyvezetõje
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MÉG MINDIG A VASÚT
Vasutas ünnepnap a tanúhegyek tövében
Magyar Turista, 2009. augusztus, 20-21. oldal – részletek
... „A Balaton északi partján ezen a nyáron kellett megünnepelni a vasút
megszületésének 100. évfordulóját.” ... „Össze kellene hangolni a kulturális
programokat, a helyi megemlékezéseket, különös tekintettel azok anyagi
vonzatára.” ... „Aztán lassan eljuthatunk a gondolatig, hogy esetleg egy vasúti
emlékmenet létrejöhet-e? Netán valami szép, korabeli mozdonnyal, a
hozzáillõ személykocsikkal, pláne gõzösvontatással! Hát mindezekre kevesen
gondoltak a Balaton északi partján az elmúlt egy-két esztendõben, talán csak
az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület aktív tagjai tartották fontosnak
vasútvonaluk megünneplését – és mert munkálkodásuk igencsak példaértékû,
úgy érzem, ország-világ elé kell tárni röviden ezt a történetet.”
„A lelkes szervezõk megkeresték a MÁV Nosztalgia Kft. vezetõjét, hogy
megtudakolják, milyen feltételekkel lehetne egy gõzös vontatta nosztalgiavonatot indítani az északi partra. A válasz egyszerû volt: másfélmillió forintot
kell összedobni az utasoknak, önkormányzatoknak, támogatóknak – és máris
lehetséges. ... Nagy kockázatot jelentett ez az ígéret, mert ha csak a minimális
mennyiségû jegy kel el, a vonat majdnem önköltségen fog futni. Sokaknak
abban sem volt bizodalmuk, hogy eddig eljut a szervezés.”
„Pattantyús-Ábrahám Géza, Kossuth-díjas mûegyetemi professzor unokája,
Miklós, azonban nem nyugodott: hónapokig tartó intenzív munkával,
levelezéssel, megbeszélések szervezésével elérte, hogy a vonal mentén fekvõ
települések kisebb-nagyobb összegekkel támogassák az emlékvonatot.
A támogatási összegért településenként 10.000 forint értékben kaptak
nosztalgia-vonatjegyet. A jegyeket a község, város kioszthatta, vagy eladhatta
bármely lakosának. A vonatot megfelelõ fórumokon meghirdették, ám a pénz
csak lassan csordogált.
Egy utolsó szervezõi „kampányroham” után – mindössze három héttel az évforduló napja elõtt – hirtelen megszületett
az eredmény: 300 fizetõ utassal (ez 3 MFt!) teli lesz a nyolc kocsis szerelvény!”
„Hihetetlen siker volt ez! ... Számos példát lehet felsorolni, hogy egyáltalán nem történt semmi egy-egy vasútvonal
évfordulójának megünneplésével kapcsolatban. Ezért nagy jelentõségû és példamutató a szinte kizárólag társadalmi erõk
segítségével létrehozott Észak-Balatoni emlékvonat.” ...
„A mai turista számára az Észak-Balatoni Vasút nem csak azt teszi lehetõvé,
hogy a tóhoz utazzon, de eljuthat a bazalt tanúhegyeinkhez, a kenesei
tatárlikakhoz, a Káli-medencébe, az északi parton sorakozó szõlõvidékekre, a
füredi savanyúvízhez, a Ranolder-kereszthez, a tapolcai Malomtóhoz és a
Tavasbarlangba. ...”
„A kemény küzdelem árán létrehozott emlékvonat végül is június 27-én
közlekedett a Vasúttörténeti Park (Füsti)-Balatonfüred-Tapolca (és vissza)
vonalon. A gõzöst a településeken hatalmas lelkesedés, zsúfolt peronok, fotósok
és videósok hada fogadta, illetve követte. A lelkes tapolcaiak öreg autókkal és
motorokkal vonultak az állomásra. Emléktáblát Balatonarácson és Tapolcán
Csopak: Két Gõzõs találkozása
avattak, míg Csopakon a pár éve ott kiállított 375-ös kis gõzössel együtt
Fotó: Almási Zoltán
készültek közös fotók. Az utasok zokszó nélkül bírták a reggel 6 órától éjfél
utánig tartó kalandos zakatolást. ...”
„A Magyar Posta – a hazai vasút-filatelista szervezet ajánlására és segítségével – igen ízléses
postai díjjegyes képeslapot adott ki. Más
aktivisták emléklapot, emlékborítékot, képeslapokat készítettek, melyekbõl óriási volt a forgalom az emlékvonat „paklikocsijának” postaszakaszában: Tapolcáig, szinte minden elfogyott!”
„Végül is az utolsó évtized legjobban sikerült
vasúti ünnepségsorozata lett ez a rendezvény!”
Parragh Péter

Fotó: Bárdosi Gábor
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Képzõmûvészeti kiállítás Ábrahámhegyen
2010. augusztus 1-22.
Portrék, emberi kapcsolatok és helyzetek,
tájak és csendéletek
grafika, akvarell, festmény és szobrok formájában
Kiállítóink:

a Budapesti Pedagógus Képzõmûvész Stúdió tanítványai

Tanár: Bodonyi Ferenc

Megnyitó: 2010. augusztus 1. vasárnap de. 11 óra
Helyszín:
Bernáth Aurél Galéria
Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
(a vasútállomással majdnem szemben)

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
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EMLÉKEZÉSEK

EMLÉKEZÉS – BOCI
2009. júliusban hirtelen meghalt Ábrahámhegyen Homonnay Botond, mindenki kedvence. Hogyan is emlékezzünk rá?
Gödrös Frigyes õszinte, megható emlékezése megjelent az Ábrahámhegyi Hírmondó
augusztusi számában. Többek közt ezt említi közös múltjukból: „Ugye emlékszel a régi
strand kabinsorra, ahol a tetõn napoztunk fürdés után?” Hát én is emlékszem, Boci is
bizonyára emlékszik. Ehhez az emlékhez én egy akkori fényképet tudok hozzátenni.
Kedves párom arra emlékszik, hogy kamaszkorukban esténként együtt jártak a Balatongyöngye Kisvendéglõbe, ahol jókat mulattak, pénzük sose volt, de jó cigányzene szólt. Jött
a pincér és kérdezte, „mit hozhatok?” Boci kapásból válaszolt, hogy õ cigánypecsenyét kér
– és rámutatott a kontrás zenészre. (A következményekre nem emlékszünk.)
Vönöczky András a TÜKÖR 2005. évi számában „Az utolsó hajó” cím alatt megjelent
írásában a következõk találhatók:
„Egy alkalommal Homonnay Botond barátommal mentem az utolsó hajón. A teljes személyzet,
akik már jó ismerõseink voltak, a „muslinca”
soron búcsúzott a hajós szezontól. Eljött az indulás ideje, de hajósok sehol.
Viccbõl mi beszállítottuk az utasokat, akik azt hitték, mi vagyunk a hajósok,
és idõvel követelték az indulást. Botond barátom határozottan elõadta, hogy
mindjárt megyünk, csak még „a strucnis dûznit” meg kell igazítani, addig
várjanak, de aztán belehúzunk. Vártak – mi meg matattunk valamit, – de a
hajósok nem jöttek. Felmentünk a kormányállásba, kivilágítottuk a hajót,
dudáltunk, hátha észreveszik a hajósok. Majd az összes levegõt eldudáltuk,
mire futva jött a csapat és belehúzva idõben átértünk.”
A Tükör ugyanezen számában, „Tanár Urak
koncertje a strandon” címmel így emlékezett a
szerzõ Botond tehetségére:
„Egy jó társaság jót mulatott igen jó zene
mellett szombaton este fél 9 és 11 óra között az
ábrahámhegyi strand egyik büféjénél. A zenét két
tanár – Homonnay Szabolcs és Homonnay
Botond – szolgáltatta szintetizátoron. Õk testnevelés (és biológia) tanári végzettségûek, így
a zenei alapismeretek nem tartoznak képesítésükhöz. Mégis zenélnek, játszanak hobbiból –
és nem is akárhogy!
Szabolcs a nótákat, slágereket szereti jobban,
a dalos kedvûeket kísérte. Õ gyerekkorában járt
zeneiskolába. Boci dzsesszt játszott, improvizált,
„nyomta” a talpalávalót a lelkes táncolóknak.
Õ autodidakta zenész. Teljesen szabadon
játszott, játéka a dzsessz mûfajnak megfelelõen jól
hangzóan disszonáns volt, de egyszer sem volt
hamis. A csúcspont az volt, amikor a két testvér
négykezest játszott egymás mellett ülve, egymást
felváltva kísérve. Klassz volt!”
(Ugyanez az írás megjelent az Ábrahámhegyi
Hírmondó 2005. augusztusi számában is.)
Kimaradt itt a vitorlások emlékezése, amirõl
nincs információm, pedig bizonyára õk is méltóképpen elbúcsúztatták. Ennek bizonyítéka a sírra
tett, hajókötélbõl font koszorú.
Pattantyús-Á. Miklós
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Elment a legutolsó hajó
Szép, csendes nyári idõ van! A hegyre vezetõ dûlõutakon és szõlõk között
fekete ruhában, fehér ingben az ábrahámi temetõ felé sokan igyekeznek.
Homonnay Botondtól, Bocitól búcsúzunk. Egyre többen vagyunk, család,
rokonok, ábrahámiak, barátok, tanár kollégák, vitorlázó és sízõ társak
jönnek, az innensõ és a tulsó partról, Budakalászról, Pécsrõl, és még sok
helyrõl. Nagy csend van, emlékezünk!
A vizen még küzd a Kékszalag mezõnye. A feszülõ vitorlák mögött
az achterstagon a kék szalag mellett egy fekete szalag is lobog a balatoni
szélben. Õk is ábrahámiak, õk is Botondra emlékeznek.
Most a Tükör hasábjain búcsúzok Bocitól, keresem a régi fotókat, miközben
elõjön ezernyi emlék. De mégis mit lehet írni, mit kellene kiválasztani egy
tartalmas élet ezernyi szépségébõl? Aki Homonnay Botondot, Bocit ismerte,
az tudja, hogy egy regény is kevés volna életét megszínesítõ történeteinek
felelevenítésére, mely elszakíthatatlanul kapcsolódott Ábrahámhegyhez,
a Balatonhoz, a vitorlázáshoz! Mennyire kötõdött Ábrahámhoz, a Balatonhoz, a hajójához? Csak egy történetet hadd írjak le.

Botond az utolsó hajón 1992 novemberében
Háttérben a sötét Balaton

Mint tanárember, elég sok idõt
tudott Ábrahám-ban tölteni, de ez
is kevés volt, mondhatnám mindig
kevés volt. Egy napra, legalább
még egy napra mindig szeretett
volna itt maradni, vagy egy nappal
elõbb jönni. Egy alkalommal mikor
szeptemberben elkezdõdött az
iskola, megbeszélte édesanyjával,
az áldott emlékû Miru nénivel,
hogy a hét közepén adjon fel egy
táviratot: „Boci, a hajód a viharban
elszabadult, azonnal gyere”!
A távirat megérkezett, Botond
a távirattal szaladt az igazgatójához, aki sürgette, Botond,
azonnal menj, nehogy nagy baja
legyen a hajódnak, majd mi
megtartjuk óráidat.
Botond kedvenc hajóján, a csillaghajón, 1984-ben
Ez a hajó talán többször is elszabadult a viharban

És Boci jött, míg tehette mindig!
Sok-sok közös élmény felelevenítése nélkül, csak annyit tudok írni, örülhetett, aki ismerte és barátjának mondhatta!
Botonddal, pécsi szomszédom lévén, sokat utaztunk együtt Ábrahámba, vonattal, Fonyód badacsonyi átkeléssel!
Személyes ismerõsünk volt már minden hajós. Ha csak lehetett ott voltunk a Badacsony és Fonyód között
közlekedõ õszi utolsó hajón! Bár ott mindig nagy vidámság volt, sûrûn koccintgattunk, közben felváltva vezettük
át az utolsó hajót a sötét Balaton vizén, mégis szomorúan és nehezen vettük tudomásul, hogy megint vége van
a „nyárnak”! Hadd elevenítsem fel egyik közös utunkról, a Tükör hasábjain írt cikkem pár sorát, az utolsó hajó
badacsonyi búcsúztatásáról.
„...mindnyájan kimegyünk a nyitott hátsó fedélzetre és integetünk a parton maradottaknak. Kik õk? Nem tudjuk,
valószínû õk se tudják, kik vagyunk mi, de ez mindegy, folyamatosan integetünk. A szûnni nem akaró dudaszó
kíséretében már a második kört írjuk le. Torokszorító pillanat, megint vége valaminek, megint véglegesen
elköszönünk valamitõl.”
Ez a torokszorító gondolat kísért, mikor Botondot utolsó útjára kísértük az ábrahámi temetõben. Ezúttal
a kormány már nem az Õ kezében volt, a legutolsó hajó most végleg elment, már nincs tavaszi találkozás.
V.A.
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EMLÉKEZÉS – ILMI
2008. július 8-án halt meg tüdõrákban Ábrahámhegy egyik
jelentõs segítõje, Magyary-Kossa Ilmengard – ILMI, ahogy
mindannyian ismertük, szerettük. Vezetékneve sejteti, hogy
a család régi magyar múltra tekinthet vissza. Ilmi, a szintén
mindenki által szeretett Laci bácsi társa, segítõje, felesége volt.
Ábrahámhegyre az 1980-as évek végén került férjével,
Dr. Ghimessy Lászlóval, amikor építkezni kezdtek
a Bökkhegy északi oldalán. Laci bácsi már korábban õsábrahámhegyi volt anyai ágon, a Bodrogi család
leszármazottjaként. Nyaralójukat 1926-ban építették föl egy
nagy telken, Laci bácsi itt töltötte fiatalkora nyarait, már
akkor figyelemmel kisérve a kis üdülõhely fejlõdését.
Közbejött
események
miatt,
sokáig
nem
járt
Ábrahámhegyen. Késõbb, örökség révén, megadódott a lehetõség egy nyaralóház építésére. Ebben Ilmi nagyon sokat
segített ötleteivel, szorgalmával. Amikor kész lett a házikó, immár õk is ábrahámhegyiek lettek, és elkezdték
Ábrahámhegy múltját kutatni és jelenét fényképezni, részt venni a közösségi életben, a Baráti Kör megalakulásában,
a Fürdõegyesület újraélesztésében.
Ilmivel ezen ügyek folyamán kerültem baráti kapcsolatba. Beszélgettünk, beszélgettünk, és én sokáig észre sem
vettem, hogy õ semmit sem hall. Késõbb megtudtam, hogy Budapest ostromakor, 7 éves korában, a pincében
agyhártyagyulladást kapott és teljesen elvesztette hallását. Családjuk barátja, a kiváló gyógypedagógus, Bárczi
Gusztáv tanította meg szájról olvasni oly sikeresen, hogy a gimnáziumot követõen elvégezte a Gyógyszerészeti
Egyetemet, s kiváló gyógyszerészként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. A hallás hiánya egy kissé befolyásolta
beszédkészségét, így társaságban csak a közvetlen közelben lévõ
emberekkel tudott beszélgetni.
Ábrahámhegyen, a Fürdõegyesület rendezvényein – férjével együtt
– mindig részt vett, fõleg az elõkészítõ munkában. Jó kézügyességét
és technikai érzékét már az építkezés folyamán bizonyította, és
ugyanezt hasznosította a két évente megrendezett fotókiállítások
létrehozásában. A fotókiállítások anyagát legtöbbször közösen,
a nyaralójukban készítettük elõ, amiben õ aktívan és kreatívan
segített, észrevéve és javítva a hibákat. A kiállítás építésénél
mindenre figyelt, virágokkal díszítette a termet és segített
ragasztgatni/akasztgatni a tablókat, fotókat. A megnyitó azonban
számára nem sok örömet okozott, mert sem a beszédet, sem a zenei
elõadásokat nem élvezhette.
Késõbb egyre nehezebb lett számára „felmászni” a Bökkhegyi úton. Sajnos egyre jobban eluralkodott rajta
a betegség, sõt a végén már kedve sem volt semmihez. A kelenföldi Szent Gellért templom urnájában nyugszik.
Kedves, mosolygós arcodra, segítõkészségedre emlékezni fogunk!
P.Á.M

EMLÉKEZÉS
10 éve halt meg Dr. Göllesz Viktor, az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület egykori elnöke
Meghívót kaptam október 13-án az alábbi szöveggel:
Az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõk Országos Érdekvédelmi Szövetsége
(EFOESZ) és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar meghívja Önt a 2009.
október 29-én tartandó Göllesz Viktor emlékkonferenciára. ... Személyes jelenlétére
számítunk, hogy közösen tisztelegjünk neves szakemberünk elõtt.
A programban – elõzetes felkérés alapján – az alábbi címmel szerepel egy elõadás:
„Göllesz Viktor, az ábrahámhegyi lokálpatrióta
Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezetõ igazgató, Ábrahámhegyi Fürdõegyesület”
Természetesen megtartottam az elõadást – sok szakember elõtt, nem hozzáértõként –,
ami közös munkáinkról szólt, amíg Viktorral együtt dolgoztunk Ábrahámhegyen.
Az elõadás kb. 10 percig tartott, amiben az alig 3 éves közös tevékenységünkrõl,
ötleteinek megvalósításáról, ábrahámhegyi temetésérõl és kezdeményezéseinek tovább
folytatásáról esett szó.
Eg yes üle t i T ükör 2009

17

2010ujsag.qxp

2010.02.22.

9:18

Page 18

Az egyik búcsúbeszéd így szólt:
„Tisztelt Elnökünk, Kedves Viktor!
Alig 3 évig lehettél csak elnökünk. Ez idõ alatt mély, dörmögõ hangod számunkra bölcsességet, elõrelátást
és igaz emberséget sugárzott. Ötleteid, terveid kifogyhatatlanul gazdagok voltak, és egyértelmûen Ábrahámhegy
érdekét szolgálták.
Idõnként, ha e csendes hegyoldalból letekintesz kedvenc „tanyádra”, a muskátlikra, kísérd figyelemmel a „virágnevû” utcácskákat is, de az egész falut, Ábrahámhegyet is, és az ezen belül serénykedõ, tevékenykedõ Fürdõegyesület munkáját is.
Nyugodj békében itt, az ábrahámhegyi második – immár végleges – otthonodban!”
Két kép az elõadásból:

Az elõadás utózöngéi:
„Kedves Miklós, nagyon köszönöm, hogy személyesen megismerkedhettünk, és igen izgalmas, részletes elõadást
hallhattunk Göllesz Viktor másik életérõl. Azt gondolom, hogy elõadása igazán érdekfeszítõ volt.
Ezt onnan is tudom, mert az állófogadás során régi tanítvány és pályatárs is említette, hogy a Pattantyús
elõadása úgy igaz, ahogy elhangzott. Vagyis más szájából is jót hallottam.
Remélem, jól érzete Magát, és találkozott olyan ismerõsökkel, akikkel régen kapcsolatot tartott. Köszönöm
az önzetlen segítségét, jóindulatát.
Farkasné Gönczi Rita (EFOESZ)”
A Szervezõk egy emlékkönyvet is kiadtak „Túlcsordult benne az emberszeretet – Göllesz Viktor orvos, gyógypedagógus emlékére” címmel. Ehhez én is hozzájárultam sok kép és szöveges anyag rendelkezésre bocsátásával.
Emlékezzünk mi is!
Dr. Göllesz Viktor ábrahámhegyi tevékenységét – röviden – így tudjuk összefoglalni:
–Telekvásárlás Ábrahámhegyen a 70-es években és üdülõház
építése
–Évente „Ábrahámhegyi Napok” – szakmai továbbképzés
szociális munkások és gyógypedagógusok részére
–Kijárta, hogy a Virág utca környékén az utcáknak „virág”
neve legyen
–A „Szociális Munka Alapítvány” – szintén ábrahámhegyi
gondolat, és ide tartozik a Szociális Munka c. folyóirat
1993. Ábrahámhegyi Baráti Kör megalakulása Dr. Nádori
László kezdeményezésére – ezen Õ már részt vett
1994. Ez a szervezet – GV javaslatára – az 1935-ben létrejött
Ábrahámhegyi Fürdõegyesület jogutódja lett. (GV
felismerte a Nagyapámtól örökölt, nálam összegyûlt
dokumentumok értékét.) Ekkor kezdtünk együtt dolgozni: Õ mint alelnök, én mint ügyvezetõ.
–GV kezdeményezésére létrehoztuk az Ábrahámhegyi Hírmondó nevû, helyi újságot (amit 3 évig közösen
szerkesztettünk).
–közben – szintén az Õ kezdeményezésére – kulturális programokat szerveztünk, pl. egyházzenei zenekari
koncert a templomban.
1995. – a korábbi elnök lemondott, a közgyûlés õt választotta meg elnöknek
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–közmûvelõdési elõadássorozat a szezonban
–közös kerékpártúra a fogyatékos és egészséges gyermekek számára
–csatlakozás a Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetségéhez, ami máig is tart
–Vasúti Jubileum megünneplése (70 éves a megállóhely) + kiállítás a váróteremben – szintén az Õ kezdeményezése
–Balatoni Lapszövetség kezdeményezése – ez, sajnos, egy-két összejövetel után elhalt
1996. – kiállítások szervezése / rendezése (festmény és helyi építõmester emlék-kiállítás)
–az Ábrahámhegyi Jegyzetek c. könyvecske kiadása
–a Pattantyús-sétány és emléktábla felavatása, megáldása (GV ötlete)
1997. – a helyi újság szerkesztését átvette az önkormányzat, helyette – GV ötlete alapján – létrehoztuk a Fürdõegyesületi TÜKÖR kiadását évente
–Csörgey Titusz emlékanyag létrehozása (hosszas kutató és gyûjtõmunka eredményeként) és a kiállítás
megszervezése
–ebbõl országos vándorkiállítás lett (helyi, állandó hely hiányában)
–helyi Csörgey-park tervezése - sajnos, nem valósult meg
–Balatoni-maraton futóverseny tervezése - sajnos, nem valósult meg
–Madárkertek szervezése országosan, többnyire szociális gondozó intézményekben
–Fészekodúk, madáretetõk készítése (Csörgey tervek alapján) fogyatékos „mûhelyekben”
1998. – a Csörgey vándorkiállítások országos szervezése (ekkor már többször én nyitottam meg egészségi
állapota miatt). Mindez Ábrahámhegy ismertebbé tételét szolgálta.
Közben: – komoly sajtó-tevékenység, cikkek Ábrahámhegyrõl sok médiában
–filatéliai gyûjtések az aktuális eseményekhez (vasút, madár, stb.)
–környezetvédelem - cikkezés a parlagfû ellen és a nyárfa bolyhai miatt, stb.
–rendszeres összejövetelek a telken szociális intézmény-vezetõk, gyógypedagógusok, kollégák részvételével
1999. március 11. GV ELHUNYT a Szövetség utcai kórházban
Temetés: Ábrahámhegy, március 25.
Visszhangok – 1999.
– Közlemény az Ábrahámhegyi Önkormányzat Képviselõ-testülete részérõl
– A Polgármester levele az Özvegyhez
– Posztumusz „Balatonért-díj” megítélése a Balatonparti Fürdõegyesületek
Szövetsége részérõl
Emlékének, terveinek további élete
– Megjelent (posztumusz) az „Újabb Ábrahámhegyi Jegyzetek” 1999-ben
– Nagy létszámú részvétel sírjának sírkõavatásán 2001-ben az ábrahámhegyi temetõben
– Az Õ javaslatára létrehozott „Egyesületi TÜKÖR” azóta is él, idén már
13.-ik évfolyamban
– Az Õ általa létrehozott Csörgey kiállítás – halála utáni további vándorlásait
követõen – végsõ helyre talált Ábrahámhegyen 2003-ban
– Kiállítással egybekötött vasúti ünnepség 5 évente a helyi megállónál. Ennek
az ötletnek eddigi csúcspontja az Északi parti vasútvonal 100 éves,
nosztalgia-vonattal történõ, egész napon át tartó megünneplése a vonal teljes
hosszában az állomással rendelkezõ településekkel közösen.
P.Á.M.

Szentenciák szülõknek, pedagógusoknak
(Dr. Göllesz Viktor gyûjtése)
Adj Uram erõt, sok szeretetet,
hogy a rám bízott gyermekeket jól neveljem.
Ha a gyerekek kritizálva élnek,
megtanulnak megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek csúfolva élnek,
megtanulnak szégyenlõsnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenülve élnek,
megtanulják bûnösnek érezni magukat.

Eg yes üle t i T ükör 2009

Ha a gyerekek nyugodt légkörben élnek,
megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
megtanulják a megbecsülést.
Ha a gyerekek méltányosságban élnek,
megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban élnek,
megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerõsödve élnek,
megtanulják önmagukat is szeretni.
Ha a gyerekek barátságban élnek,
megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.
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Szüreti felvonulás, 2009. október

Indulás a strandról

Átkelés a 71-esen
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Szüreti bábuk

Isten adománya a szõlõ
Égi angyal tárja szárnyát,
Mikor látja Ábrahámhegy táját,
S vigyázza a termés álmát.
A gazda tárja pincéje ajtaját,
Mikor hordják le a hegy aranyát,
S lent folytatják a nehéz munkát.
Ha befejezi a bor a forrást,
Aztán indulhat a vigasság,
Táncra perdül az ifjúság.
Régen kádban "táncolták",
Csodás borrá formálták.
Szövõdtek a szerelmek,
Örök hûséget esküdtek.
Meghívták a násznépet,
Sógor-koma ott lehetett,
A házi angyal asszony lett,
Ábrahámhegy szõlõleve borrá lett.
Szabó Lászlóné, Györgyike
Eg yes üle t i T ükör 2009
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KITEKINTÉS – TÁRSZERVEZETEK

A társadalmi munkában végzett
szemétgyûjtés története Ábrahámhegyen

NABE

Szervezõ: NABE, Ábrahámhegyi Csoport

2002. április – a NABE frissen megalakult Ábrahámhegyi Csoportja, Örlõs
Zsuzsa vezetésével önkéntes munkában megszüntette a Fenyves
utca végén kialakult illegális szemétlerakót.
2002. július – a NABE közterületi szemétgyûjtõ kosarak beszerzését
kezdeményezte, amik kihelyezését az Önkormányzat vállalta, és
természetesen az ürítést is. A Fürdõegyesület a kosarak ideszállításával
és egy gyûjtõ árának átvállalásával vett részt az akcióban.
2003. április – takarítási nap a belterületen és kiemelten a Szent Iván
kápolna környezetében, 30 fõ NABE-tag részvételével.
2003. október – belterületi szemétgyûjtés, kiemelten a Bökktetõn,
a kilátó környékén.
2004. április – szemétgyûjtés faluszerte.
2004. október – takarítási nap, szemétgyûjtési akció.
2005. április – a „szokásos” szemétgyûjtés a központi területeken.
2006. április – terv szerinti szemétgyûjtés, a megvalósulásról n.a.
2006. október – terv szerinti szemétgyûjtés, a megvalósulásról n.a.
2007- ben elkezdõdött a korábbi hagyományok újraélesztése a Fürdõegyesület, a Nádirigó és a NABE közös kezdeményezésére.
2007. szeptember – szemétszüret faluszerte a fenti szervezetek
felhívására, 15-20 fõs részvétellel.
2008. április – szemétgyûjtési akció faluszerte, 2-3 fõs csoportokban
kb. öt felé a hegyoldalban is.
2008. szeptember – szemétgyûjtés mindenfelé, hasonló összetételben.
2009. április – szemétszedési akció a szokásos szervezésben, amelyhez az ábrahámhegyi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület tagjai is csatlakoztak a Bökkhegyi gödör kitisztításával.
2009. szeptember – a gyûjtési akció ez alkalommal is megtörtént, bár kisebb létszámmal.
A tapasztalat szerint egyre kevesebb helyen van szemét kirakva, tehát
eredményt hozott az eddigi kitartás és következetesség. A legszemetesebb
helyek a mindenki (fõleg turisták, átutazó vendégek) által használt
területek, úgymint a vasút és az országút környéke (az árkok), a kilátó és
a gyûjtõkonténerek környezete és egyéb közterületek. Az egyes porták,
ingatlanok utca felõli rendezettsége már sok esetben tükrözi a tulajdonos
tisztaság iránti igényességét.
Tudni kell, hogy ezek az események az Önkormányzat segítsége nélkül
nehezebben valósulhatnának meg. Õk biztosítják a szemétgyûjtõ
zacskókat, a kesztyûket, (az indulási pálinkát), valamint a munka végeztével egy egyszerû fogadást szendvicsekkel a résztvevõk számára. Az összegyûjtött és itt-ott lerakott, teli szemetes-zsákok elszállításáról szintén õk gondoskodnak. Igenis szûkség van a közös
és közösségi munkára, egymás segítésére!
PÁM

TISZTELT EGYESÜLETI TAGOK ÁBRAHÁMHEGY BARÁTAI!
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület, a Nádirigó Egyesület,
a NABE Ábrahámhegyi Csoportja az Önkormányzat támogatásával

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT szervez Ábrahámhegy területén
Idõpont: 2010. április 17. szombat reggel 9 óra, esõnap április 24.
A találkozás helyszíne: Tûzoltó Szertár (football pálya)
Az Önkormányzat biztosítja a szemétszedõ zsákot és kesztyût, valamint gondoskodik az összegyûjtött szemét elszállításáról.

Várunk minden egyesületi tagot és mindenkit, aki Ábrahámhegy tisztaságáért tenni kész!
Vella Zsolt
polgármester
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Dr. Ballagi Farkas
fürdõegyesületi elnök

Gödrös Zsóka
Nádirigó elnök

Vodenyák Katalin
NABE elnök
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2009/1. sz. JEGYZÕKÖNYV
A Nádirigó Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület
(a továbbiakban: Egyesület) közgyûlésérõl.
A közgyûlés helye: Ábrahámhegy, Polgármesteri Hivatal, 1. emelet
Idõpontja: 2009. augusztus 15. 18:00 óra
Jelenlévõk: Vella Zsolt polgármester, egyesületi tagok a jelenléti ív szerint
Jegyzõkönyvvezetõ: dr. Orbán Sylvia
Jegyzõkönyv hitelesítõ: Hagyák Mihályné
Az eredetileg 18 órára meghirdetett közgyûlés nem volt határozatképes,
ezért a megismételt közgyûlés megtartására 18:15 órakor került sor.
Napirendi pontok
1. Az egyesület elnökének beszámolója az elmúlt évi egyesületi tevékenységrõl
2. Beszámoló az egyesület pénzügyeirõl
3. Polgármester úr tájékoztatása Ábrahámhegy fejlesztési tervérõl
4. Hozzászólások, javaslatok.
Beszámoló (Gödrös Erzsébet, elnök)
1. A vezetõség folyamatosan tájékozódott a Polgármesteri Hivatalban Ábrahámhegy aktuális ügyeirõl.
A Polgármester úrral folyamatos a kapcsolattartás.
2. Ábrahámhegy honlapján (www.abrahamhegy.hu) frissítjük az Egyesületünkrõl szóló részt.
3. További konkrét tevékenységek:
– szemétszedési akcióban való részvétel két alkalommal,
– 10 db fa elültetése a Vasút utcában,
– karácsonyi lapok szétküldése,
– gyerekstrandra dohányzást mellõzni kérõ táblák kihelyezés,
– 10 darab madárodú beszerzése és szétosztása,
– Ábrahámhegy Környezetvédelmi Tanulmányának ismertetése,
– csónakkikötõ és a hegyre történõ vízvezeték-felvezetés szorgalmazása.
4. Az Egyesület pénzügyi helyzete
Összes bevétel (2008. aug.-2009. aug.): 122.500,- Ft (tagdíj: 102.000,- Ft + 1%-os adófelajánlás: 20.500,- Ft)
Kiadások: 10 db fa: 50.000,- Ft; 10 db madárodú: 30.000,- Ft; Ábrahámhegy honlapra egyesületi ismertetõ
elhelyezése: 12.000,- Ft; postaköltség: 8000,- Ft)
Egyenleg: 22.500,- Ft.
Az Elnök kérte a tagokat, hogy fizessék be a 2009. évi tagdíjat (2000 Ft-ot) az Egyesület Raiffeisen Banknál vezetett
1209 6705-0013 5720-0010 0001 számú számlájára. Csekket Gödrös Zsókánál és Orbán Sylviánál lehet kérni.
Az elnök beszámolóját a jelenlévõk egyhangúan elfogadták.
Vella Zsolt polgármester tájékoztatása
A szemétszállítást a községben új cégnek kellett átadni a balatonrendesi szeméttelep bezárása miatt. A költségek jelentõsen
emelkedtek, ez évben még az Önkormányzat fizeti, de a jövõ évtõl kezdõdõen ingatlanonként kötelezõ egyedi szerzõdés
és fizetés alapján viszik el a szemetet. A szemetet csak KUKÁ-ban vagy a szemét-szállító cég zsákjaiban lehet kihelyezni
a változatlanul heti egy szállítási napon. A 120 vagy 80 literes KUKÁ-kat az ingatlantulajdonosok az Önkormányzatnál
is beszerezhetik, a zsákokat is ott lehet megvásárolni.
Szeptember 4-én falugyûlés lesz Egyesületünk kérésére, melyen a község rendezési tervét és a partvonal szabályozási
tervet ismerteti a tapolcai Építési osztály munkatársa. Ebben szerepel egy csónakkikötõ építése 70 csónak számára a
strand mellett a Burnót pataknál.
A strandra új vizesblokk építését tervezik. A csónakkikötõ és a vitorláskikötõ között sétányt alakítanának ki (a nádas
elõtt, közvetlenül a vízparton). Így szabadon lehetne a vízhez jutni.
A leégett étterem helyén szórakoztató centrum épülne bowling, billiárd, stb. lehetõségekkel, kávézóval. A tervek
megvalósításához pályázatokon indul az önkormányzat, a megvalósításokhoz nyerni kell.
Az új rendezési tervhez 2 hónapig írásban is hozzá lehet szólni, aztán egy hónapig a Hivatalban kifüggesztik, a honlapon
is megtekinthetõ lesz. A Polgármester úr kérte a résztvevõket, jöjjenek el erre a falugyûlésre.
A „vasút és környékének rendezése” tárgyú pályázaton is indulni kíván az Önkormányzat: a Posta utcánál a 71 úton
lámpás gyalogátkelõhelyet terveznek, a síneken való biztonságos áthaladás kiépítésével. A vasútállomás épületének
jelenleg nem használt részében pedig biciklis pihenõt, szálláslehetõséget alakítanának ki.
A polgármester úr megemlítette, hogy augusztus 29-én Nyílt nap lesz a Vitorláskikötõben.
Hozzászólások:
Vönõczky András dícsérte Ábrahámhegy rendezettségét, tisztaságát. Javasolta a gyerekstrand elõtt a benõtt nád
eltávolítását a pangó víz frissítése céljából. A strand elõtti parkoló zsúfoltsága miatt inkább az autósoktól kellene pénzt
szedni és nem a fürdõzõktõl. Felhívta a figyelmet, hogy a sorompó leeresztése és a vonat érkezése között túl rövid
az idõ (10-20 másodperc.), ezt jelezni kellene a vasút felé.
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Németh Gábor a strandbelépõ és a parkolójegy kombinálását javasolta.
Szerinte a csónakkikötõ tervezése nemcsak mûszaki kérdés, hanem közösségi: milyen funkciókat tölt be még,
ki választja ki a kikötõt használókat, hogyan üzemeltetik majd, stb.
Zsindely László: a nádasunk nagyon szép és egészséges.
Ninausz György megemlítette, hogy nagyon sok a pézsmapocok, tönkreteszik a nádat.
Több hozzászóló említette, hogy róka (akár több is) tanyázik a nádasban.
Ezt az Önkormányzatnak kell jelenteni, õk intézkednek a kilövésükrõl.
Az Egyesület tervei
Faültetés a gyerekstrandon (és padok létesítésére is szükség lenne),
A kerékpárút jelölõtábláinak felülvizsgálata,
A Ságvári utcai forrás kitisztítása,
Közös munkaterv kidolgozása az Önkormányzattal további szoros együttmûködésben.
Jegyzõkönyvvezetõ: Dr. Orbán Sylvia

Jegyzõkönyv-hitelesítõ: Hagyák Mihályné
Ábrahámhegy, 2009. augusztus 15.

Ábrahámhegy kulturális örökségéért
A visszatekintés alkalmával elõkeresem azokat az írásokat,
jegyzeteket, fényképeket, plakátokat, melyek 2009-ben születtek.
Ezekbõl látom, hogy mit terveztünk, és mi valósult meg.
Az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítvány
a maga vállalta utat járja tovább. Igyekszünk tevékenységünkkel be- Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítvány
épülni a község rendezvényeibe, egy-egy célkitûzés megvalósítását elõsegíteni. A korábbi évekhez hasonlóan számunkra elsõsorban a nyár eleje
a mozgalmasabb. Az idei László-napi búcsú a vártnál is több eseményt
hozott. Szerencsére szinte mindegyikben részt tudtak venni táncosaink,
zenészeink. A déli melegben érkezõ 100 éves nosztalgia szerelvény
köszöntésén, az András-híd avatásán és a tárlatmegnyitón is megjelentek
a színes népviseletbe öltözött táncosok vagy a szigorú fekete-fehér
ünneplõs népzenészek. Az már valamennyiünk – fellépõk, nézõk és
szervezõk – balszerencséje volt, hogy a számunkra fõmûsort jelentõ esti
néptánc elõadást a strandon félbeszakította a nyári zápor. Ami nem volt
túl nagy, csak éppen a hangszereket kellett eltenni és a közönség jó része
távozott az esõ elõl (érthetõen). Még ha nem is rajtunk múlott ennek a rendezvénynek a félbemaradása, nagyon bosszantott. De ez egy szabadtéri rendezvény és a feszített idõpontok miatt
sajnos nincs lehetõség esõnap kijelölésére.
Maradt még júliusra is szervezni való. Az ábrahámhegyi temetõkápolna újjáépítésére induló civil és önkormányzati
összefogásnak az elsõ lépéseként komolyzenei koncertet adott Sík Dóra gordonkán és Reményi Orsolya csembalón.
Az adakozásból befolyt összeget átutaltuk az Ábrahámhegy Kápolnáért Közhasznú Alapítvány számlájára.
Egy éve épp ezeken a lapokon képzeltem el egy néhány napos „folk-kocsma” létrehozását. A törvénytisztelõ
vendéglõsök nem merték a csendrendeletet éjszakába nyúlóan megszegni. Emiatt és olvasva az ábrahámhegyi
honlapon az ebbéli vitákat nem erõltettük tervünket.
Másik elmaradt rendezvényünk a nyugdíjasok karácsonyán való
részvételünk. A megváltozott idõponthoz már nem tudott igazodni a
korábban meghívott Berecz András népmûvész és mesemondó.
Mint minden évben most is köszönet illeti támogatóinkat. Ezt ne vegyék
egy sablonos mondatnak. Tudom, hogy vannak szervezetek, az Önkormányzat, magánszemélyek, akik-amelyek már évek óta anyagilag vagy
munkájukkal támogatják alapítványunkat. De rajtuk kívül külön
köszönjük a „névteleneknek” is, akik adójuk 1%-val segítenek minket.
A biztatások, a jó szavak is nélkülözhetetlenek a folytatáshoz.
2010-ben is megszokott kulturális rendezvényeken leszünk jelen. Ezekre várjuk a kedves olvasót! Továbbra is
figyelemmel kísérjük a temetõ kápolna építésére tett erõfeszítéseket és igyekszünk magunk módján elõsegíteni azt.
Kívánunk a 2010-es évben a község valamennyi lakójának, nyaralójának boldogságot és egészséget, az Önkormányzatnak közmegelégedésre végzett jó munkát. A civil szervezetek, helyi alapítványok pedig sikeresen valósítsák meg
céljaikat Ábrahámhegy javára!
Zolnai László, kuratóriumi elnök
24
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Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítvány
az adózók megtisztelõ jóvoltából a 2009. évben is jelentõs összeget kapott
az adók 1%-ának átutalásából.
Ez is egy fajta visszajelzés, hogy amit teszünk sokak tetszését elnyeri.
Az, hogy valaki személyi jövedelemadójának 1%-t odaadja valamely szervezetnek, nem jelent többlet terhet
az adózó számára. Ha még nem döntött errõl és tevékenységünket érdemesnek találja arra, hogy azt adójának
egy százalékával támogassa, akkor adóbevallása kitöltésénél gondoljon Alapítványunkra!
A „Rendelkezõ Nyilatkozat”-on a kedvezményezett adószáma rovatba a 18185621-1-42 számot,
a kedvezményezett neve rovatba az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítvány
szöveget írja be.
Köszönjük!
Zolnai László, kuratóriumi elnök

Önkormányzat: Horgászok – 40:0!
A hatvanas évek közepétõl rendszeresen nyaralok Ábrahámhegyen. A nyaralás számomra nemcsak a fürdést,
a baráti összejöveteleket, a kirándulásokat jelentik, hanem a horgászatot is. Másutt is próbálkoztam már
halfogással, de a balatoni hajnali és koraesti horgászat hangulata jelenti ma is az igazi horgászat élményét.
Nagyszüleim, Zábrák Dénes és felesége, Uhlig Julianna voltak a Madártani Kiállítás gondnokai, ezért a nyarakat
a Csörgey-házban tölthettük. A Csörgey-háztól általában a Balatongyöngye vendéglõ elõtti stégre jártunk fürödni,
mivel a strandnál jóval közelebb volt. Ami a horgászatot illeti, hajnalban itt lehetett szerencsét próbálni, de persze
a strandon is, továbbá a közvetlenül mellette lévõ öbölben, és a Jégmadárnál is.
Nagyszüleim halála után egy Sziget utcai telken építettünk nyaralót.
Addigra már minden komoly „pecás” csónakkal járta a nádasokat, így tettem én is. Egy idõben vízparti
telektulajdonos rokonaim hozzájárulásával, majd késõbb, a Jégmadár szélén kialakított, eléggé zsúfolt helyen
tudtam kikötni a „Habcsókot”. (Szegény, öreg csónakom! Évente átfestem, pedig már olyan régen volt vízen, hogy
talán úszni is elfelejtett!)
Azután a Jégmadár területén a TVSK megkezdte a vitorláskikötõ megépítését. Akkoriban kevesebbet jártam
Ábrahámhegyre, a vitorláskikötõ építésének körülményei is zavarosnak tûntek (ingatlanügyi problémák, személyi
viták), az alkoholt sem fogyasztottam „vitorlázótól elvárható” mennyiségben, így ez a lehetõség minden
szempontból megszûnt számomra. A TVSK vitorláskikötõjébe néhány évig még „hallgatólagosan” beosonhattunk
(fiammal együtt) egy kis keszegezésre, de mára ez is a múlté.
Biciklivel, vagy autóval a Balatongyöngye elõtti stég sem lenne messze, de azt a területet egy csónakkikötõ egylet
vette használatba, vaskapuval lezárta.
A vízparti telkek tulajdonosai területük védelmére példásan összefognak. (Reális esélyét látom, hogy a „Balatontörvénynek” lesz egy külön záradéka, mely értelmében a törvény rendelkezései az ábrahámhegyi vízparti ingatlanok
tulajdonosaira nem vonatkoznak! Az érintettek hatalmas felzúdulását elkerülendõ, azt már csak halkan jegyzem
meg, hogy bizony ezen telkek tulajdonosi, használó, bérlõi közül nagyon sokan horgásznak. A legjobb körülmények
között, nyilván eredményesen. Vajon mindegyikük rendelkezik érvényes horgászengedéllyel? )
A jelenlegi helyzetet mindannyian ismerjük: Ábrahámhegyen a Balatont csak a strandon lehet megközelíteni, így
a „gyalogos” horgászok számára sincs más lehetõség! Azt persze elfogadom, hogy a strand a fürdõzõké, de
az mégsem megoldás, hogy Ábrahámhegy község teljes területén (melynek még a címerében is megtalálható a hal),
a strand szélén kialakított összesen 40 m széles területen lehet horgászni! Erre gondoltam a címválasztásnál:
ez a 40, ez semmi!
Akik jártasak a teniszben, azok tudják, hogy akinek „negyven-semmi”-je van, annak igen jók a nyerési esélyei.
Ezért úgy látom, hogy az Önkormányzat bizony nagyon nyerésre áll a horgászokkal szemben! Pedig ezt nem egy
speciális „horgász”-versenynek, hanem együtt megoldandó problémának kellene tekinteni!
És, hogy még nevetségesebb legyen ez a 40 méteres „szabadság”, itt mûködik a vizibicikli-kölcsönzõ is! Tehát végül
3, jóakarattal 4 horgásznak van lehetõsége a halfogásra, hacsak nem akarja a „záróvonalat” átlépni, és békés
horgászat helyett a biztonsági szolgálattal összetûzésbe kerülni.
Az már csak apróságnak tûnhet, hogy ez a terület nyár közepére teljesen elhínárosodik, így igazából itt sem
ideálisak a körülmények. Állandóak az elakadások, és a ritka zsákmány is sûrûn elmarad.
A horgászatra így nem maradt más megoldás, mint autóba ülni, és irány a balatonrendesi kikötõ, esetleg
a révfülöpi kikötõ és sétány. Vagy: nyárra letenni a pecabotot!
Egy politikusunk azt javasolta, hogy akinek a magyarországi körülmények nem tetszenek, menjenek külföldre!
Én mégsem szeretnék átköltözni kedvezõbb adottságú településre, esetleg a déli partra, ahol a partszakaszok
legnagyobb részben mindenki számára szabadon elérhetõk, hanem továbbra is Ábrahámhegyen szeretnék nyaralni!
Nyaralni is, és horgászni is!
Budapest, 2009. augusztus 29.
Szalay Benedek
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Az írás közlésének elõzményei (e-mail részletek):
Szeptember 3., címzett: Dr Ballagi Farkas
„Hosszú évtizedek óta Ábrahámhegyen nyaralunk. Szüleimet és nagyszüleimet, Zábrák Dénest és feleségét is „megfertõzte” a vidék és a
község családias hangulata. A horgászatra nagyapám tanított. Vele kezdetben Balatonrendesen jártuk a vizet, azután sokáig csak egyedül
„riogattam” a halakat. Szerencsére ma már Péter fiammal együtt, aki ügyes kezû, szerencsés horgász.
Ábrahámhegy jelenlegi helyzetét mindketten ismerjük: a vízhez való hozzáférés nagyon korlátozott. A mellékletben megküldött, pár soros
írásomban mindezt horgász-szemszögbõl fogalmaztam meg.
A közelmúltban olvastam Polgármester úr tájékoztatását, mely egy létesítendõ csónakkikötõrõl tett említést. Ha ez megvalósul és
hozzáférhetõ lesz többünk számára, akkor a gond valamennyire megoldódhat.”...
Szalay Benedek
Szeptember 11., címzett: Szalay Bence
„Írásodat szeretném közölni az Egyesület éves kiadványában, a Tükörben, ha beleegyezel. ... Én örülök ennek, ez az anyag akár
gondolatébresztõ is lehet, válaszokat, hozzászólásokat is elindíthat.
Észrevételed alapján azt veszem ki, hogy a csónakkikötõ megvalósítása nem biztos, hogy kielégíti a „gyalog-horgászok„ igényeit. Most
készül az új rendezési terv. Ehhez hozzászólhat, javaslatot tehet (írásban) mindenki, november 15.-ig. Én azt javasolnám, hogy ne csak
csónakkikötõ legyen, hanem Csónakkikötõ és Horgászhely néven kerüljön bele az új rendezési tervbe.”
P.Á.Miklós
Szeptember 14. címzett: Pattantyús Miklós
„... Hozzájárulok a megjelentetéshez. Ha Polgármester úrhoz eljut, az már eredmény.
Néztem az interneten az Ábrahámhegyi honlapot, de nem akadtam rá a rendezési tervre. Ezért így, látatlanban, nem tudom megítélni, hogy
a kialakítandó csónakkikötõ alkalmas lesz-e horgászatra is. Azt sem tudom, hogy hol épülne: esetleg a strand és a Vitorlás-kikötõ között?
...”
Szalay Benedek
Az alábbiakban bemutatjuk a Burnót-patak torkolatának – a potenciális Csónakkikötõ és Horgászhely tervezett helyének
(a strand közeli rész) – jelenlegi állapotát tükrözõ képeket.

A csónakkikötõ és horgászhely jelenlegi állapotának...
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...pozitív oldala

...negatív oldala

(a kikötõ mûködik most is)

(a partra kidobált rozsdás elhagyott vízijármûvek)
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A 29-es vasútvonal 100. születésnapján
Mindannyiunk életében vannak különleges események,
érdekes történelmi fordulatok. Életem elsõ vonatutazására
szeretett édes szüleim 2 éves koromban vittek el – éppen
a 29-es vonalon – Veszprém megyébe, Balatonkenesére.
Azóta – Balaton rajongóként – sokszor utaztam ezen az útszakaszon kirándulni, konferencián és kiállítások megnyitóján elõadást tartani. Kedvenc településem lett Balatonfüred,
Révfülöp, Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, és az akkoriban
átmenetileg Veszprém megyéhez csatolt Keszthely. Bizony
szomorkodtam is, hogy csak egy sínpár volt és nincs
elektromos vontatás. Reméljük, hogy a 125. évfordulóra
mindez megvalósulhat.
Kedves barátom, Pattantyús-Á. Miklós, az Ábrahámhegyi
Fürdõegyesület ügyvezetõje hasonlóan becsüli, tiszteli
a vasutat, mint én. Édesanyám, nagyapám, dédapám MÁVos volt, magam 32 évig gyógyítottam MÁV munkatársakat
és hozzátartozókat. Miklós barátom már korábbi évfordulók
köszöntésének is lelkes szervezõje volt. Szép kiadványokkal,
írásokkal, képes levelezõlappal hívta fel a figyelmet az északi
Balatonpart vasútjára. (Itt kell megemlíteni Dr. Göllesz Viktor,
gyógypedagógus, ábrahámhegyi lokálpatrióta szerepét, aki elsõ alkalommal már 1995-ben megszervezte
az ábrahámhegyi vasúti megállóhely 70 éves megünneplését – a szerk.)
Közeledett 2009. – a 100. születésnap. Miklós kezdeményezte emlékvonat indítását, felkért a csatlakozásra.
A megálmodott terveket Szendrey András, a MÁV Nosztalgia Kft. igazgatója valósította meg, sok tárgyalás,
megbeszélés eredményeként, sok kételkedõ és ellenzõ keretében. Az emlékvonatos kirándulásra 2009. június 27-én
került sor a hajdanvolt elsõ út nyomán. Ezzel teljesült régi vágyam: megint utazhattam a 424-es gõzmozdonnyal,
ami egykor az egyik legjobb, legnagyobb teljesítményû mozdony volt.
Gyönyörû, régi kocsikban ülhettünk, elõdeink gondos munkáját csodáltuk a lámpáktól a faburkolatig, egészen
Tapolcáig utazva, miközben sok helyen megálltunk a helyiek szervezte ünnepségekben gyönyörködve.
Az állomásokon és megállóhelyeken köszöntõk hangzottak el, vers, néptánc, ének-zene csillogott, rengeteg
vendéggel. Én az egyik szép kocsiban a felszálló érdeklõdõknek mutattam be a belsõ berendezéseket. Vásárolhattunk
könyvet, képes levelezõlapot, kérhettünk postai bélyegzést. Kisgyerekek boldogan mondták, hogy ilyen mozdonyt
még nem láttak. Felnõttek meséltek korábban élt családtagjaikról, akik éppen a 29-es vonalon dolgoztak. Egy hölgy
sóhajtva szólt az egyik állomáson: „itt volt pénztáros az édesanyám”. Egy idõs férfi családi történeteket mondott –
õsei az egykori építkezésen dolgoztak.
Mit is jelentett ez az évfordulós ünnep? Felidézett régi kort, emléket állított elõdöknek. Néztük a tájat, a Balatont,
a Bakonyt. Természetesen felidéztük Baross Gábor és Kandó Kálmán rendkívüli személyét. Persze mindez vidám és
kedves volt, nem „hivatalos”, hanem igazi kirándulás. Tudtunk a sok és nehéz tevékenységrõl, és tapasztaltuk
a gondosságot, a megannyi szervezõ és segítõ munkát. Kellemes volt a nap, teli vidámsággal, mosollyal.
Most már néhány hónap eltelt, így már nem egészen 25 év
múlva lehetne újabb emlékút, amit alig várok. Reméljük,
majd akkor is részt vehetünk a 424-es gõzmozdonyvontatású nosztalgia úton.
Végezetül megköszönjük Pattantyús-Á. Miklós barátomnak
– akivel sokat beszélgettünk a programról – fáradhatatlan
munkáját az emléknap szervezésben. Megköszönjük
Szendrey András igazgató úrnak, hogy azonnal elkötelezte
magát a cél megvalósítását illetõen, és rendkívüli
felkészültségével rugalmas megoldásokat talált az útközbeni
nehézségekre. Jól képzett és lelkes munkatársai is kitettek
magukért, amit nekik is meg kell köszönnünk. Köszönjük
az emlékezõ utasoknak, hogy részt vettek az egész napos
ünneplésen, felidézve boldog gyermekkorukat.
Dr. Vértes László
(Képek: Szájjal és lábbal festõ mûvészek Kiadója,
Mûvészeti Naptár, 2009-2010.)
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Szemét-e, kinek nem bántja szemét a szemét?
A cím költõi kérdés! Szerencsére lassan már egyre kevesebb az ilyen típusú nyaraló vagy átutazó vendég
Ábrahámhegyen.
Tudjuk-e, hogy 2002-ben kezdõdtek a szemétgyûjtések társadalmi
összefogás alapján a NABE szervezésében, akkor még Örlõs Zsuzsa
vezetésével. Elõször a „kedvelt” szemétlerakóhelyek felszámolása történt
meg, úgy mint a Fenyves utca vége, majd a Szent Iván kápolna környéke
és a Bökktetõ. Közben kialakult az évente kétszeri alkalommal faluszerte
elvégzett általános szemétgyûjtés gyakorlata, ami mára már
hagyományossá vált. Egyre több, helyi civil szervezõdés csatlakozott az
akciókhoz – a NABE-n kívül a Fürdõegyesület, a Tûzoltók, a Nádirigó és
még sok aktív szimpatizáns.
Persze az Önkormányzat mindig
partner volt a megtelt szemeteszsákok elszállításával, az önkéntes
résztvevõk megvendégelésével.
Idén is két alkalommal történt meg az esemény: áprilisban és
szeptemberben. Az elõbbirõl Fedõ Laci már beszámolt a Hírmondó
hasábjain. Hogy zajlott most, szeptemberben az akció?
Kissé kevesebben gyûltünk össze, és – sajnálattal, de örömmel is
mondom, hogy – a nõk voltak többségben. Baj nem történt, hisz tényleg
egyre kevesebb az eldobált
szemét, gyûjtés közben viszont
jókat lehet beszélgetni. Egyre többen takarítják birtokuk elõterét és
környezetét. Persze vannak „kiemelt” helyek, ahol rendszeresen gyûjteni
kell, többek közt az éjszakai mulatozók szétdobált, sõt földhöz csapott
nyomait, csikkjeit. Ilyenek a vízelvezetõ árkok, a vasútvonal és az
országút környezete, a konténerek körüli lerakók, stb. – nem is beszélve
a Burnót-patak torkolatáról! Adja Isten, hogy ne legyen ilyen lerakóhely
az újonnan létrehozott szelektív
hulladék-gyûjtõk környezete is.
Az õszi szemétgyûjtés is közös beszélgetéssel, szendviccsel zárult
az Önkormányzat jóvoltából.
Kedves olvasók! Mindenki tudja, hogy ha egy mûanyag poharat, vagy
flakont eldobunk, ott másnapra még több lesz eldobálva. Ha meglátunk
egy ilyet, szedjük föl, ne szégyelljünk lehajolni!
2009. október, P.Á.Miklós
(Ábrahámhegyi Hírmondó, 2009. december)

MORZSÁK
Díszpolgár és Emlékérem Ábrahámhegyen
Az Ábrahámhegyi Hírmondó 2009. áprilisi számában olvastam, hogy
„Ábrahámhegy Díszpolgára” és „Ábrahámhegyért Emlékérem” alapításáról döntött
Ábrahámhegy Önkormányzata, amelyeknek adományozása a Díszpolgár esetében
négy évenként egy élõ és egy elhunyt személy részére történhet, az Emlékérem pedig
évente egy élõ vagy egy elhunyt személynek adható.
Elgondolkodtam, mi minden történhet 4 év alatt? Sokan születnek, sokan
meghalnak, közben önkormányzati képviselõválasztás is lesz. Mikorra kerülhetnek
sorra Ábrahámhegy prominens személyiségei, akik pl. a rendszerváltáskor
megalapították az önkormányzatot, utána életben tartották és fejlesztették
a települést, a helyi közösséget, mind gazdaságilag, mind kulturálisan. Talán majd 4
év múlva, netalántán posthumus?
Az emlékérmet pedig mindenképp élõ embereknek kellene adományozni, ami által
a kitüntetettek bizonyára még lelkesebbek, még elkötelezettebbek lennének
a közüggyel kapcsolatos tevékenységük folytatásában.
28
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„A kitûntetésekre javaslatot tehetnek az önkormányzati képviselõ testület tagjai, civil szervezetek képviselõi és a
község polgárai” – írja az újság. És ki dönti el, hogy kik kaphatják a címeket? Alakult-e erre a célra független
kuratórium, akik elfogultság nélkül döntenek? A Fürdõegyesület elnöke pl. nem kapott felkérést javaslattevésre.
Ugyanígy a Nádirigó sem! Jó lenne tudni, hogy kikhez jutott el a felkérés, hányan tettek javaslatot és kire, és milyen
módon történt a díjazottak kiválasztása.
Az eddig általam leírtak nem jelentik azt, hogy nem értenék egyet az idén díjazottak kiválasztásával, de úgy
érzem, a kommunikáció nem volt tökéletes. Hiányolom a beérkezett javaslatok listáját, a választás személyekre
szóló szavazati pontszámát és a „kuratórium” tagjainak, a szavazóknak felsorolását. Tudom és elismerem azt is,
hogy a díjakat az Önkormányzat alapította, tehát a Testület illetékes a döntésekben. A tájékoztatás kötelezettsége
azonban szerintem hiányos.

Újjáépült híd a Burnót-patak felett
„Egy álom valósult meg...” címmel olvasható Polgármester úr írása az
Ábrahámhegyi Hírmondó augusztusi számában a Burnót patak felett, a
strandnál átívelõ „András-hídról”. A híd tényleg nagyszerû, tájba illõ, és
külön kis táblán olvasható a támogatók névsora, valamint a tervezõ és a
kivitelezõ neve. Mindkét oldalon van korlát, nincs lépcsõ, vagyis akadálymentesített minõségben készült a kerékpárosok, a babakocsival átkelõk és
a mozgáskorlátozottak számára (feltehetõleg megfelel az EUszabványoknak is). Tehát nemcsak egy álom megvalósulása, hanem „ékes
bizonyítéka” annak, hogy a helyi emberek összefogásának eredményeképp
komoly, hasznos dolgok is létrejöhetnek. Azt hiszem, ennek a hidacskának
mindenki csodájára fog járni.

Fotó: P.Á.M., 2009.

Ráber-híd – István-híd – Csigó-híd (?)
Polgármester úr felhívást közölt a Hírmondó decemberi számában, hogy aki egyetért, támogassa a Burnót-patak
feletti, korábban Ráber-hídnak a nevezett betonhídnak a strandnál épített „András-híd”-hoz hasonló átépítését.
Én ezt az elnevezést nem ismertem, bár gyermekkoromban ezen a hídon keltünk át vasárnaponként, mikor
az iskolatemplomban volt a szentmise. Utána néztem az elnevezésnek. Ezt találtam:
„Ráberhoffer István a nagyapám volt. Ábrahámhegy Patak utcában lakott, 3
éve a házat elbontották. Papa Tapolcán a kórházban halt meg, májrákban.
Tapolcán van eltemetve. Napszámosként dolgozott. Fia, Ráberhoffer József
(apu), 1986-ban tragikusan elhunyt, 41 évesen. Mama, Ráberhofferné Sörös
Margit, 2000-ben halt meg, Ábrahámhegyen van eltemetve, nevelt fiával,
Ráberhoffer Alberttel egy sírban.
Én Körmenden lakom. Üdvözlettel, Ráberhoffer József”
A Fürdõegyesület elnöksége megszavazta a híd építésének 50.000,
forintos támogatását. A híd elnevezésére véleményünk szerint a Csigó-híd
felelne meg leginkább, hiszen kicsit feljebb található az egykori CsigóCsigó-rét a ‘30-as években
malom, és a híd az egykori Csigó-réten helyezkedik el.

A sorompó miért késõn zár, a vonat miért nem dudál?

Archív kép: 2002.
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A Nádirigó Közhasznú Egyesület közgyûlésén (augusztus 15.), a
polgármester jelenlétében Vönöczky András (többek közt) szóvá
tette, hogy „a sorompó leeresztése és a vonat érkezése között túl
rövid az idõ (10-20 másodperc), és ezt jelezni kéne a vasút felé”.
Andris felvetése teljesen jogos: mi lesz, ha – fõleg a fõszezonban –
beszorul egy autó a két sorompó közé? Meg kell említenem, hogy
országszerte sok olyan sorompó létezik, amit viszont 5-10 perccel
a vonat érkezése elõtt lezárnak – ez a másik véglet! Valahol
a kettõ között kellene keresni a megfelelõ biztonsági idõt.
Ábrahámhegy belterületén több helyen – forgókeresztnél vagy
másutt – sokan kelnek át, családostul is, a vasúti síneken. Én is
többször keltem már át ilyen kereszt-átjárón úgy, hogy a túlsó oldalra
épp átérve, elrobogott mögöttem a vonat. Nem dudált,
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nem figyelmeztetett, hogy jön! Pedig néztem én jobbrabalra, de a kanyar miatt az érkezõ vonat még nem
látszott. Tudtommal a mozdonyvezetõnek minden
gépkocsi- vagy gyalogátjáró elõtt (fõleg a települések
belterületén) jelzést kell adnia érkezésérõl. Ennek
megvalósítását vasúti jelzõtábla jelzi – talán nincs is
már kitéve ez a tábla? Ezt a problémát is „jelezni
kellene a vasút felé!” (pl. Danka Lajos, területi
igazgató felé, Szombathely…)

ZEBRA – Gyalogátkelõ a 71-esen
Köztudott, hogy szezonban, meg máskor is, nagy a személygépkocsi és
kamionos forgalom a 71-es fõúton, Ábrahámhegy közel 2 km-es
szakaszán. Nem csak a forgalom nagy, hanem a sebesség is! Ezt
a sebességet nem korlátozza eléggé a lakott területet jelzõ Ábrahámhegy
tábla, sem a belterületen, a kanyar után lévõ egyetlen gyalogátkelõhely
(zebra) a vasútállomással szemben. Az Önkormányzat tervezi forgalomlassító szigetek létesítését a település mindkét végén, valamint sebességmérõ, kijelzõ táblák kihelyezését. Mindkét elképzelés lassíthatja
a sebességet, de egyik sem szerepel a KRESZ-ben, vagyis a sebességArchív kép: 2001.
túllépésnek ezek alapján nincs büntethetõ következménye.
Mint említettem, a 71-es fõúton, Ábrahámhegy területén 1 db. zebra létezik. A gyalogosok ennél több helyen
kelnek át a fõúton, és utána a vasúton is. Miért nem védheti a gyalogosokat zebra, aminek figyelmen kívül hagyása
a KRESZ alapján büntethetõ? Ilyet kellene létesíteni 1. a Jász-Kun-üdülõ elõtt, 2. a vasúti megállóhely végénél lévõ
gépkocsi-átkelõnél kiépített gyalogos (kacskaringós) korlátok felé, 3. a Bökkhegyi úttal szemben lévõ vasúti keresztátjáróhoz vezetve, 4. az Iskola utcai vasúti sorompónál. Tudom, az átkelõk létesítésének sok feltétele van: megfelelõ
kivilágítás, mindkét oldalon járda, jelzõtáblák kihelyezése, stb. Viszont megszívlelendõ, hogy ezek költségei
hamarabb térülnek-e meg, mint a sebesség-mutató táblák és szigeteké, és hatékonyabbak-e?
Vönöczky Andrást idézve: „Ezt a problémát – a zebrák hiányát – jelezni kellene a közútkezelõ felé!”

Strandbelépõ
Szintén a Nádirigó közgyûlésén esett szó a strandbelépõkrõl. Vönöczky
András szerint „a strand elõtti parkoló zsúfoltsága miatt inkább az autósoktól kellene pénzt szedni és nem a fürdõzõktõl.” Németh Gábor szerint
„a strandbelépõ és a parkolójegy kombinálását” kellene megoldani.
Tényleg furcsa, hogy akik családostul gyalog, – zebra és vonatfütty nélkül
veszélyeztetve – érkeznek a strandra, ugyanannyit fizetnek belépõként, mint
aki gépkocsival érkezik, letarolva a strand elõtti, ingyenes parkolónak kijelölt
terület növényzetét, miközben a vasútállomás elõtti, szintén ingyenes
parkoló majdnem teljesen üres. A probléma mindenkinek megfelelõ
megoldására nincs javaslatom. Talán lehetne egy ötletbörzét tartani ez
ügyben, – pl. falugyûlés keretében – ahol mindenki kifejthetné elképzeléseit.

Fotó: P.Á.M., 2009.
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Archív kép: 2000.

Csikktartó
A Burnót-patak feletti híd társadalmi összefogással készült el. Egy másik, egyszemélyes „társadalmi
összefogás” Györgyike néni találmánya: a csikktartó. Gondolom, talán mindenki ismeri õt, aki nekiállt összegyûjteni az eldobált sörös dobozokat. Ezeket egyenként felülrõl körülvágta, kilyukasztotta
és ráakasztotta a közterületi szemétgyûjtõ kosarakra, ahol hiányzott a csikkgyûjtõ. Legalább 40
darabot készített, de még így sem jutott belõle mindenhova. A dobozok a legtöbb helyen megteltek
csikkel, ami azt jelenti, hogy valamennyire a dohányzók is együtt éreznek a tisztaság tekintetében. Ez
a szerkezet olcsó, egy kis munka árán elkészíthetõ, csak az ürítésérõl, illetve a cserélésrõl kell
gondoskodni. Nagyszerû ötlet! Én, mint dohányzó, nagyon örültem a kezdeményezésnek. Akár
mûhelyt is lehetne összehozni ez ügyben, ahol a tevékenység a dobozok gyûjtése, azok elkészítése és
kirakása, valamint idõben történõ cseréje lenne. Györgyikének csak gratulálni tudok.
Eg yes üle t i T ükör 2009
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Szüreti bábuk
Idén is nagyszerû volt a szüreti mulatság Ábrahámhegyen. Külön
mellékletben mutatunk képeket a felvonulásról. Itt most a szüreti bábuk
kapcsán – amikbõl volt bõven – szeretnék néhány gondolatot közölni.
Tavaly mikor gépkocsival érkeztem a szüreti ünnepségre,
megláttam a bábukat, hirtelen lefékeztem, mert azt hittem,
hogy valaki épp át akar kelni az úton, annyira életszerûek
voltak a bábuk. Idén már tapasztaltabb voltam, és csak
azért fékeztem, hogy lefényképezzem az igencsak csinos,
kedves kis bábukat, amelyek a helyi ötleteket és szépérzéket
mutatták be.
Egy dolgot azonban nem értek. Miért kellett másnapra
tönkretenni a bábukat, és szanaszét dobálni a maradékát? És
A bábu még él
ki, kik tették ezt, és mi okból? Hát valószínûleg az történt,
Fotó: P.Á.M., 2009.
hogy este szüreti bál volt, és hazafelé már túltengett
bizonyos csoportoknál a „kivagyiság”, a „ki az erõsebb”, és az ünnepségre
másnap már csak a rombolások emlékeztettek. Meglehet, hogy a jövõben
célszerû lesz, hogy az egyes hazafelé induló csapatokat polgárõrök kísérjék?

Fotó: P.Á.M., 2009.

Bábu-cafrangok, Fotó: P.Á.M., 2009.

Hírmondó
December 28-án kaptam meg az Ábrahámi Hírmondó decemberi
számát. Éppen az egyesületi Tükör anyagát gyûjtöttem, válogattam,
próbáltam szerkeszteni. Az újságot kézbe véve azonban egész délután
a Hírmondót olvastam, félredobva, elfelejtve a Tükröt. Estére el is ment
a kedvem a munkától, gondolva, hogy minek
vacakolok ezzel a kiadvánnyal, hisz az ábrahámhegyi újságban minden benne van, sõt
sokkal több: a helyi eseményeken kívül egy csomó egyéb tájékoztató, olvasmányos írások,
kedves képek, mint egy magazinban. Ez a szellem és forma már korábban kialakult
az újságnál, köszönhetõen a szerkesztõk igényességének, akik az illetékes személyeket
felkeresik és ráveszik, hogy mondják el gondolataikat, élményeiket, véleményüket.
(A nyomdai, tördelõszerkesztési hibákat ugyan észrevettem, de a tartalom sokkal jobban
lekötött, mint a betû- és az elválasztási hibákon való rágódás.)
Persze azért a Tükröt is tovább kell csinálni, mert tartozunk ennyivel az egyesületi
tagoknak. Tájékoztatást kell adni a gazdasági helyzetünkrõl, tevékenységeinkrõl,
megfelelni a civil szervezetek számára elõírt törvényi és rendeleti elõírásoknak. A magazin
jelleget mi is szeretnénk megtartani, elfogadva minden, fõleg Ábrahámhegyrõl és
a Balatonról szóló írást és véleményt.
Pattantyús-Á. Miklós

Lenkei József (MÁV mérnök): A balatoni vonal aktuális problémái
[Vasúti és közlekedési közlöny, 28. szám, 1935. – részletek]
„Hovatovább ugyanis megoldhatatlan feladat elé állítja a vonalszemélyzetet
az 1874. évi XVIII. tc. végrehajtása, mely szerint a pályatesten való járás idegenek
számára tilos és büntetendõ vétséget képez. A Balaton mentén tavasztól õszig, de
fõként a fürdõidény alatt, csaknem az egész vonal-szakaszon úgy jár-kel a vágányon át és sétálgat a pályatesten a közönség, mint-ha az sétány céljaira készült
volna. Ezt pedig megakadályozni, mondjuk ki õszintén, egyszerûen nem lehet.” ...
„Ha ugyanis a jelenlegi helyzetet vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a
vasútvonal általában két részre osztja a nyaralótelepeket: a Balaton melletti
aránylag keskeny területre és a községek által is elfoglalt másik oldalra. ...
A fürdõzõ közönség a meleg nyári napokon természetesen a lehetõ legrövidebb
úton igyekszik elérni a Balaton hûs hullámait, vagyis legtöbb esetben a vágányon
keresztül, nem pedig a néha kilométeres kerülõt jelentõ útátjárón át.” ...
„Ezen a helyzeten igyekszik könnyíteni az 1926. évben megjelent 90.129/VI.
számú K. M. rendelet, mely lehetõvé teszi, hogy magán használatra, illetve
gyérforgalmú helyeken úgynevezett forgókeresztes gyalogútátjáró létesíttessék.”
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Szilveszter másképp
A Szilveszter már több mint tíz éve egyformán, de egyáltalán nem
unalmasan zajlik számunkra. Kiszakadunk a nagyvárosból arra az év végi
néhány napra és irány Ábrahámhegy.
Többnyire a Körmicen barangolunk, de lemerészkedünk a partközelbe is,
belesünk a téli nádasba. Ilyenkor lehet nyugodtan, ráérõsen megnézni egyegy jól megépített vagy felújított házat. Végig lehet járni a Burnót-patak
mindkét oldalán az utcákat anélkül, hogy autók elõl kellene félrehúzódni.
Emberekkel is ritkán találkozunk. A hegyoldalban a lombjukat hullajtott
fák, bokrok mögül most elõbukkannak rejtett, megroggyant öreg pincék,
a vadak nyomát lehet látni a nedves talajban, csodáljuk a mohákat a köveken. Újév napján rendszerint átballagunk
a Pálos-kolostorhoz is.
Ha nagy szerencsénk van, havas a táj. Igaz, hóban kétséges a közlekedés
autóval a földúton felfelé, de a téli természet látványa kárpótolni szokott
a cipekedésért. Az autó a síkon marad. Ilyenkor még inkább „zúg a csend”
a monoton morajláshoz szokott, városi fülünk számára. A tûzifa
aprításával ugyan csapok némi zajt, de fûteni bizony kell. Legutóbb nem
volt hó az év utolsó napjaiban. Kora este még láthattuk a teliholdat a
Fülöpi-hegy felett, de aztán köd ereszkedett a tájra. Nem mulatozunk
ilyenkor kettõs magányunkban, igaz nem is szomorkodunk. Beszélgetünk,
a kis rádión belehallgatunk a hírekbe néha. Fûtünk a kályhában.
Ábrahámhegyi borral mindig megajándékoznak a falubeliek, azt kortyolgatjuk. Maradt még sütemény is
Karácsonyról. Amíg a korai sötétedés engedi, vagy szemünk bírja, a mécsesek, gyertyák mellett olvasunk. A
nyugalmat élvezzük. Aztán beállítjuk a telefon ébresztõjét, nehogy átaludjuk magunkat az új esztendõbe.
Idõben, tizenkét óra elõtt érkezik az ébresztés. Kinézek az ablakon. Még nagyobb lett a köd, mint este volt. Nem látni
fényeket se a falu felõl, se a túlpartról. Éjfél, Himnusz, koccintás pezsgõvel, köszöntés. Ezután vagy húsz percre betör a
civilizáció. A házak felõl petárdák, tûzijátékok durrognak, sivítanak az éjszakában. Látni nem lehet ezeket most a
homályban, néha olyan mintha tejüvegen keresztül villanna halványan valami. Pedig élvezetes innen a látvány, tiszta
idõben még a déli partiakhoz is átnézhetünk a csupasz erdõn keresztül. Telefonon szerte az országból, de még külföldrõl
is kapjuk és viszonozzuk a szokványos és egyedi jókívánságokat. Néhányan
csodálkoznak: – Jó ég! Ti ott vagytok a semmi közepén?! És nem féltek...?
Mások már ismerik a „bolondériánkat”. Érdeklõdnek, hogy nem fázunk-e?
Aztán csendesedik az éjjel. Lefekvés elõtt még kinézek újra a sötétbe.
Meglepõdöm. Hirtelen felszállt a köd! Elõbb csak az utcák lámpáit látom lent
a faluban, aztán már a túl oldalon is sorakoznak a parti fények egy vonalban,
élesen. Lehet, hogy üzent az idõjárás: elment egy év, egy ködös, és itt az új
esztendõ, talán egy tisztább. Ki tudja?! Mindig reménykedünk...
Boldog Újévet!
Ábrahámhegy, Körmic, 2010. január 1.
Zolnai László

Mentsük meg a Mária-forrás környékét
2010 januárjában kaptam a levelet Békéscsabáról, Domokos Tamás, nyugdíjas muzeológustól, aki azt kéri, hogy
segítsünk védetté tenni az Ábrahámhegyen található „Mária-forrás környéki égerest és nádast az ott található védett
fajok megõrzése végett”.
Eddig nem is tudtam, hogy régebben így hívták a mai Ságvári-forrást. Azt sem, hogy ezen a területen különleges
és védett „csúszó-mászók” találhatók.
Ez az úr 1985 és 1998 között nyaralt Ábrahámhegyen, és közben szorgalmasan gyûjtögette a környéken található
„malakofaunákat”. (Malakológia = puhatestûek tanulmányozása, gyakorlatilag csigák és kagylók gyûjtése,
meghatározása.) Az eredményt 2004-ben publikálta egy szakfolyóiratban, és elküldte a Nemzeti Parknak – ahonnan
nem kapott semmilyen választ.
Hozzánk írt levelében azt kéri, hogy civil szervezetként legyünk segítségére a terület – a forrás és a Burnótpatakhoz vezetõ kis patakocska környékének – természetvédelmi védettség alá helyezésében. Reménykedik, „hogy
az eltelt 12 év alatt a jelzett terület nem került beépítésre”, és a védettség megakadályozhatja a jövõbeni beépítést.
A dolog nem olyan egyszerû. Utána kell nézni a helyrajzi számoknak, a tulajdonosoknak. A védettséget be kell
építeni a helyi rendezési tervbe és a helyi építési szabályzatba, vagyis meg kell szerezni az Önkormányzat egyetértését.
Egyelõre annyit tehetünk, hogy lépéseket teszünk a kérés megvalósítása érdekében.
P.Á.Miklós
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VÉLEMÉNYEK a Tükörrõl
Kedves Miklós!
Megérkezett az egyesületi tükör, átnéztem, részben olvastam. Köszönöm és gratulálok. Sokoldalú összeállítás,
jó összegzés.
Mi most a Balatonszemesi Fürdõegyesület centenáriumi emlékkönyvén dolgozunk. Sok anyagot, történetet,
visszaemlékezést gyûjtöttünk össze. Nyár elején szeretnénk megjelentetni.
Üdv, Buday Miklós

2009. 02. 27.

Istápolós ének 1944-bõl
A háború szerintem olyan folyamat, melynek bajkelesztõ hordaléka nagy és kisemberre, minden földi halandóra
egyaránt lesújtó hatást gyakorol. A következõ történet arról szól, hogy a második világháborúban két értelmiségi
magyar fiatal miként próbálkozott a nagy konfliktus atrocitásait kivédeni.
A második világháború ötödik esztendejében, 1944. márc. 19-én a német ármádia – most már le is írhatóan –, csellel
megszállta Magyarországot. Aki ezt nem tudta volna csendben elviselni, rövid úton óhatatlanul összetalálkozott
a hitleri Gestapo kopóival. Ilyen veszély fenyegette Varga Béla pápai prelátus, balatonboglári plébánost is, aki ebben
az idõben éppen azzal foglalkozott, hogy a felosztott Lengyelországból hazánkba menekült lengyel családok iskolás
gyermekeinek számára létrehozott középiskolát jobb körülmények közé, Zamárdiból Balatonboglárra telepítse.
Varga Béla közvetlen felettese ekkor Mindszenty József veszprémi
püspök, aki a közéleti politikában való elmerüléstõl féltve mérsékletre inti
plébánosát. Közben megjelöli számára azt a helyet, ahol közvetlen veszély
esetén menhelyre találhat. Ez a hely püspöksége területén Zala megyében,
a Nagykanizsától észak-nyugatra l0 km-re fekvõ Homokkomárom
községben, a ferencesek rendházában található. A kolostor egybeépült
a kis falu templomával, s így a reggelenkénti szentmise hallgatása is
veszélymentesen megoldható volt. A rendház emeleti szektora szinte
megbújásra hívogató. 1944 tavaszának közbiztonsága aztán olyan
helyzetet teremtett, hogy Varga Bélának valóban szükségessé vált a felajánlott menedékhely igénybevétele, és ezt rövid úton meg is cselekedte.
Homokkomáromban, az 1940-es évek elején, Bene Vendel frissdiplomás
pedagógust választották meg a római katolikus elemi népiskola
tanítójának és az Egyházközség kántorának. Díjlevele szerint a mindennapi szentmiséken való közremûködéssel kezdõdött munkája. Amikor
tudomására jutott, hogy a reggeli homiliákon Varga Béla prelátus úr is
jelen van, Offertóriumkor gyakran tette kótatartójára a kézzel íródott
éneket, melynek elsõ verse így hangzik:
Homokkomárom

ÓH NE BÚSULJ FÖLD ÁRVA GYEMEKE,
HA KÖRÜLVESZ A BAJOK SEREGE,
RÓZSA NYÍLIK A TÖVIS VÉGEKEN,
NYUGODJÁL MEG AZ ÉGI VÉGZETEN.
Az atya jó néven vette a kántor énekben kifejezett sorsjobbító szándékát és nézetazonosságuk találkozását.
A barátság kiteljesedésére azonban az idõ igen kevés. Varga Béla 1944 õszén már ismét a fõvárosban van. Szállása ez
alkalommal a jezsuiták pesti rendháza. Munkaköre a Kisgazdapárt katolikus szellemének erõsítése. Mielõtt ebbe
belemennénk, íme néhány feljegyzés korábbi életérõl:
Varga Béla 1903-ban a Gyõr megyei Börcs községben egy 8 holdas parasztcsalád elsõ gyermekeként születik, akit
még két fiú és két leányzó követ. A 7 fõre növekedett család számára kevésnek bizonyultak az adatott hazai anyagi
lehetõségek. Ezért a családfõ, Varga Ferenc elhatározza, hogy külföldi keresettel próbálkozik ezen segíteni, és úgy
majd egyben maradhat a birtok és a 3 fiúgyermek is kitanulhat. Ügyes ember, jól beszél németül, sok más
sorstárshoz hasonlóan õ is elindul Amerikába. Itt Pennsylvániában németek között egy acélgyárban dolgozik. Itthon
felesége, Somogyi Mária, a gyerekeket nagy gonddal neveli, a paraszti munkába is bevonva õket végzi nehéz
feladatát. Az apa pár év multával véglegesen hazatér. Béla ekkor már a gyõri Bencés Gimnázium tanulója.
A 8 középiskolás éve alatt dönti el, hogy az Egyház szolgálatába szegõdik, méghozzá olyan helyen, ahol
a parasztság sorsát, anyagi felemelkedését a legnagyobb hatékonysággal tudja végezni. Ezen tudattal járja végig
a veszprémi szemináriumot, majd 1926-ban dr. Rott Nándor veszprémi püspök pappá szenteli.
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Elsõ állomáshelye Somlóvásárhely, ahol a Gyõr megyében,
gyermekkorban megtapasztalt parasztsorsot még élezettebbnek találja. A káplánkodás második helye, Várpalota,
különösen fontos lett számára. Itt találkozik a szervezhetõ
munkássággal, a magyar nép másik felemelkedésre
érdemesülõ rétegével. 1929-ben Balatonboglárra kerülve egy
olyan konkrét feladat várja, amit az elõdöknek nem sikerült
megoldani. Templomot épít. E cél érdekében kapcsolatot
Balatonboglár
teremt a környék haladó szellemû földbirtokosával, Gaál
Gasztonnal, aki képviselõként is tisztán látta, hogy a parasztság
felemelkedésének ügye az egész nemzet kérdése. Ennek elsõdleges teendõje egy igazságos földosztás megvalósítása.
Ezen kérdések ébrenmaradása mellett sem halványulhat el a boglári templomépítés, melyben Gaál Gaston is segítõje
az új fiatal plébánosnak. Munkájuk eredményeként 1931-ben Balatonbogláron egy új, modern templomot avatnak.
Természetesen megállapítható az is, hogy Varga Béla bárminémû ténykedésében, és minden idõben, jó segítõtársat
talál a Kisgazdapárt vezetõ nagy egyéniségeinél. Ide soroltak akkor: Nagy Ferenc, Kovács Béla és Tildy Zoltán.
1944. április 3-án, a Húsvét elõtti Nagyhétfõn megkezdõdik Budapest rendszeres bombázása. Pár hét alatt teljes
háborús hangulat lesz úrrá a fõvárosban. Az emberek el vannak foglalva életük és vagyonkájuk mentésével. Varga
Béla, a Veszprémi Egyházmegye legfiatalabb kanonoka, életét is kockáztatva mozog és tárgyal nemcsak
kisgazdapárti vezetõkkel, hanem az üldözötteket mentõ szervezetek elöljáróival is. A német felderitõ szolgálat
pontosan ismeri tevékenységének vonatkozásait, de mire elfogására sor kerülhetne, a németek Budapest elhagyására
kényszerülnek. Ami nem sikerült a németnek, megoldja az orosz: 1945. február végén Varga Béla fogságukba kerül.
Pár napig egy kispesti villában való tartás után megbeszélés ürügyével viszik Malinovszkij marsall elé, ahol
a kihallgatók arra voltak kíváncsiak, hogy egy lengyelbarát magyar értelmiségi milyen informáltsággal rendelkezik
a katyini erdõben véghezvitt tömegmészárlással kapcsolatosan.
(1940-ben 4443 lengyel hadifogoly tisztet lõttek agyon a szovjetek. A holttesteket az oroszországi Szmolenszk
közelében, a katyini erdõben találták meg a német megszállók 1943-ban. A szovjet titkos rendõrség beismerése errõl
csak 1990-ben történt meg!)
A több napon át ismétlõdõ kihallgatások után Malinovszkij emberei Varga Béla kanonok urat szabadon engedik.
Ezután Debrecenbe megy, és mint az Ideiglenes Nemzetgyûlés képviselõje, tárgyal mindazokkal, akik az ország
életének újraindításán fáradoznak. Budapestre visszatérve intenzív részt vállal az õszi választásokra való
felkészülésben, Ennek eredményeként a Kisgazdapárt elsöprõ gyõzelme után õ lett a magyar Nemzetgyûlés elnöke.
Közben a baloldal sem tétlenkedik. Sorra felszámolja a jobboldal mindenféle szervezetét, és várhatóan ezen eljárás
rövidesen a vezetõ személyiségekre vonatkozóan is érvényesül. Ilyen hírek hallatán Varga Béla úgy találja, hogy
hazautazik Boglárra és a továbbiakban ott tevékenykedik. Pár nap multán itt keresi fel új fõnöke, Bánáss László
veszprémi püspök, aki elmondja, hogy a várható események kivédhetetlenek. Ez esetben a legjobb megoldás az, ha
elhagyja az országot. A megvalósításra minden elõ van készítve.
1947. június 2-án lépi át a magyar osztrák határt. Kismartonon és Bécsen át jut el Salzburgba, az amerikai zóna
fontos centrumába, majd két hónap után Svájcon és Írországon keresztül kerül az Egyesült Államok földjére. Itt
elkezdõdik számára a küzdelmekben gazdag életének újabb négy évtizede. A változatosságról a különbözõ idõben
USA-ba emigrált, eltérõ és azonos nézetû honfitársak, és más magyar csoportosulások gondoskodnak.
Nagy örömmel fogadja az óhazából érkezõ, a rendszerváltásról szóló híreket és az 1990-es választások eredményét.
1991-ban – betegségtõl károsodva – véglegesen hazatelepül a balatonboglári Plébániára. Levélben ekkor keresi fel
Homokkomárom egykori kántortanítója, Bene Vendel, köszönti õt, és megkérdezi: Emlékszik-e a homok-komáromi
reggeli kismisékre? Varga Béla örömmel válaszol, hogy amerikai nehéz napjaiban szinte ars poétikájává váltak a
hazai istápolós énekecske mondanivalói. Ezután betegsége gyógyítása miatt Budapestre utazik. Sajnos már ott sem
tudnak rajta segíteni, és 1995. október 13-án visszaadja lelkét Teremtõjének. Hamvai az általa létesített
balatonboglári római katolikus templom kriptájába kerülnek.
Egy évvel késõbb az egykori kántortanító, Bene Vendel, nyugalmazott pedagógusként, 81 évesen követi õt, aki
Badacsonytomaj kisváros temetõjében talál végsõ nyughelyére. Öt évvel korábban itt temetik el feleségét, Hámos
Ilonát is, akinek ez a balatoni táj a szülõföldet is jelentette.
Bene Vendel életútja példa lehet arra, hogy egy, a XX. században élt ifjúnak mennyi küzdelemben volt része, ha
a társadalom ranglétráján egy fokkal feljebb akart jutni, mint ahol õsei voltak. Az elsõ világháború második évében,
1915-ben, Balatonújlakon lát napvilágot egy földmûvelõ család hatodik gyermekeként. Már kiskorban tett
megnyilatkozásai arra intik a családot, hogy Vendibõl valamilyen úrfélét kell nevelni. Legyen belõle „mester”! –
mondá az apja. (Régen így hívták a falusi tanítót.)
Vendi a helyi római katolikus elemi népiskola elvégzése után a marcali polgári fiúiskolába kerül. Innen a jobb
bizonyítvánnyal rendelkezõk tanítóképzõkben, a középszerûek pedig felsõ-kereskedelmi iskolákban folytathatják
további tanulmányaikat. 1931. szeptember elejétõl Vendel a csurgói Magyar Királyi Állami Tanítóképzõ Intézet elsõ
éves növendéke. Két tanév simán lezajlik, de ezután egy kis törés következik. 1933-ban az állam megszünteti a
csurgói Tanítóképzõt. Indoklás: sok az állástalan tanító, a csurgói intézet különben is internátus nélkül mûködik. A
tanárokat és a növendékeket az ország testvérintézményeinél helyezik el. Így Bajára kerül az igazgató a fizika34
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hegedû tanárával együtt, az egész volt negyedik osztály, valamint a leendõ harmadik osztályból nyolc növendék,
közöttük Bene Vendel. Ekkor ismertük meg egymást, lettünk osztálytársak, sors- és háttér azonosságaink
egyezõsége alapján késõbb még barátok is. (Én ekkor már Balaton-felvidéki gyerekként két tanéve ismerkedtem
a Dunamenti székvárossal.)
Mindketten különös érdeklõdéssel fordultunk a tanítóképzõben fakultatív módon oktatott egyházi zene és
énekoktatás felé, mert tudtuk, hogy ilyen ismeretek birtokában a veszprémi püspökség kis falvaiban könnyebb lesz
elhelyezkedni. Azidõben ez három megye területét foglalta magában. Az is tudatunkban volt, hogy az egyházmegye
az állásbetöltéseknél római katolikus képzõkben szerezhetõ kántori oklevelet vár a pályázatoknál. Márpedig az
állami tanítóképzõk a néptanítói oklevél mellé csak egyházzenei bizonyítványt nyújthattak. 1936 nyarán Prigly
János hitoktatónk segítségével ezt is sikerült megszereznünk a kalocsai római katolikus tanítóképzõben, ahol öt
tárgyból vizsgáztunk a prelúdiumszerzõ zenetanár Szendrei Imre elõtt (szertartástan, összhangzattan, egyházi
ének, orgonálás, énekoktatás).
Már elõbb is említést tettem az elhelyezkedés nehézségeirõl. Bene Vendel sem azért tanult, hogy 1936 szept. l-én
diplomával zsebében, kapával a vállán, fütyörészve menjen krumplit szedni az újlaki határba. Mindent elkövetett
azért, hogy katedrához juthasson. Az erõs akarat, ha nem is iskolát, valami ahhoz hasonlót tartogatott számára.
Somogy megye délkeleti szélén, Szakcs község térségében, a Vadé pusztai uraság 3 fiúgyermeke okítására
házitanítót keresett, és ezt Vendel készséggel elvállalta. Ment is minden simán, csupán a kastélyban való
beilleszkedésnél akadt egy édeskeser epizód, amely ide kívánkozik:
Az uradalomhoz tartozó kúriában õ is kapott egy szobát, ahol a házirendhez alkalmazkodva esténként
mindenkinek ki kellett tenni a levetett lábbelijét az ajtó elébe, hogy a szükséges tisztítást a szobainas elvégezhesse.
Mindez a harmadik reggelen nem így történt, mert az inas a ház úrnõjének ezt jelentette: A tanító úr cipõje olyan
rossz, hogy azt nem lehet kitisztítani! Az úrnõ intézkedett, és másnap bricskán elvitték Vendit egy dombóvári
cipõboltba, ahol kiválaszthatta magának a szükséges lábbelit
A továbbiakban Vendel házitanítósága kölcsönös elégedettséggel folytatódik, és lassan eltelik a pályázati
tilalomtól terhes két esztendõ. A 38-as tanévkezdés után már a szakcsi iskolánál helyettesítve tapasztalja, hogy
a falusi iskola az igazi jó munkahely, ahol a sokféle tanulói egyéniség megszínesíti a tantermek hétköznapi munkáját.
1940-ben már a kutasi iskolánál helyettesít és oldalagosan ellátja a kiskorpádi kántorságot. A pályázati küzdelem
révén megszerzett pozíciót számára a homokkomáromi kántortanítóság jelenti, ahol már ifjú feleségével együtt
vonul be az álláshoz kötõdõ szolgálati lakásba. Itt már minden együtt lenne, de valami még hiányzik, mert nem
megoldott a ház vízellátása. Az éltetõ elemet egy kétoldalán csobolóval felszerelt szamárral kell naponként
ismétlõdve elõteremteni a község mélyebben fekvõ kútjaiból. Újabb gond, hogy ezidõben történik meg a felekezeti
iskolák államosítása, ahol veszélybe kerül a szeretett kántorság gyakorlata. 1948-50 között el kell dönteni, hogy
tanítóság vagy zenés Istendicséret... Nagy gond ez egy pályakedvelõ embernek, de az elsõ nyújtja a mindennapi
kenyeret... 1950 nyarán volt a nagy fluktuáció, amikor minden bizonytalankodót áthelyeznek. Vendi ekkor már
Magyarszerdahelyen van, és az új munkáltató, a járási Mûvelõdésügyi Osztály elgondolása szerint Türjére kellene
tovább mennie. Vendi ezt nem fogadja el, és további párbeszéd után születik csak megegyezés: Vendi a galamboki
iskola tantestületének beosztott nevelõjeként folytatja munkáját.
Vendel az új helyzetet úgy fogadja, mint egy nagyobb lehetõséget a szakmai munkához. Galambokon és az iskolakörzethez tartozó Csapi kisközség területén igen sok a hátrányos helyzetben lévõ, roma származású tanuló. Ennek
negatív következményei naponta témát szolgáltatnak a tantestületi beszélgetésekhez, miközben semmi megoldás
nem születik. Vendi és az igazgató összefogva elhatározzák, hogy területükön, bármi áron, de létrehozzák az ország
elsõ cigány-kollégiumát. A következõ években sok minden történik ennek érdekében, és a hetvenes évek elsõ felére,
a Zala megyei Galambok községtõl 3 km-re északnyugatra esõ Csapi 400 lelkes kisközségben létrejön a sajátos
feladatokat ellátó nevelési intézmény. Itt nevelõsködik Vendi a hátralévõ esztendõkben és némi rászolgálás után,
1980-ban kerül a nyugdíjasok táborába. Bár a pedagógusi munkától visszavonul, élénk szellemi életet él. Alapítója
lett egy újkeletû pedagógus dinasztiának. Két gyermeke közül leánya, Klára, és annak férje, Lukács Tibor,
mindketten pedagógusok, korábban a nemesgulácsi általános iskola tanáraként és igazgatójaként mûködtek. Ma
már õk is nyugdíjasok. Az õ leányuk Klára, a nyirádi általános iskola tanára, ma GYED-en van. Vendel fiának,
Lászlónak élete Nagykanizsához kötõdik, ott munkálkodott a közoktatás érdekében. Vendel nyugdíjas éveit Klára
lánya családja körében, Badacsonytomajon és Tapolcán töltötte a már elõbb említett 1996-os esztendõig.
Kedves Vendi!
Nem mondtad, derûvel gyakoroltad:
AKI SZÉPEN ÉNEKEL: KÉTSZERESEN IMÁDKOZIK!
„Tûrj békével és ne légy vigasztalan,
A csüggedés nem segít hasztalan.
Szép szivárvány ragyog a könnyeken,
Nyugodjál meg az égi végzeten.”

Ábrahámhegy, 2009. július 10-én
Eg yes üle t i T ükör 2009

Fekete József, helytörténész
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