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Újévi köszöntõ, a régi-új képviselõtõl

Adjon Isten!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Jobb üdõt, mint tavaly volt,
Ez új esztendõben;
Jó tavaszt, õszt, telet és nyárt,
Jó termést és jó vásárt,
Ez új esztendõben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Zsíros esõt, kövér hót,
Ez új esztendõben;
Bõ aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet,
Ez új esztendõben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Drága jó bort, olcsó sót,
Ez új esztendõben;
Jó kenyeret, szalonnát,
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendõben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendõben;
Mitõl félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg
Ez új esztendõben!
Népköltés

Bár „régi képviselõ”-ként eddig sosem voltam bejegyezve a Bíróságon, most
mégis én köszöntöm az immár 15 éve újjáalakult és azóta folyamatosan
tevékenykedõ Fürdõegyesület tagjait, támogatóit, szimpatizánsait
– és persze Ábrahámhegy lakosait – Boldog Újévet kívánva.
Menjünk egy kicsit vissza a múltba. A Fürdõegyesület alapítója, P. Á. Géza
(nagyapám), 1934-tõl kezdve alig 10 évig tevékenykedhetett Ábrahámhegyen,
létrehozva helyi faiskolát, bevezetve a villanyt, vasúti átjárót építve és még
számos fejlesztéssel a Balaton egyik legjobb strandját kialakítva, a közösségi
életet létrehozva. A világháború utáni helyzet elpusztította az ilyen aktív
szervezeteket. Õ Ábrahámhegyen több telket is felvásárolt – közös
felhasználás céljára – pl. templomépítésre, vagy teniszpályára. Ezeket
az ingatlanokat mind államosították. Ezután kb. 45 évet kellett várni, míg
újra felépülhettek a civil szervezetek, és elkezdhettek tevékenykedni.
A mi fürdõegyesületünk 1994-ben kezdett újjá alakulni a korábbi egyesület
jogutódjaként. Ehhez sok bürokráciai feladatot kellett teljesíteni. Magam
– ügyvezetõként – kezdettõl fogva intéztem a hivatalos dolgokat, de azért
szükség volt elnökre is, aki a protokolláris feladatokat végzi és elnökségi
tagokra, akik aktívan részt vesznek a döntésekben. Így alakult ki, hogy
az eddig eltelt 15 év alatt számos kezdeményezésünk megvalósult (helyi
újság, Krónika, Csörgei-kiállítás, régi képeslapok és emlékek gyûjtése,
új képeslapok kiadása, a vasút megünneplése, stb.). Az egyesületi tagok
nagy része nagyapám emlékét õrzi azzal, hogy tagdíjával, adományával,
az SZJA 1 %-ával támogatja tevékenységünket – és szerencsére többeknél
a fiatalabb generáció is folytatja az elõdök együttérzését.
Mi történt idén? Az utóbbi években majdnem minden „digitálissá” vált,
számítógép, internet, e-mail nélkül nem élet az élet. Ennek a rendszernek
van egy csomó pozitív oldala, sok információt lehet szerezni, olcsón újságot
olvasni (de csak a képernyõn, ha van), stb., de sok helyen elvárják, hogy
regisztráljunk, vagyis adataink bepötyögésével „adjuk ki” magunkat.
Az egyesületeknek is csak digitálisan lehet adót bevallani, egyéb ügyeket
intézni – vagyis kell, hogy legyen számítógépük, internetük és igen sok idõt
kell rászánni a megtalálásra, letöltésekre, a kitöltésekre – és közben minden
adatunkat közölni kell, világgá kürtölve személyes adatainkat is. Elnökünk
ezt nem tudta elviselni – így hát lemondott! Adott esetben ez az „ügyfélkapu” létrehozásával kapcsolatban történt.
Az elnökség júniusban megszavazta, hogy én legyek bejegyezve a Bíróságon,
mint képviselõ (elnök és egyben ügyvezetõ) és ezáltal minden ügyben,
egy személyben én döntsek. Úgy érzem, egy kissé egyedül maradtam!
Bírom-e tovább, vagy felmondom én is a tisztséget? Akkor mi lesz velünk?
Persze én nem így szeretném, ezért, bizakodva a jövõben, várva egy kis
bíztatást, tovább folytatom a munkát. Ennek jegyében kívánok mindenkinek:
Boldog és Sikeres Újévet!

2011. június 4. szombat az Ábrahámhegyi
Fürdõegyesület évi rendes Közgyûlése
Fõ témák: Beszámoló a múlt évi tevékenységekrõl, a kiállításról,
a tisztított szennyvíz elvezetésérõl, stb.

Pattantyús-Á. Miklós,
az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
ügyvezetõ-elnöke

Helyszín: az Önkormányzat Bernáth Aurél Galériája
Idõpont: délután 16:30.

ALKALMÁBÓL KÖSZÖNTÜNK

ÜDÜLÕT ÉS DOLGOZÓT!

AZ ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDÕEGYESÜLET
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ELNÖKSÉGE

2011.

AZ ÚJÉV

MINDEN KEDVES ÁBRAHÁMHEGYI LAKÓT,

A strand télen
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SZERVEZETI
AZ ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDÕEGYESÜLET 2010.

ÉLET

ÉVI ESEMÉNYEI DIÓHÉJBAN

Egyesületünk 2010. évi tevékenysége az alábbi jelentõs események köré csoportosítható:
1. Ügyfélkapu nyitása az SZJA 1 %-os átutalási összegének felhasználását illetõen az APEH felé;
2. Képzõmûvészeti kiállítás szervezése;
3. Tisztított szennyvíz bevezetése a Burnót patakba.
Ezen eseményekrõl külön-külön beszámolunk ebben a kiadványban.
január 6. Az APEH felszólítása, hogy a 2007. évi SZJA 1 % összeg
(172.980 Ft) felhasználását 2009. nov. 2-ig ügyfélkapun, digitálisan
kellett volna igazolni, különben az összeget vissza kell fizetni
január 9. Évzáró vezetõségi ülés, amit januárra halasztottunk
a megszokott decemberi összejövetel helyett. Megvitattuk az elmúlt
év tevékenységeit, az egyesület gazdasági helyzetét, valamint a 2010.
évre tervezett tevékenységet. Határozat született a Burnót patak
feletti, korábban „Ráber-híd”-ként ismert betonhíd fahídra történõ
átépítésének támogatására 50.000,- forint átutalásával.
január 19. Megtörtént a támogatás átutalása. Javaslatunk szerint
a Ráber-híd elnevezés helyett Csigó-híd legyen a neve,
hivatkozva a Csigó-malom és a Csigó-rét egykori elnevezésére.
február 12. Helyszíni egyeztetés Veszprémben az APEH-nál
a korábbi SZJA 1% felhasználásának igazolását illetõen, amit
ügyfélkapun, digitálisan lehet csak megtenni.
február 22. Az APEH elfogadta az elnök ügyfélkapuját és
az összeg felhasználásának igazolását.
február 24. Megjelent a 2009. évi Egyesületi Tükör a NABE
Ábrahámhegyi Csoportja, az Ábrahámhegy Kulturális
Örökségének Megõrzéséért Alapítvány és a Nádirigó Közhasznú
Egyesület mellékletével, 250 példányban.
A kiadványt részletekben postáztuk tagjaink számára, eljuttattuk
a társszervezeteknek megfelelõ számú mennyiségben és postáztuk
a tisztelet-példányokat. A költségeket tagjaink és támogatóink
SZJA 1%-os felajánlásából fedeztük.
Ezúton köszönjük meg Szávai Géza, egyesületi tagunk segítségét, hogy a
Fürdõegyesület postaköltségeinek csökkentése érdekében vállalta a
címére csomagban elküldött közel 30 példánynak az ábrahámhegyi
címzettekhez történõ kézbesítését. Ezzel 4.590 Ft helyett a postaköltség
990 Ft lett, amely összegek különbözetét tagdíjként elszámoltuk.
április 13. Az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megõrzéséért Alapítvány által létrehozott hangoskönyv
kiadásának támogatása 20.000,- Ft összeggel, ami teljes mértékben
a temetõ-kápolna építését támogatja.
április 13. Felkerült Ábrahámhegy honlapjára a 2009. évi
TÜKÖR.
április 17. A szokásos tavaszi szemétgyûjtés Ábrahámhegyen
a NABE és a Nádirigó részvételével és az Önkormányzat
támogatásával.
június 5. Az Ellenõrzõ Bizottság, a könyveléssel megbízott
munkatárs részvételével, elvégezte a Fürdõegyesület 2009. évi
gazdálkodásának ellenõrzését, és azt rendben találta.
június 5. Ugyanezen a napon Elnökségi ülés, melynek témái
a múlt évi tevékenység és annak gazdasági beszámolója.
Ezen az ülésen a 2 évvel ezelõtt választott elnökünk,
Dr. Ballagi Farkas bejelentette lemondási szándékát, amit
az elnökség elfogadott. Az új, hivatalos képviselõ tisztségét – más,
a feladat felelõsségét vállaló híján – az ügyvezetõnek kellett
elvállalnia, így az eddigi ügyvezetõ tisztsége ügyvezetõ-elnök lett,
az elnökség egyöntetû döntése alapján.
június 5. Évi rendes közgyûlés a szokásos napirenddel és
beszámolókkal, majd az elnökségi ülés témáinak közgyûlési
megbeszélése. A megjelent tagság tudomásul vette az új
képviselõ személyének megválasztását.
június 12. A Fürdõegyesület új képviselõjének bejelentése
a Bírósághoz.
június 26. Nohab diesel-mozdonnyal vontatott nosztalgia
szerelvény Budapesttõl Tapolcáig és vissza.
június 26. A Csigó-híd felavatása a Burnót pataknál.
július 12. A Bíróság elfogadta az új képviselõt, a végzés
augusztus 11-én lépett hatályba.
július 20. A múlt évi pályázat eredményeinek helyszíni ellenõrzése
a VÁTI Nonprofit Kft. részérõl, amirõl jegyzõkönyv készült.
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augusztus 6. A Nádirigó Egyesület közgyûlése, amelyen
kipattant az a probléma, hogy öt Káli medencei kistelepülés
tisztított szennyvizét a Burnót patakba vezetné, és errõl nem
tájékoztatta az Ábrahámhegyi Önkormányzatot.
augusztus 8. A Budapesti Képzõmûvész Stúdió kiállításának
megnyitója a Bernáth Aurél Galériában, a Fürdõegyesület
szervezésében, az Önkormányzat segítségével.
augusztus 20. Fekete József megkapta az Ábrahámhegyért
Emlékérmet – õ írta meg az Ábrahámhegyi Krónikát 1996-ban,
számos írását olvashattuk a Hírmondóban és egyéb kiadványokban.
augusztus 25. A Fürdõegyesület új képviselõjének bejelentése
az APEH-hoz.
szeptember 4. Falugyûlés az Ábrahámhegyi Kultúrotthonban
a Káli medence tisztított szennyvízének a Burnót-patakba
történõ bevezetése hatásainak megvitatása céljából.
szeptember 18. Õszi szemétgyûjtés, ami az esõs idõjárás miatt
kudarcba fulladt – csak néhányan folytatták a gyûjtést –
és közben kisütött a nap is.
szeptember 18. A temetõ-kápolna felavatása és felszentelése
igen nagy létszámú résztvevõ jelenlétében, akik a helyszínen
szépen énekeltek – utána pedig a közeli pincében nótáztak, ahová
a nemrég megalakult Nyugdíjasok Klubja hívta meg a vendégeket.
október 3. Önkormányzati választások, amikoris egy kissé
megváltozott az ábrahámhegyi képviselõi testület összetétele,
a polgármester maradt.
október 4. Az APEH – az ügyfélkapun keresztül – elfogadta
az új képviselõt.
október 5. Az APEH elfogadta a Fürdõegyesület képviselõjének
az ügyfélkapun elektronikus úton beadott beszámolóját a 2008.
évi 1 % felhasználásáról.
október 5. Megérkezett az egyesület számlájára az APEH által
átutalt, 2009. évi SZJA 1 %-os támogatás 173.313,- Ft összegben.
október 6-10. Adomány-gyûjtés Ábrahámhegyen a vörös iszap
károsultjai részére.
október 9. Szüreti felvonulás és bál az Önkormányzat
rendezésében (a felvonulásról képgaléria külön oldalon).
október 17. Megtörtént a polgármester és a képviselõ testület
tagjainak eskütétele, az alpolgármesteri címmel Kovács Józsefet
bízták meg.
október 23. 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 23. Fáklyás felvonulás 1956 tiszteletére a Hõsök
Emlékmûvéhez. Utána megemlékezés a Bernáth Aurél Galériában,
majd filmvetítés Gödrös Frigyes jóvoltából.
november 12. Megbeszélés a tisztított szennyvíz ügyében
a polgármester úr meghívására a Nádirigó és a Fürdõegyesület
képviselõjével.
november 22. A képviselõ testület megszavazta Ügyvédi Iroda
szerzõdtetését a tisztított szennyvíz Burnót patakba való
bevezetésének megakadályozása céljából.
Az Egyesület honlapját – amely a
www.abrahamhegy.hu/egyesuletek/furdo címen
tekinthetõ meg, – idén is frissítettük a Tükör
2009. 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., 2008. és a 2009. évi Tükör olvasható a fenti alcímen.
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A Z Á BRAHÁMHEGYI F ÜRDÕEGYESÜLET GAZDASÁGI HELYZETÉNEK
1994. ÉS 2010. KÖZÖTT
ÉV
1994–95.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

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

Ft
236.700,171.105,251.055,230.017,295.757,344.865,381.791,376.515,451.244,473.788,453.967,287.519,330.775,352.973,172.000,-

2009.
SZJA 1 %-a

202.492,-

Banki kamat
Önkorm.pályázati támogatás

8.243,100.000,-

Összesen:
Tagdíj

482.735,151.000,-

SZJA 1 %-a

173.313,-

2010.

Banki kamat
Összesen:

4.972,329.285,-

ALAKULÁSA

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

Ft
151.625,157.130,179.801,168.585,199.450,248.848,242.373,297.284,359.958,475.269,397.777,372.768,235.916,358.426,17.425,151.920,28.075,10.760,34.940,5.000,41.532,72.186,-

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,-

Összesen:
Mûködési költség
TÜKÖR nyomdaköltség
TÜKÖR postaköltség
Hírmondó postaktsg.
Képzõmûvész-kiállítás
Honlap frissítés
Csigó-híd támogatás
Temetõ-kápolna támog.
Banki költségek

361.838,61.000,141.875,24.140,9.650,57.625,10.000,50.000,20.000,38.998,-

913.728,-

Összesen:

413.288,-

829.725,-

SZÁMVETÉSEK
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 15 éves mûködésének pénzügyi folyamatai
1996-2010.
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TAGLÉTSZÁM 2010:

Jelenlegi nyilvántartott taglétszámunk:
Összes:

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

Aktív:

95 fõ (tagdíjfizetõ, senior, tiszteletbeli)

Új belépõink 2010. évben:

Kecskés László Csaba (Budapest)
Tuba László (Mosonmagyaróvár)
Simányi Miklós (Gyõr)
Listánkról törölve, akiktõl legalább 3 éve nincs visszacsatolás, vagy a posta visszadobja a küldeményeket:
Husztik Zoltán (Budapest)
Vinkovits Istvánné (Budapest)
Gajdos Gusztáv (Budapest)
Gajdos Gusztávné (Budapest)
Dr. Cseh Sándor (Budapest)
Pados László (Sajtoskál)
A tagdíjfizetési morál 2010. évben 68,4 % (a tavalyihoz képest a létszám és a fizetési morál is csökkent).
151.000,- Ft (a teljes bevétel kb. 48,8 %-a).
Bevétel a tagdíjból

A tagdíj 2011-ben még mindig
2000,- Ft/év aktív keresõ esetén és
1000,- Ft/év nyugdíjasoknak.
Köszönjük a bizalmat, a tagdíj befizetést és a támogatásokat!

A SZERVEZETI ÉLET DOKUMENTUMAI
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület Közgyûlési programpontok, 2010. június 5.
1. 2009. – Az önkormányzattal közös pályázati
tevékenységünk értékelése (polg.m.)
2010. július 20-án helyszíni ellenõrzés történt a pályázat
eredményeinek megvalósítását illetõen, amirõl a Tevékenység címszó
alatt külön cikkben számolunk be.

7. 2010. május – Betörés a vasúti váróterembe, ellopott anyagok?
(Sütõ Árpád). A falon hiányzó két térkép eredeti dokumentum,
amiket nem lophattak el, mert idõben biztos helyre szállítottuk.
A váróterem kiállításának anyagából azonban eltûnt egy 424-es
gõzmozdony lámpája (ld. Morzsák).

2. 2010. január – Az ún. „Ráber-híd” átépítésének
támogatása (50 eFt), a híd elkészülése, megnyitója (polg.m.).
Errõl a témáról – Csigó-híd lett a neve – a Morzsák címszó alatt
található információ.

8. 2010. május – Fogadj örökbe egy vasúti megállóhelyet! –
felhívás a Magyar Közlekedési Klub részérõl. Vagyis tartsd
rendben a számodra fontos vasúti megállóhely épületét és
környezetét – mindezt a MÁV helyett – hatalmas kérdõív
kitöltésével és teljesítési feltételekkel, rövid végrehajtási
határidõvel és különbözõ biztonsági elõírások betartásával,
a MÁV engedélyével, valamint fotókkal és emlékeztetõ táblák
kihelyezésével dokumentálva. Cserébe kaphatunk védõkesztyût,
mellényt, takarítóeszközöket, virágmagot, stb.
Válasz: Az ábrahámhegyi megállóhely épülete a Fürdõegyesület és az
Önkormányzat jóvoltából már 1995. óta „örökbe van fogadva”
(védõkesztyû és mellény nélkül is), ünneplésekkel, kiállítással és
a környezet lehetõség szerinti tisztántartásával.

3. 2010. február – Ügyfélkapu problémák: 1% felhasználása,
bevallások, törvényes képviselõ, stb. (Ballagi Farkas, elnök –
lemondás?!) Errõl külön olvashatunk az Elnökcsere címszó alatt.
4. 2010. március – Badacsony Térségi Civil Kerekasztal,
környezetvédelmi kérdõív (kérte: Deák Ferencné Andi,
Badacsonytomaj).
A kérdõívet kitöltöttük. Igaziból nem tudjuk, milyen eredményei
vannak a Civil Kerekasztalnak és a "tréning"-jének. A Balaton
körüli, helyi civil Egyesületek mûködnek! A Szövetségek,
Alapítványok, Kerekasztalok, stb. viszont egyre többen vannak.
5. 2010. április – az ábrahámhegyi temetõkápolna
felépítésének támogatása, egy „hangoskönyv” (Krúdi Gyula,
Mécs Károly) megvásárlásához kötve, az Ábrahámhegy
Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítvány felhívására.
Erre a célra a Fürdõegyesület 20 ezer forintot utalt át.
A temetõ-kápolna felavatásáról a Morzsák címszó alatt olvashatunk.
6. 2010. április – a Hungaro Tender Kft. ismertetése
(pályázatírás, könyvelés, biztosítás – Horváth Anita).
Az egyesület közgyûlésén a kft. képviselõje nem vett részt.
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9. 2010. május – Balatoni Állomási Verseny a Tisztaságért
a MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. kezdeményezésére, bevonva
a civil szervezeteket is pontozásra (pl. NABE).
Ez megint azt jelenti, hogy mi dolgozzunk helyettük?
10. 2010. május – A Nádirigó egyesület beszámolója
Ábrahámhegyi
problémákat
illetõen
(csónakkikötõ,
szemétszállítás, komposztálás, stb. – Gödrös Zsóka).
11. 2010. június – A tervezett Képzõmûvészeti kiállítás
szervezésének megbeszélése a közgyûlésen (ügyvezetõ).
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Késõbbi témák:
2010. október – A Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének felhívása más szervezetek csatlakozására megadott
programpontok alapján. A tagdíj évente 5.000 Ft. És mit
kapunk érte? Miért akarják felülrõl irányítani a jól mûködõ
helyi egyesületeket, és mire költik a tagdíjat? Egyáltalán
hogyan képviselheti egy gyûjtõszövetség a sok szervezet helyi
problémáját, amelyek helyi sajátosságok miatt esetleg
ütközhetnek is?

2010. november – A Veszprém Megyei Önkormányzat
pályázatot írt ki „Mit tennénk a vizek védelmében”
címmel, igen rövid határidõvel, ami dolgozat, elõadás, kisfilm,
vagy fotó formájában adható be, egy csomó megszorítás és
feltétel betartásával, több példányban. Az elsõ díj 100 eFt.
Mindezt két hét alatt kellett volna létrehozni, mert hozzánk
késõn jutott el az értesítés.
(A honlapjukon máig sem lehet megtalálni a pályázaton résztvevõk
és a nyertesek listáját.)

Elnökválasztási jegyzõkönyv
Ábrahámhegyi Fürdõegyesület, Elnökségi ülés 2010. június 5.
Helyszín: Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. Bernáth Aurél Galéria
Az elnökségi ülés résztvevõi: Dr.Ballagi Farkas (elnök), Dr.Medzihradszky Kálmán (elõzõ elnök), Pattantyús-Á. Miklós
(ügyvezetõ), Dr.Matskási István, Vönöczky András (elnökségi tagok), Ninausz György, Nagy György, Juhász István
(ellenõrzõ bizottsági tagok) + egyesületi tagok a mellékelt jelenléti ív szerint.
Az elnökségi ülés a létszám alapján határozatképes.
Az elnökség megtárgyalta a kiküldött meghívóban közölt program szerinti témákat az alábbiak szerint:
– a 2009. évi tevékenység beszámolója (elnök)
– a 2009. évi és a 2010. elsõ félévi gazdasági beszámoló (ügyvezetõ)
– a 2010. évi elvégzett és tervezett tevékenységek beszámolója (ügyvezetõ)
– egyéb események, támogatások, stb. megtárgyalása.
Külön programpont:
Dr. Ballagi Farkas, elnök beszámolt eddigi tevékenységérõl és bejelentette, hogy felmondja elnöki tisztségét, hivatkozva
az Egyesület Alapszabálya 17 §. (4) pontjára. Elnökségi tagságát meg kívánja tartani és az ide tartozó munkát
továbbra is elvégzi.
Új elnök és egyben képviselõ megválasztására Pattantyús-Á. Miklós ügyvezetõt javasolja.
Az Elnökség és az Ellenõrzõ Bizottság jelenlévõ tagjai elfogadták az elnök lemondását, és egyhangúlag megszavazták
a javasolt képviselõt.

Ennek alapján az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület képviselõje
2010. június 5.-tõl
Pattantyús-Á. Miklós,
tisztsége: ügyvezetõ-elnök

A jegyzõkönyvet felvette: Pattantyús-Á. Miklós

2010. június 5.

KÖZLEMÉNY
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13, Adószám: 1891 7530-1-19)
ezúton hozza nyilvánosságra, hogy a 2009. októberében, az APEH által, az adózók 2008. évi
személyi jövedelemadójának az egyesület számára felajánlott 1 %-aként átutalt 202.492,- Ft összeget
az alábbiak szerint használta fel:
A 2009. évi Egyesületi Tükör nyomdai költsége (2010. február)
A Burnot patak feletti, tájba-illõ fahíd (a Csigó-híd) építésének támogatása
Krúdy Gyula CD-hangoskönyv (Mécs Károly tolmácsolásában) kiadásának
támogatása, a temetõkápolna építéséhez történõ hozzájárulásaként
Összesen:

141.875,- Ft
50.000,- Ft
20.000,- Ft
211.875,- Ft

A költségkülönbözetet az Egyesület saját forrásaiból (tagdíj) fedezte.
2010. október 31.

Pattantyús-Á. Miklós,
ügyvezetõ-elnök

A fent közölt, az összeg felhasználásáról szóló, elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül)
beadott dokumentumot az APEH október 5-én elfogadta.
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ELNÖKCSERE
A 2010-es esztendõ az elõzõ fürdõegyesületi elnöknél, Dr. Medzihradszky Kálmán csepeli lakásán, jó hangulatú
elnökségi üléssel kezdõdött. A 2009-es esztendõ eredményesen zárult, az ábrahámhegyi Önkormányzattal közös
pályázatok nyertek és megvalósításra kerültek. A Fürdõegyesület anyagi helyzete is stabilnak bizonyult. Így szép
tervekkel vártuk a 2010-es évet is.
Pattantyús-Á. Miklós ügyvezetõvel még januárban, majd késõbb többször is, pesti villámlátogatás keretében,
általában elnöki aláírás céljából találkoztunk. Miklós, mint ügyvezetõ teljes odaadással végezte az egyesület
adminisztrációját, de ez az APEH részérõl nem volt elégséges. Megfelelõ adóhatósági regisztrációval, elektronikus
ügyfélkapun keresztül várták el a Fürdõegyesület részére kiutalt, 2009. tárgyévi 1% - azaz 172.980,-Ft felhasználásának elszámolását és visszaigazolását. Kiderült az is, hogy a Fürdõegyesület törvényes képviselõje egy személyben
csak az elnök, tehát én lehetek.
Ügyfélkapu ügyben elmentem a kapuvári Okmányirodába, ahol megnyugtattak, hogy van érvényes elektronikus
ügyfélkapum. Ebben a tudatban február 12-én a hófúvásos bakonyi utakon lementem Veszprémbe, ahol Miklóssal
találkozva bementünk az APEH illetékes Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságára. Bizonyos sorban állás után
az igen kedves és szolgálatkész H. Márta ügyintézõhöz kerültünk, aki türelmesen elviselte a bürokráciában való
járatlanságunkat. Miklós által bemutatott fürdõegyesületi dokumentumok, igazolások, számlák, jegyzõkönyvek
után elkezdõdött az elektronikus adatfeldolgozás. Legnagyobb megdöbbenésemre ekkor derült ki, hogy sem
a felhasználói név, sem a jelszó nem tette lehetõvé a továbbítást. Dolgavégezetlenül szomorúan távoztunk.
Kapuváron visszamentem az Okmányirodába, hogy egy új ügyfélkaput is nyissak. Ez már nem volt térítésmentes.
Csekk, posta, befizetés, vissza az irodába, ahol azonban továbbra sem sikerült új ügyfélkaput nyitni. Ezek után
bementem a volt munkahelyemre, a Kapuvári Kórházba, ahol az informatikus segítségével sikerült megnyitni a saját
ügyfélkapumat, amirõl viszont kiderült, hogy csak orvosszakmai ügyintézésre alkalmas és egyéb lehetõséget letilt.
Irány Fertõszéplakra, az adóügyeimet intézõ könyvelõhöz, de õ sem tudott segíteni. Az idõ pedig vészesen fogyott,
Miklós sürgetett, ha február végére nem érkeznek meg az APEH-hez a dokumentumok a Fürdõegyesületnek a pénzt
vissza kell fizetnie.
A felelõsségérzet egyre türelmetlenebbé tett, ezért telefonáltam a veszprémi APEH Igazgatóságra, ahol H. Márta
megértette a szorult helyzetemet és jóindulatú segítõkészségérõl ismét tanúbizonyságot tett. Könyvelõmet
telefonon részletesen tájékoztatta a teendõkrõl és így végül nagy nehezen sikerült elküldeni az adóhatósági
regisztrációs adatlapot és a 08KOZ dokumentumokat, melyeket utolsó pillanatban február 26-án, pénteken
fogadtak és visszaigazoltak. Nagy kõ esett le szívemrõl, de ugyanakkor éreztem, hogy át kell értékelnem az elnöki
funkcióm vállalását. Budapesttõl és Ábrahámhegytõl távol, naprakész tájékozódás nélkül nehéz egy egyesületért
egyszemélyi anyagi felelõsséget vállalni.
A június 5-ei ábrahámhegyi Fürdõegyesület Közgyûlését megelõzõ elnökségi ülésen indokaimat elõadva kértem,
hogy a 2008. óta gyakorló elnöki tisztség alól mentsenek fel. Ugyanakkor javasoltam, hogy az ügyvezetõ
Pattantyús-Á. Miklós, aki a Fürdõegyesület megalakulása óta példamutató lelkesedéssel tevékenykedik
Ábrahámhegy felvirágoztatásáért, a két funkciót egyesítve legyen az elnök.
Problémáimat, megértve az elnökség elfogadta a felmentésemet és további elnöknek – vagyis hivatalos
képviselõnek – megválasztottuk Pattantyús-Á. Miklóst.
Azóta a bírósági bejegyzés módosítása is megtörtént.
Az esetemet tanulságul írtam le ilyen részletesen, mert egy laikus számára - orvos vagyok - a hivatali bürokrácia
átláthatatlan útvesztõ, melyben könnyen el lehet tévedni.
Annak a reményében, hogy ígéretek szerint a hivatalos ügyintézések egyszerûsödni fognak, kívánok az új elnökünknek
kevés „papírmunkát”, sok sikert és minden kedves olvasónak békés, boldog, eredményekben gazdag Újesztendõt.
Dr. Ballagi Farkas

Köszönjük minden kedves támogatónknak a 2009. évi SZJA bevallásuk
1 %-os felajánlását, ami 2010. októberében – 173.313,- 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)
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TEVÉKENYSÉG

Pályázati „végsõ ellenõrzés”
2010. július 20-án
A múlt évben sikeresen befejezõdött Ábrahámhegyen az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus 0027/NA/20061/PA-1 számú projektje az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület végrehajtásában. Bizonyos elvégzett feladataink
megvalósulását azonban 5 év távlatában is fent kell tartani, vagyis a szerzõdés szerinti munkák eredményének jövõjét
biztosítani kell. Ezért történt idén helyszíni ellenõrzés a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit
Kft. kezdeményezésére, közösen a pályázatot finanszírozó és folyamatosan kezelõ Balatoni Integrációs Közhasznú
Nonprofit Kft. képviselõjének részvételével.
A terepbejáráson részt vett Módos Annamária (ellenõr, VÁTI), Figura Ágnes
(fotódokumentáció, HS Konzorcium), Dr. Horváthné Labát Márta (pályázatkezelõ, Balaton Integrációs Kft.), Pacsi József és Fekete József (az Önkormányzat
képviselõi) és Pattantyús-Á. Miklós (projekt-vezetõ, Ábrahámhegyi
Fürdõegyesület).
Bejártuk a bicikli úton kiépített kerékpár-pihenõhelyet a régi strandnál,
ellenõriztük a szelektív hulladékgyûjtõk állapotát, felmentünk a Bökk-tetõt bejárni
(közben a kilátót és a kilátást is megtekinteni), a helyi szakértõk pedig bemutatták
a beszerzett eszközöket, esetenként mûködés közben. Ezután következett
az Önkormányzat egyik szobájában a dokumentáció ellenõrzése.
A helyszíni szemlérõl természetesen jegyzõkönyv is készült, ami rögzítette a bejárás
eredményeit, az ellenõrök észrevételeit. Az alábbiakban a jegyzõkönyv tartalmából
idézzük a fontosabb megállapításokat.
„A tevékenység tartalma:
A Balatonrendes felõl beérkezõ kerékpárút végpontjánál kiteresedõ területen pihenõhelyet alakítottak ki. Termõföldet
cseréltek, füvesítettek, fákat, cserjéket telepítettek. A parkban elhelyeztek padokat, asztalokat, kerékpártárolókat,
hulladékgyûjtõket.
A kerékpárút elején szelektív hulladékgyûjtõt és egy általános gyûjtõkonténert helyeztek el.
A Bökk-hegy tetején a terület talajcsere után újragyepesítésre került, keményfa anyagú erdei padok és asztalok,
valamint hulladékgyûjtõk kerültek elhelyezésre. A bútorok árnyékolásáról kiültetett facsoportok és cserjék
gondoskodnak. A parkban zúzottköves feltáró ösvény épült.
Eszközbeszerzés: 1 db fûgyûjtõs fûnyíró kistraktor, 1 db benzinmotoros kézi fûkasza, 1 db benzinmotoros
komposztaprító gép.”
„A tervezett költség: 7.260.167,- Ft”
Ebbõl az Önkormányzat által biztosított önrész (10 %): 726.017,- Ft.
A szemle során vizsgált szempontok és megállapítások szerint „a projekt megkezdett és befejezett.”
„A mûszaki ellenõrzéssel kapcsolatos fõbb következtetések, megállapítások és összegzés:
A projekthelyszíneken a telepített növényzet szépen fejlõdik, a közönség örömmel használja az új tereket, a beszerzett
eszközökkel szépen rendben tartják a parkokat.
Az emléktáblák elhelyezése megtörtént.
A Bökk-hegyi kilátó helyszínén a feltáró ösvény karbantartását el kell végezni!”
„Javaslatok, szükséges beavatkozások - intézkedési terv:
Feltárt hiba, hiányosság: a Bökk-hegyi kilátó feltáró ösvénye füves
Szükséges beavatkozás: az ösvény karbantartása
Határidõ: 2010.08.20.”
Ezzel meg is történt az ellenõrzés, véleményem szerint pozitív eredménnyel!
Ugyanakkor nekem, mint projektvezetõnek, van véleményem, pozitív is, negatív is.
– Kifogásolni lehet, hogy a Bökk-tetõn ültetett fák közül legalább tíz fa (vagy több)
elszáradt, illetve nem eredt meg. Errõl értesítettem vállalkozónkat (ifj.Folly Péter),
hogy illene kicserélni ezeket a növényeket a szerzõdésben szereplõ 1 éves garancia
alapján. A válasz az volt, hogy ez õsszel meg fog történni, bár az elszáradásnak
oka az is, hogy a facsemetéket ültetés után ilyen feltöltött területen intenzíven
locsolni kellene, ami szerinte nem történt meg.
– Természetesen egyet értek azzal, hogy „A Bökk-hegyi kilátó helyszínén a feltáró
ösvény karbantartását el kell végezni!”
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– A kerékpáros pihenõhelyen vígan megfogantak a fák és cserjék, mivel magas a talajvízszint,
de ugyanígy terjeszkednek a gazok is, amiknek kezelését szintén el kellene végezni.
– Ugyanitt a tavaszi (és késõbbi) viharok több fûzfa-ágat letörtek, amelyek még
szeptemberben is ott lógtak.
– A Bökk-tetõn „feltáró ösvény”-nek nevezett sétautak a kerékpár pihenõ helyen is alig
találhatók meg, mert a gaz túlnövi és ellepi az utakat.
– Pozitívum, hogy a hiányzó kerékpárutat - a pályázattól függetlenül - sikerült
leaszfaltozni! Így Ábrahámhegyen nincs vége a kerékpárútnak.
– A szelektív hulladékgyûjtõk többnyire mindig tele vannak, fõleg a szezonban, pedig az
emberek egyre inkább hajlandók ezzel élni és megérteni a hasznát (persze a szelektíven
kívül sokszor minden más is le van pakolva a környékén). Az elszállítás igen nagy
összegbe kerül az Önkormányzatnak, csúnya dolog ezt a lehetõséget lomtalanítási
célokra használni.

Letört fûzfaág

Pattantyús-Á. Miklós

Az elhanyagolt kerékpárút

Szelektív hulladékgyûjtõk

Az aszfaltozott kerékpárút

Szemétgyûjtés idén is kétszer
Az elsõ április 17-én volt. A szokásos tavaszi szemétgyûjtés a NABE és a Nádirigó részvételével és az Önkormányzat
támogatásával. A gyûjtésrõl, sajnos, nincs fotó, de a gyûjtemények két képen is láthatók.
Matildka cipel

Itt a „gyûjtemény”

Az alábbi képen pedig látható, hogy fõleg a szebbik nem képviselteti magát, illetve vállalja a munkát, és az is, hogy
a helyiek többségben vannak, az egyesületek képviselõi alig-alig. Õk nehezebben mozdíthatók.
A második, õszi akciót szeptember 18.-ra terveztük, ami az esõs idõjárás miatt kudarcba fulladt. A vállalkozó kedvûek itt is többen a hölgyek – ennek ellenére megjelentek, néhányan megkísérelték a gyûjtést is – és közben kisütött a nap.

A szemétgyûjtõk munkavégeztével (április)
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Az esõben gyülekezõ gyûjtõk (szeptember)
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Budapesti Képzõmûvész Stúdió kiállítása Ábrahámhegyen
A Stúdiót 1953-ban alapították. A szabadiskola nemsokára helyet kapott a Pedagógus Kultúrházban, ahol komoly
képzõmûvész-oktatás folyt, és kis idõ után már 40 résztvevõ is eljárt oda „alkotni”, illetve tanulni. Itt elkötelezett
mûvésztanárok oktattak társadalmi munkában. A Stúdió története olvasható a Hírmondó júniusi számában.
A Stúdió 2005-ben ellehetetlenült, de Bodonyi Ferenc tanár úr megmentette, és saját mûtermében folytatta az oktatást.
Mostanra már csak 5-10 tanítvány jár oda, de mindegyikük „hobbiból”. Rendes munkahelyük, családjuk van, mégis
szakítanak idõt kikapcsolódásként a rajzolás és festészet, vagyis a képalkotás tudományának elsajátítására.
Ábrahámhegyen a kiállítás megnyitása augusztus 8-án történt, ahol 12
alkotó képét, legalább 50 darabot, valamint 7 szobrot ajánlottunk
megtekintésre a nem kis létszámú résztvevõknek. A képek között
szerepeltek festmények, grafika, akvarell, kroki, még linómetszet is.
Az üdvözlõbeszédet Vella Zsolt polgármester úr
tartotta, a zenei aláfestést Semes-Bogya Eszter,
faszobrász dalénekes adta elõ. Õ tehát szobrász is, és
zenész is, aki egy szál gitár kíséretével és nagyszerû
orgánumával magyar dalokat énekelt, csodás
hangulatot ébresztve a jelenlévõ hallgatóságban.
Az ünnepi beszédet magam próbáltam elõadni többkevesebb sikerrel, ismertetve kettõnk (a tanár úr és én)
30 éves kapcsolatát, Bodonyi Ferenc kettõs életét
(kémia-tanár és képzõmûvész), valamint a kultúra
visszafejlõdésérõl szóló véleményét. Ez arról szólt, hogy míg a természettudomány (pl. a kémia) és a
civilizáció fejlõdött, addig „a humán tudományok, a kultúra erejüket vesztették a múlt században, a
mûvészek a reklám és a divatipar csatlósai, a pénzcsinálók bohócai lettek”. És miért lett mindez? „Mert
hiányzik az erõs közösségi szellem!” – Magam, és még sokak véleménye, hogy ez Ábrahámhegyre nem
vonatkozik, hisz idén ez már legalább az ötödik
kiállítás, és lesz még több is, nem is beszélve a helyi
közösség összefogását elõsegítõ sok-sok rendezvényrõl,
ünneplésekrõl, sportnapokról és „bulik”-ról.
A beszédben megemlítettem, hogy a mostani kiállítók, képalkotók
nemcsak képolvasókat, hanem „társakat keresnek, akiket párbeszédre
hívnak, amelyben egyesülhet az alkotó és a mûélvezõ közös álma, ami
éles fényt vet érzelmi és értelmi hitvallásunkra, múltunkra, jövõt építõ
vágyainkra.” A kiállítás megtekintésekor bízzunk abban, hogy az
alkotók és a nézõk e gondolatok alapján egymásra találnak.
A zene után Bodonyi tanár úr elmondta a Stúdió történetét és a
képzõmûvészet egy részének elkorcsosulását, mint például amikor üres
vagy csak néhány vonalat tartalmazó vásznat állítanak ki (és még
díjakat is kapnak ilyen alkotások, illetve az ún. „mûvészek”). A jelenlévõ
kiállítókat sajnos szerénységük miatt nem tudtuk bemutatkozásra bírni,
hisz õk nem magukat, hanem alkotásaikat akarták bemutatni.
Végezetül a polgármester úr megnyitotta a kiállítást, és a résztvevõket
különféle jutalomban részesítette munkájuk elismeréséül. A Stúdió
ezúton is köszöni Ábrahámhegy Önkormányzatának a szíves
fogadtatást, és hogy lehetõséget adott erre a kiállításra.
Pattantyús-Á. Miklós
(megjelent a Hírmondó szeptemberi számában)

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

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT szervez Ábrahámhegy területén
Idõpont: 2011. április 9. szombat reggel 9 óra, esõnap április 16.
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

Eg yes üle t i T ükör 2010

Vodenyák Katalin
NABE elnök

Pattantyús-Á. Miklós
fürdõegyesületi elnök

Gödrös Zsóka
Nádirigó elnök
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Ábrahámhegy község 2010. évi, önkormányzati választás eredményei
2010. október 3.
A szavazópolgárok száma: 507 A szavazók száma: 289 Részvételi arány: 57 %
A jelöltek és a megválasztott személyek:
Polgármester
NÉV
Vella Ferenc Zsolt

SZERVEZET

SZAVAZATSZÁM

%

független

261

90,3%

Képviselõk
Kovács József

független

212

73,4%

Fedõné Vodenyák Katalin

független

194

68,6%

Gáspár József

független

187

66,1%

Zavari Judit

független

138

48,8%

Homonnay Zsombor

független

124

43,8%

Góth Péter

független

75

26,5%

Hus-Wéber Gábor

független

59

20,8%

Forrás: www.valasztas.hu
A jelöltek programjait mindenki olvashatta az Ábrahámhegyi Hírmondó – fürdõegyesületi tagok számára is
kézbesített – 2010. szeptemberi számában.
2010. október 17-én a polgármester és a képviselõk esküt tettek, és megválasztották az alpolgármestert Kovács
József személyében.
(Az ünnepélyes eseményen a Fürdõegyesületet képviselõi nem vettek részt tájékoztató és meghívó hiányában.)

Vélemények a tisztított szennyvízrõl
és annak a Burnót-patakba történõ bevezetésérõl
Az elsõ tiltakozás:
„1. Nem értünk egyet azzal, hogy a tisztított szennyvizet a Burnót patakba vezessék közvetlenül.
2. Ha már semmiképpen sem kerülhetõ el ennek
a megoldásnak a kivitelezése, hol vannak a
garanciák
(ülepítõk,
pufferrendszerek,
víztározó tavak), hogy mûszaki meghibásodások vagy rendkívüli idõjárás esetén
(havária) milyen szennyvíz kerül a patakba,
illetve a Balatonba.
3. A torkolat áthelyezését is kifogásoljuk, hiszen
tudomásunk szerint élõ településhez ennyire
közel sehol sem vezetnek tisztított
szennyvizet a Balatonba.”
Nádirigó KHE, aug. 13.
„Ábrahámhegy részérõl két aggály merült fel, az egyik az volt, hogy a strandunk néhány méterre van a torkolattól, és azon
belül is a gyermekfürdõ mellett folyik be ez a víz, a másik pedig a jelentkezhetõ bûzhatás.”
Lakossági tájékoztató, helyi kiadvány, augusztus 19.
„Ha ez a beruházás egyszer megvalósul, beláthatatlanul hosszú ideig fogja rontani, sõt rombolni az ábrahámhegyi strand
adottságait, minõségét.”
Helyi üdülõ, e-mail, szeptember 1.
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„...a Burnót patak, ami a Káli medencét keresztülszeli, egy geológiai csoda, egy szép kis községen keresztül, egy gyönyörû
strand mellett folyik le a Balatonba... El kéne felejteni, hogy a Burnót patakba vezessék a tisztított szennyvizet,
akármilyen tiszta is. Ki az, aki szeretne ebben fürdeni?!”
Falugyûlési jegyzõkönyv, a Fürdõegyesület képviselõjének felszólalása, szeptember 4.
„A tisztítótelep üzeme bizonytalanságot rejt magában, a normál üzem miatt nem kell aggódni. ... A hatóság a téli idõszakra
nem állapított meg külön határértéket, pedig a téli idõszakban tápanyagdúsabb a kibocsátott tisztított szennyvíz. A haváriaterv egyenlõre nem ismert. ... Szeretnénk garanciát kapni arra, hogy a kockázatok megfelelõen kezeltek lesznek.”
Falugyûlési jegyzõkönyv, helyi üdülõ, szakember felszólalása, szeptember 4.
„A nyári idõszakban a vízminõség romlás a mostanihoz képest, a jelenleg szabványos módszerekkel nem lesz kimutatható
– de véleményem szerint, az öntisztulási folyamat következtében egészségkárosító vízminõség-probléma nem várható. ...
A szennyvíztelep átmeneti üzemzavara, vagy kezelõi hiba esetén a szennyvíz akár tisztítatlanul is bejuthat a Burnót
patak medrébe. ... Magam és családom (és még sokak) nevében tiltakozom az ellen, hogy a tisztított szennyvizet
bevezessék a Burnót patak medrébe, mert bármi hiba, havária esetén a szennyvíz szennyezi a Balatont, veszélyezteti
Ábrahámhegy lakóit és üdülõit, valamint a fürdõzõ vendégeket és a gyermekeket. ... A békesség kedvéért jobb lenne, ha
nem folyna ide a tisztított szennyvíz.
”Helyi üdülõ, szennyvíz-szakember, szeptember 14.
„A bánya által betelepített horgásztóból akkor pusztultak ki a halak, amikor a kékkúti tisztított szennyvizet bevezették
a Burnót patakba.”
„Balatonhenyénél is van egy tó, ami jelentõsen eliszapolódott, és valószínûsíthetõen nagyban hozzájárul a mai rossz
vízállapothoz.”
„Összegezve, az ökológiai elvárásokat túllépõ, jelenleg is jelentõs szerves-anyag terhelésnek kitett vízfolyást kívánják
tovább terhelni az öt falu tisztított szennyvizével.”
Helyi lakos, tiltakozás-szervezõ, október 4.
– november 11-ig 830 tiltakozó aláírás gyûlt össze
– november 22. „Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a Füsthy és Mányai
Ügyvédi Iroda (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 74-76.) megbízási szerzõdését arra vonatkozóan, hogy
a szennyvíztisztító jogerõs létesítési engedélyében foglaltak szerint ne valósulhasson meg.”
– december 20-ig az ügyvéd által összeállított anyagot az iroda a következõ hivatalokhoz nyújtotta be:
Vízügyi Felügyelõség, Ügyészség, Jövõ Nemzedékek Országgyûlési Biztosa, Vidékfejlesztési Minisztérium.
Összeállította: Pattantyús-Á. Miklós
A Burnót-patak medre Ábraháhegyen
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A pataktorkolat négy évvel ezelõtt
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Szüreti bábok
2010. október
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Képek a Szüreti felvonulásról, Ábrahámhegy, 2010. október
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TÁRSZERVEZETEK

Az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megõrzéséért Alapítvány
mozgalmas éve – 2010
Elnézve az ábrahámhegyi honlap képeit, visszaolvasva a Hírmondó
megjelent számait (a decemberit lehet, hogy csak 2011-ben látom
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítvány
majd?), egy rádiós mûsor címét felhasználva azt kell mondanom:
adtunk a kultúrának 2010-ben! Szerencsére nem csak a mi Alapítványunk, hanem jó néhány más szervezõ is,
elsõsorban az Önkormányzat segített. Ábrahámhegy közössége - helybéliek és „gyütt-mentek” egyaránt –
a kettõezer-tízes évben is megtették a magukét, közösen lehetünk büszkék rá. Tehát nem nagyon kell „rágnom
a ceruza végét”, hogy mi kerüljön ebbe az írásba.
Azt is meg kell állapítani, hogy sokszor nem is lehetett megvalósítani
azt, hogy mindenhol ott legyünk, még ha csak nézõként is. De van úgy,
hogy akkor is Ábrahámhegyért dolgozunk, ha éppen nem vagyunk ott.
Ilyen volt a múlt év hosszú vállalkozása, – mely még nem fejezõdött be
teljesen, – a hangoskönyv kiadása. A szervezés, a hangfelvétel, a nyomdai
munkák mind Budapesten folytak, de a végeredmény az „Ábrahámhegyi
Hangoskönyv” lett. Sokan így emlegetik a Krúdy Gyula: Asszony, aki
szõlõfürt lett címû gyûjteményét, melyet Mécs Károly mond el a lemezen.
És az eredménye is Ábrahámhegyen maradt. Az év végéig a CD eladásából
jóval több, mint félmillió forint került az „Ábrahámhegy Kápolnáért”
Lemezbemutató Ábrahámhegyen
közhasznú alapítványhoz. És ha
már lemez, tartsunk lemezbemutatót! A várakozáson felüli nagyszámú
közönség a Kultúrházban, egy sikeres bemutató, zenével, énekkel,
költeményekkel, festményekkel, borral, cukrászsüteményekkel és rengeteg
önkéntes segítséggel. Riportok kisebb (Klubrádió, Katolikus Rádió, Lánchíd
Rádió) és országos (MR1 Kossuth Rádió) rádiókban, újságcikk a Magyar
Nemzetben; mind-mind Ábrahámhegy hírét vitték szerte az országban.
Némi hírveréssel a bognár-múzeum megnyitását is segítettük. A kihaló
félben lévõ szakma szépen rendszerezett gyûjteményén túl, egy életen át való
nyitott szemmel járás dicséri Kozsda Imre munkáját. A jövõben is odafigyelve
segítünk ennek az intézménynek a megismertetésében. Úgy tûnik, itt egy
helyen van a látnivaló és a szakértelem is. Imre bátyám szerényen csak minimúzeumnak hívja intézményét. A mini szó nekem nemcsak magyartalansága
miatt nem tetszik. Ez a szó itt csak a hely nagyságára utalhat, mert
a gyûjtemény egyáltalán nem „mini”, vagyis kicsi! Biztatnám, hogy ne legyen
A temetõkápolna
szerénytelen. Nevezze bátran Kozsda-múzeumnak a gyûjteményét.
Ahogy a lemezbemutatóra, úgy a László-napi néptáncestre is sikerült
megtölteni a Kultúrházat. A 2010-es nyáron sem kedvezett az idõjárás, de
most elõrelátóbbak voltunk. A Kultúrházban a táncosok legnagyobb ellenfele
a légszomj. Elõbb-utóbb valamit ki kellene találni a levegõtlenség ellen.
Az idén elõször esett meg, hogy a határon túlról jöttek fellépõk, a vajdasági
Szabadkáról a Juhász Zenekar személyében. Már a Csigó-híd avatásánál
feltûnt többeknek az elõadásuk egyedisége, magas színvonala. Nem csak
a közönség felõl kaptam elismerõ visszajelzéseket zenélésükrõl, a vajdasági
fiatalok is megemlítették nekem azt a szívélyességet, jóindulatot, ami feléjük
áradt a helyi lakosoktól.
Örömmel voltunk jelen, mint meghívottak a temetõkápolna avatásán.
De a Polgármester Úr beszédében nem csak Alapítványunk két tagját kellett
volna név szerint kiemelnie. Ehhez sok mindenki hozzátett, egész Ábrahámhegy akarata valósult meg.
Idõnként a helyiek is megtisztelnek bizalmukkal, amikor olyan dolgokról is
kikérik véleményünket, melyek nem az Alapítvány tevékenységi körébe
tartoznak. Természetesen, mint magánemberek elmondjuk a gondolatainkat,
de a messzirõl jött embereknek nehéz okosabbnak lenni a helyi ügyekben.
Ilyen kényes kérdés volt, a felszín alatt továbbra is lappangó ügy,
Kozsda-múzeum
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A Juhász-zenekar Szabadkáról
a Csigó-híd avatási ünnepségén

a káli-medencei községek tisztított szennyvízének a Burnót-patakba való
vezetése. Nem vagyunk sem vízügyi, sem környezetvédelmi szakemberek,
csak olyanok, akik aggódnak a község természeti kincseiért. Ez ügyben
adatokat, tanulmányokat és véleményeket továbbítottunk az ezzel
foglalkozó civileknek. Bízunk benne, hogy az Önkormányzat el tudja érni a
megfelelõen jó megoldást. Hiszen ez a beavatkozás a természet rendjébe
helyi szinten hosszú távra meghatározó, esetleg visszafordíthatatlan is lehet.
2011-ben tízedik alkalommal tartjuk meg hagyományos László napi
néptáncestünket. Már dolgozunk azon, hogy ez a mûsor megfeleljen az
évfordulós alkalomnak.
Sikeres új esztendõt és jó egészséget kívánunk az Egyesületi Tükör minden
kedves olvasójának!
Zolnai László,
kuratóriumi elnök,
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megõrzéséért Alapítvány

Köszönettel tartozunk a segítségért, amit a tevékenységünk elõmozdítására kaptunk a helyiektõl,
az Önkormányzattól és civil szervezetektõl, az itteni nyaralótulajdonosoktól.
Olyanok is munkálkodtak javunkra, akik csak elvétve vagy nagyon régen jártak Ábrahámhegyen,
de a hely szép emléke elevenen él bennük.
Köszönjük az adóbevallásból származó 1%-okat, amelybõl 2010-ben
122.000,- Ft jutott az Alapítványunknak.
Kérjük, hogy adójának 1%-val továbbra is járuljon hozzá mûködésünkhöz.
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.

A Nádirigó segítsége Devecsernek
Az iszapkatasztrófa hírére bennünk is, mint oly sok emberben, felmerült
a segítség gondolata. Tudtuk, hogy valahogy segítenünk kell. A megvalósításban kétségek merültek fel, ha pénzt küldünk, valóban oda kerül-e,
ahol a legnagyobb szükség van rá? Próbáltuk megtalálni a legjobb megoldást.
Így született meg az ötlet, hogy – a Nádirigó Egyesület nevében –
személyesen vigyük el 40 ezer Ft értékû adományunkat, amely ezer db
mûanyag eldobható tányérból, pohárból, kanálból és villából állt.
A Devecserbe vezetõ úton a kíváncsiság és a segíteni akarás együttes érzése
kerített hatalmába bennünket. Vajon milyen látvány fogad ebben a barátságos, kicsi városkában?
Az ott látottak mégis felülmúltak minden képzeletet! A településen
katonai teherautók, billenõ platós nagy tehergépjármûvek sora, vörös iszap
mindenhol, az utcákon, a házak falain, a füvön, a gépkocsik oldalán.
A maszkot hordó emberek elcsigázottak, fáradtak, elkeseredettek.
A helyreállítás mégis szervezetten, gördülékenyen folyt. Mindenki tudta mi
a dolga, kérdésével hova kell fordulnia.
Az adományokat egy központi raktárba kellett vinnünk. Sikerült beszélnünk a raktár vezetõjével, aki külön
megköszönte felajánlásunkat. A köszönet mellett elmondta, hogy naponta több száz önkéntes segítõ étkezését kell
megoldaniuk, és egyik legnagyobb gondjuk a fõtt étel kiosztása. Ezért az általunk vitt eldobható tányérok és
evõeszközök nagy segítséget jelentenek számukra.
Az úton hazafelé fogalmazódott meg bennem: a tragédia mindig összehozza az embereket, a segíteni akarás nem
ismer semmiféle akadályokat.
Bliszkó Krisztina
Nádirigó Egyesület
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B A L ATO N PA RT I F ü r d õ e g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e
elnök
Balaton Fejlesztési Tanács
Dr. Bóka István elnök úr
részére
Siófok
Batthyány u. 1.
8000

BFSz
Tisztelt Elnök Úr!
A Balaton Fejlesztési Tanács elnökévé választásodhoz valamennyi balatoni üdülõtulajdonos tagunk nevében
örömmel és várakozással gratulálunk.
A BFT december 17-én tartott ülésén két olyan levélmásolatot adtam át, amelyek legfontosabb célkitûzéseinket
tartalmazták, de teljesülésükre sajnos még várnunk kell.
Köztársasági Elnök úrnak írt levélben – beiktatási beszédében megfogalmazott célkitûzéseire és vállalásaira alapozva
– a balatoni fürdõkultúrát megalapozó, meghonosító és hagyományait máig megtartó üdülõtulajdonosi réteg érzései
és szóhasználata szerinti „jogfosztottságának” orvoslását kértük.
Hangsúlyozzuk, nem a szokott politikai értelemben használjuk a kifejezést, hanem azt hiányoljuk, kifogásoljuk,
hogy azok a családok, honfitársak, akik megtakarított jövedelmüket nem dorbézolták, fecsérelték el, vitték
külföldre, hanem hazánk évezredes hagyományait követve, jó hazafiak módjára itthon, a Magyar Tenger partján
fektették azt be, a legelõkbõl nyaralótelepeket, városokat varázsoltak, közösségeket hoztak létre. Gyakorlatilag
a XX. szd. második felétõl nem vehetnek részt közvetlenül ezek további alakításában, fejlesztésükben és
hagyományaik õrzésében, a települések vezetõi, és az önkormányzatok tisztségviselõinek választásában. A sommás
kijelentés mellett tisztában vagyunk az állandó lakossá, valamint az ideiglenes tartózkodásra átjelentkezéssel az
üdülõ-településen szavazás lehetõségeivel, de ennek visszatartó hátrányai is vannak.
A történelmi hûség megkívánja, hogy ne feledjük el a rendszerváltást követõ önkormányzati törvény
részönkormányzati intézménye pozitív fogadtatását, amely felkorbácsolta a kedélyeket, mindaddig, amíg ki nem
derült, ezzel csak a kényszeregyesített településeknek igyekeztek a törvényalkotók segíteni, az üdülõtulajdonosi
kérdést nem, – vagy nem akarták – ismerni. A helyzet azóta sem javult, mert a nemzetiségi és etnikumi kisebbségek
részére megalkotott kisebbségi részönkormányzatok választása és jogköre, tevékenységük finanszírozása ugyan
jogrendünk új részévé vált, de az üdülõkörzetekben a náluk sokkal népesebb üdülõtulajdonosi réteg továbbra is
„jogfosztott!” maradt.
Hazánkban Verbõczi óta a fejekben a politikai választás a röghöz kötött választót megilletõ „egy fõ – egy szavazat”
elv él és elfogadott. Az ettõl eltérõ jogosultságot igénylõ egyéneknek esetleg akár több helyszínre is, nem a politika,
hanem a gazdaságirányítás céljából az adott települések településirányító önkormányzatai választásaira leadható
szavazatairól tudomásunk szerint nincs szó, bár ma már ezt a technika minden veszély, visszaélés nélkül lehetõvé
tehetné!
Külföldi honfitársainknak szavazati jog megadása is valójában ezt a tabut döntögeti.
Javaslatunk elfogadásával a „Balaton megyében” a „Magyar Tenger Üdülõrégióban” és kisebb közigazgatási
egységeiben, a járásokban is megoldódhatna az üdülõtulajdonosok részvétele a balatonparti települések
önkormányzatai munkájában is.
Természetesen egy ilyen rendszer kialakítása – elfogadása hosszú vitákkal és politikai csatározásokkal terhelt idõt
venne igénybe, ezért gyakorlati okból javasoljuk, hogy azoknál a településeknél, amelyeknél az üdülõépületek
aránya – önkényesen választva – a 30 %-ot eléri, ill. meghaladja, az üdülõtulajdonosok bíróságilag bejegyzett
érdekvédelmi egyesületeinek választott vezetõsége társönkormányzati (üdülõtulajdonosokat is érintõ témákban
tanácskozási, határozathozatalt „vétózó”, helyesebben egyeztetésre, megegyezésre kötelezõ halasztó hatályú)
szavazati jogosítványt is kapjon. Azoknál a településeknél, amelyeknél az egyesület nem bejegyzett, a helyzetet
jogilag rendezni kell, ahol nincs egyesület, alapítani kell (lehet), ill. a társönkormányzatot az üdülõközösségnek
közvetlenül kell megválasztania.
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Javaslatunk csak látszólag egyoldalú, ma a települések nem élnek az üdülõtulajdonosok körében fellelhetõ sokirányú
potenciálisan rendelkezésre álló szakmai segítség igénybevételének lehetõségével. Partneri kapcsolatban ez könnyen
elérhetõvé válna és az üdülõtulajdonosok sem éreznék többé, hogy csak „fejõstehénnek” tekintik õket.
Az önkormányzatok részére juttatott központi források szétosztásánál csak az állandó lakosok számát veszik
figyelembe, így a Balaton törvény elõírásainak és az üdülõhely követelményeinek megfeleléséhez szükséges
feladatok finanszírozásához be kellene számítani az üdülõtulajdonosok évi „ott-tartózkodásának” alapján képzett
korrekciót is. Ennek számszerûsítéséhez a 2011. évi népszámlálás lehetõséget is adhatna, ha igényelnék!
Tisztelt Elnök Úr!
Nem kívánjuk a törvénykezés és vitatható gyakorlat összes terhét válladra tenni, de kérjük, érezd át kéréseink
jogosságát és vállald fel képviseletét is.
A BFT elnökétõl kérjük, velünk együtt javasold és hass oda, hogy a Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetsége kapja
vissza a hajdani „Balatoni Regionális Fejlesztési Tanácsban” már viselt „tisztségét” az önálló, szavazati joggal járó
tagságot, a balatoni régió üdülõtulajdonosai felelõsségteljes képviselete lehetõségét a testületben.
A másik átadott levél záró részében a megvalósítás egyik lehetséges módját vázoltuk.
Bízunk megértésedben, kérjük és reméljük, hogy támogatod kérésünket.
Tisztelettel:
Basa István

Zánka, 2011. 01. 10.

ÍRÁSOK

Fekete József újabb kitüntetése, 2010.
„Nem az énekes szüli a dalt, hanem a dal szüli énekesét” – ezt az Ábrahámhegyen Jóska
bácsira illõ, már-már közmondássá váló, Babits Mihálytól származó idézetet olvashatjuk az
Ábrahámhegyi Krónika Utószavában, Szabó Józsefné megfogalmazásában. „Valahogy így
talált Ábrahámhegy is krónikájának írójára.”
Valóban! Én is így találtam rá az „énekesre” 1995-ben, mikor kb. 1 méternyi anyagot
(„dalt”) gyûjtöttem össze Ábrahámhegy múltjáról és kerestem a történet megíróját
(„énekesét”). Ebben Terike segített, õ ajánlotta, hogy próbáljak meg Jóska bácsival
beszélgetni (addig nem is ismertem), hátha érdekli õt. Sikerült! Érdekelte! Meg is írta, sok
más történelmi munkája folytatásaként. Azóta tartjuk a kapcsolatot.
Ettõl kezdve folyamatosan írt Ábrahámhegyi és Balaton-felvidéki történeteket, emlékeket
az Ábrahámhegyi Hírmondóba. Bizonyára ezért is kapta idén – megérdemelve – az
Ábrahámhegyért Emlékérmet.
Ezt a kitüntetést nyilván azért is megérdemelte, mert életének minden megpróbáltatása
ellenére soha nem hagyta el magát, publikált Veszprém megyében és máshol, díjakat nyert
és emlékplakettet is, pl. a „Veszprém Megyéért Emlékérem” ezüst fokozatát. Mindez – és
még több is – olvasható az Ábrahámhegyi Krónikában.
Az egyik ilyen érmet mutatjuk be, aminek története a következõ:
„1984-ben tabutémához nyúl, és megírja 115 gépelt oldalon katonaságának és keleti fogságának
történetét. E munkáját egy országos pályázaton értékelik, és a Hazafias Népfront Országos
Tanácsának Propaganda és Mûvelõdési Osztálya díszes emléklappal, a Magyar Történelmi
Társulat pedig patinás emlékplakettel honorálja.”
(Ábrahámhegyi Krónika, 1996.)

Hadd gratuláljunk ezúttal Jóska bácsinak, lányának, unokáinak és az egész családnak,
hogy megkapták a kiérdemelt elismerést, az Ábrahámhegyért Emlékérmet.
P. Á. Miklós
Eg yes üle t i T ükör 2010
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MORZSÁK
Pattantyús-Á. Miklós összeállításában
2010. május 1.-én éjjel feltörték a vasúti várótermet
Bizonyára jól mulattak az esti rendezvényen bizonyos „erõs legények”, akik hazafelé megmutatták, milyen erõsek. Az
eseményrõl másnap, a megállóhelyen szolgálatot teljesítõ Magyar Péterné tájékoztatta az önkormányzatot. Sütõ Árpád
hétfõn e-mailen értesítette a fürdõegyesület képviselõjét, a kiállítás létrehozóját, a hiányzó kiállítási tárgyak felsorolásával.
Ez a betörés szerencsére csak „szórakozás” volt, mert a képek a helyükön voltak, két eredeti térkép-tabló
kivételével, amiket már korábban – ismerve a vasúti utasok egy részének viselkedését – biztos helyre szállítottunk.

A váróterem kiállításának anyagából azonban eltûnt egy 424-es gõzmozdony
lámpája.
Mi, az önkormányzat és az egyesületek képviselõi sokan ünnepeljük a vasutat,
szeretnénk jó kapcsolatot tartani a MÁV-Start-tal (vagy mással), rendezni
a menetrend elfogadhatóságát, rendbe tartani a megállóhely környékét, és akkor
néhány „nagylegény” keresztbetesz.
Rombolni könnyû, építeni sokkal nehezebb!

A fák elöregednek
Ki kell õket vágni, hiszen legalább 80 évesek és kidõlésükkel
veszélyeztethetik az azóta felépült épületeket, meg persze az arra járókat
is. Helyettük újakat kell ültetni, hogy Ábrahámhegy továbbra is az egyik
„legzöldebb” üdülõhely legyen a Balaton körül.
A nyolcvanéves fák gyökerei nagy terjedelmûek, emiatt ezt nem könnyû
dolog kiásni. A felszínen maradt tuskó azonban hasznosítható. Ezt
felismerték a helybeliek és az üdülõtulajdonosok, hiszen a megmaradt
fatuskók közepe már korhadt ugyan, de igen jó táptalaj a virágoknak, amik
ragyognak az örömtõl. Néhány képen bemutatjuk, hogyan lehet
környezetünket ily módon is díszíteni.

20

Eg yes üle t i T ükör 2010

A Csigó-híd elkészült, felavatták, felszentelték
Az Ábrahámhegyi Hírmondó múlt évi decemberi számában olvasható
a polgármester úr felhívása az egykori Ráber-híd felújításának, illetve
lecserélésének támogatására. Az ötlet onnan származott, hogy az Andráshíd a strandnál összeadott pénzbõl készült el, mindenki örömére. Az itteni
híd felújítását is a környékbeli lakosok kezdeményezték. Mindkét hidat ifj.
Rácz Sándor készítette.
Csigó-híd
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 50.000 forinttal támogatta az új fahíd
felépítését és ajánlatot tett, hogy milyen névre kereszteljék. A híd neve
Csigó-híd lett – köszönhetõen a döntéshozóknak.
Az építés költségeihez sokan hozzájárultak, így épülhetett fel az új alkotás, melyet június 26-án du. 4-kor avattak
fel ünnepélyes keretek között. Ezt az eseményt az esõ sem tudta megzavarni, mivel hol elállt, hol meg újra esett.
Nagy öröm volt, hogy az ünneplõ beszédek között zenei aláfestést, magyar dalokat hallhattunk a Juhász Zenekar
(Szabadka) elõadásában.
Kár, hogy errõl az eseményrõl sem a honlapon, sem a Hírmondóban nem olvashatunk.

A temetõ-kápolna felavatása és felszentelése
Szeptember 18-án igen nagy létszámú résztvevõ jelent meg a már régóta
tervezett, de mostanra végre elkészült temetõ-kápolna avatásának ünnepére.
Az építési költségek nagyobb részét az Iskolakápolna eladási ára fedezte, amit
az Egyház visszaadott az Önkormányzatnak a kis kápolna felépítése céljából.
Több támogató is hozzájárult az építéshez, pl. az Ábrahámhegy Kulturális
Örökségének Megõrzéséért Alapítvány és a Fürdõegyesület. Sõt, az elõbbi még
kampányt is szervezett a támogatásra, az „Ábrahámhegyi Hangoskönyv”
formájában, melynek teljes eladási összege bekerült az adományok közé*.
Az avatási ünnepség szentmise keretében történt. A látogatók és hívek
kint is, bent is szépen énekeltek és imádkoztak.
Az ünnepség folytatódott Budai József közeli pincéjében, a házigazda és a
Nyugdíjas Klub meghívására történt borozgatással, a sok nyugdíjas által
készített sütivel, fantasztikusan gazdag és kedves vendéglátással. Köszönjük
B.J. házigazdának és az összes szorgos vendéglátó nyugdíjasnak.
* Itt most már csak az a kérdés, hogy
a kápolnát támogattuk, vagy a CD-t. Ha
valaki támogatja a kápolnát, kaphat
ajándékba CD-t. Ha pedig CD-t veszünk,
akkor a kápolnát csak közvetve támogattuk –
szerintem.
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Karitatív gyûjtés a károsultak segítésére
Az Ábrahámhegyi Önkormányzat október 6-10. között adomány-gyûjtést
hirdetett meg a vörösiszap károsultjainak segítésére. Igen sok jószándékú
ember hozta adományait melegruha, tartós élelmiszer, takaró és egyebek
kategóriában. A szervezõk 6 napot adtak a gyûjtésre, de már pénteken,
a harmadik napon majdnem tele lett a gyûjtés helyszíne. Vasárnapra ez
a mennyiség bizonyára megkétszerezõdött. Aztán a sok holmit csomagolni
kellett, majd a helyszínre szállítani, amit helyi fuvarozók vállaltak társadalmi
munkában, saját költségükre. Úgy tudom, az Önkormányzat egy napra több
közmunkást is a helyszínre vezényelt, jelezve a szolidaritást. Hiszen
Ábrahámhegy is Veszprém megyéhez tartozik.
A tanulság az, hogy a természeti katasztrófákon kívül ilyen esemény
általában a kivitelezõk és a szakmai ellenõrök felelõtlen munkája miatt
történik. Az is igaz, hogy pl. az árvizek jó részét az embernek a természetbe,
a környezetbe történõ végig nem gondolt, rosszirányú beavatkozása okozza.
Igenis, a Természettel együtt kell élni, nem pedig megerõszakolni! Úgyis
Õ fog gyõzni!
Gyerekpancsi a strandon
A már régebben is igényelt gyermek „pancsi-hely” megvalósult az ábrahámhegyi strandon (a betonteknõ lebontva, homokos vízpart kiépítve). Kár, hogy
onnan nem messze befelé, felnõtt sportolóknak épített vízi-hálók és vízikapuk vannak felépítve. Most mi a fontosabb? A kicsi gyerekek nyugalmas
„pancsikálása”, homokvárak építése a szülõkkel, vagy a vízi-sportolók jóléte?
Ezt máshol is meg lehetne valósítani.
A gyermekstrand partján árnyékadó, nádfedeles tetõk és padok épültek
(az öreg fák hiányában), amik kifejezetten a szülõket segítik. Ez így van jól!
Ami még hiányzik, hogy a bejáratnál – ámbár beléptetõ kapu létesült
– a vízelvezetés nincs megoldva. Igaz, hogy a gyerekek örülnek
a „pocsétázásnak”, de egy-egy nagyobb zápor után, és más alkalommal is, csak
ugrálással vagy kerülõvel lehet a víztócsán keresztül, vagy azt elkerülve,
a vízparthoz eljutni.

„Megelõzzük, vagy alkalmazkodunk hozzá?”
cím alatt jelent meg a Mérnök Újság 2008. évi egyik számában Nováky Béla nyugalmazott egyetemi docens, hidrológus mérnök
interjúja a klímaváltozás lehetséges hazai következményeirõl. Ebbõl idézzük a Balatont érintõ megállapításokat.
„A Balaton felületére évente 600-620 milliméter csapadék érkezik, míg onnan 800-850 milliméter párolog el. A különbséget
a vízgyûjtõ területrõl érkezõ víz pótolja. A Balatont a hozzáfolyás tartja életben, ha ez nem lenne, akkor alig tíz év alatt a tó
eltûnne. Jelenleg a felesleget, ha van ilyen, a Sió-csatornán le tudják engedni. Az éghajlatváltozás következtében várhatóan romlik
a Balaton vízmérlege, kevesebb felesleget lehet leengedni a Sión, lassul a tó vízcseréje. Nehezebb kérdés, hogy mit tegyünk, ha
tartósan negatív a mérleg, ha nincs is mit leengedni a tóból.”
Tavaly elég sok esõ esett, és ez a tél is csapadékosabb az átlagnál. Nem lehetne félretenni a vízbõl?
„Tekintve, hogy a Balaton szinte teljesen körbeépült településekkel, nyaraló-övezetekkel, vasúttal, és az üdülés igényei miatt a
mai vízszintszabályozás a vízszintingadozásnak mindössze 30 centiméternyi – üdülési szezonban 15 centiméternyi – játékteret
enged meg, a vízszintemeléssel járó tározásnak nagy lehetõsége nincsen. Az alig egyarasznyi, megengedett vízszintingadozási
magasság nem képes több évnyi csapadékot tárolni.”
A vízszint és a hõmérséklet ingadozása emberemlékezet óta létezõ jelenség a Balaton partján. Az évtized elején mért szárazság nem fér bele
a normális mértékû ingadozásba?
„Az alapvetõ gond, hogy meg tudjuk-e jól határozni, hogy mi is az a normális mértékû ingadozás, vagyis milyen hosszú idõszak
szükséges ahhoz, hogy ezt kellõ megalapozottsággal meg tudjuk állapítani. Ha akarom, visszamehetünk olyan távoli idõkig, és
választhatunk olyan idõszakokat, ami alapján a számított ingadozás mértékébe minden elõfordult és a várhatóan elõforduló
ingadozás is belefér, így a változás sem igazán értelmezhetõ. Az én véleményem az, hogy a négy száraz év, az egyre kevesebb víz
már inkább az éghajlatváltozás következménye.”
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FEKETE ISTVÁN ÁBRAHÁMHEGYEN
Az elmúlt nyáron a TVSK kikötõben matatok valamit a hajómon, mikor átszól hozzám Veres Tibi vitorlázó
sporttársam:
– András, állítólag járt Ábrahámhegyen Fekete István!
Nem tudod kinél volt, hol járhatott?
– Már hogyne tudnám, válaszoltam, Fekete István nálunk járt,
pontosabban nagyanyámat látogatta meg!
De Tibor, honnan tudod, hogy, itt járt Fekete István?
– Én Fekete István imádó vagyok, minden könyvét olvastam,
az egyik életrajzát megörökítõ könyvében láttam egy fotót, mely
az írót örökíti meg, mikor Ábrahámhegyen horgászik.
Gondoltam te biztosan tudsz valamit, ezért kérdeztelek.
No ennyi bevezetõ után elindult a mese, elõkerültek az anekdoták a régi ábrahámi idõkrõl, és úgy gondoltam
a konkrét látogatás kapcsán érdemes feleleveníteni az akkori ábrahámi idõket.
Sokunk nagyszülei a háború utáni zûrös történelmi idõket ábrahámhegyi házukban, nyaralójukban vészelték át.
Emlékszem azon idõs emberekre, akiknek az angol szövetbõl készült ruhájuk még megvolt, öltönyeikben, nyári
kalapjukban, sétapálcával járták Ábrahám sárga kavicsos sétányait! Ha tehették, kora tavasztól késõ õszig Ábrahámhegyen
voltak, ha lehetett, télre gyermekeikhez, ismerõseikhez költöztek, mert bizony az akkori élet itt nagyon kemény volt!
Ez sem sikerült mindenkinek, voltak, akik nagy
nehézségekkel vészelték át az ábrahámi teleket. Mi, otthon
csak levélben értesültünk azon esetekrõl, mikor Titusz
bácsi boltba indult, de a hóvihar miatt már nem érkezett
haza, agyonfagyva találtak rá a helyiek az út szélén.
Milyen telek voltak? Hadd írjak az 1963-64-es télrõl, ami
kapcsolódik Fekete Istvánhoz is. Ezen a télen kegyetlenül
hideg volt, országosan három hetes szénszünetet
rendeltek el, (magyarázat a mai ifjúságnak: három hétig
nem kellett iskolába járni, mert nem tudták az iskolákat
fûteni). Mikor vasárnap este a Kossuth Rádió bemondta,
„A rendkívüli hideg miatt, a szénszünet egy héttel tovább
folytatódik”, felhõtlen örömünk csak fokozódott!
Síztünk, korcsolyáztunk, egy percet sem unatkoztunk.
A fotón baloldalt Fekete Anna látható a kor „divatjának” megfelelõen
Senkinek se hiányzott az elmaradt oktatási idõ, nem is
viharkabátban, mellette Dr. Csörgey Titusz ornitológus és felesége látható.
kellett nyáron bepótolni az elmaradt napokat.
Õk egyedül maradva, Ábrahámhegyen töltötték nyugdíjas életüket halálukig.
Ekkor vettem rá édesanyámat, hogy nézzük meg a téli
A fotó az 1950-es évek végén készülhetett a Vertse házaspár látogatásakor.
Balatont, amit addig soha sem láttam. Nehezen, de
összejött, mivel a vonatok is csak elvétve jártak. Egy napos utazással értünk Ábrahámba Pécsrõl, de nem volt sietõs,
mert közben Fekete István Téli berek címû könyvét olvastam. Három napot töltöttünk itt, a harmadik napon olyan
„meleg” volt házunkban, hogy a szobában a kályha mellett már leolvadt cipõnkrõl a hó! De ilyen aprósággal nem
foglalkoztunk, életre szóló élményt jelentett minden, amit láttam, tapasztaltam.
A Balatont félméteres jég borította, nagyon nehezen tudtam léket vágni, de halat fogni nem sikerült. A rendkívüli
hidegben a rianások tényleg úgy szóltak, mint az ágyúdörgés. Tudtam, hogy ilyenkor nem veszélyes a rianás, mert
a hidegtõl „hízik a jég”, de mégis félelmetes volt hallgatni az alattunk repedõ jég dörrenéseit. Hogy milyen tél volt?
Tavasszal, mikor megindult a hajózás, kiderült, hogy a Fonyód-Badacsony-Boglár háromszögben egy hatalmas
egybefüggõ jégtábla úszott még vízben, és a hajó indulását el kellett halasztani. A jég egyébként lenyomta
a badacsonyi kikötõ vörös kõbõl készült hullámtörõ kõgátját is.
Lehet, hogy egy kicsit elkalandoztam gondolataimmal, a lényeg hogy gyerekként az akkori három hónapos „aranyvakációt” elsõ naptól az utolsóig Ábrahámban töltöttük, de tavasszal és õsszel az „öregek” élték társasági életüket.
Meghívták egymást hetekre. Este, a petróleum lámpa mellett jókat beszélgettek: mondhatom nagy szellemi élet zajlott
Ábrahámban. Nem kellett TV-t nézni, nem kellett rádiót hallgatni és a mobiltelefon csengése se zavarta meg a beszélgetéseket. Lehetett viszont krumplit válogatni, mandulát kopálni, közben borozgatni, és sok egyéb hasznos dolgot mûvelni.
Hozzánk többek között minden tavasszal és õsszel eljött Dr. Vertse Albert, aki nagyapám, Vönöczky Schenk Jakab
utódja volt a Magyar Madártani Intézet igazgatójaként. Felesége, Fekete Anna, Fekete István húga volt. Jó humorú,
rendkívül mûvelt emberek voltak, akik még házaspárként is magázták egymást, de mégis olyan szeretettel beszéltek
egymással, amit jó volt hallgatni. Járták a nádast, horgásztak, sõt még búvárfelszerelésemet elkérve búvárkodtak is.
Egy ilyen alkalommal Fekete István is ellátogatott hozzánk. Nagymamám kérte, nézzek körül, hol tudna
horgászni. Készítettem is a telkünk elõtti csendes nádöbölben a kijáró végére egy stéget, bár nem tudom, hogy
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a vékony öreg deszkákon Fekete István kiment-e horgászni. Valószínû,
hogy inkább a szomszéd kõmólót választotta, amit az 1920-as években
nagybátyám, Zábrák Viktor építtetett, hogy a Balaton elérhetõ legyen.
Ez a móló ma a Gödrös család tulajdona. Késõbb a nagy jégzajlások a
kõmóló végét „legyalulták”, vízbe nyomták, de akkor még a nád széléig ért.
Úgy vélem, a könyvben megjelent fénykép, itt készülhetett.
Nekem annyi emlékem maradt az „eseményrõl”, hogy ajándékba
kaptam egy szép horgászbotot, ami késõbb sajnos eltûnt, valakinek
megtetszett. Ez bizonyítja, hogy milyen szép horgászbot volt.
Más emlékem sajnos nincs, nem találkoztam az íróval, csak õrzöm
különösen szép aláírását. Akkor jelent meg Fekete István, Kittenberger
Fekete István Ábrahámhegyen horgászik
Kálmán élete c. könyve, melyet ajándékként nagyanyámnak dedikált.
Fotó: Valló László, Emlékké válok magam is...
Ennek másolatát õrzõm, amit szívesen közreadok. A pontos szöveg:
Fekete István élete c. könyvbõl. Móra kiadó 1986.
„Vilma néninek szeretettel: Fekete István, 1962.” (Nagyanyám: Vönöczky
Schenk Jakabné, született: Zábrák Vilma.)
Ha már ez a könyvcím elhangzott, érdemes errõl is írni egy
keveset, de leginkább olvasásra ajánlom, akinek esetleg még
elkerülte a figyelmét. A könyv bemutatja, milyen nagyszerû
õseink voltak, mennyit tettek országunkért önzetlenül, talán
még köszönetet se kaptak érte. Kittenberger Kálmán híres
vadász, aki jelentõs idõt töltött Afrikában, amikor ott még
a vadbõség megvolt. Csak egy részletet hadd emeljek ki: õ volt
az, aki Afrikából az elsõ vadakat hozta a budapesti állatkertbe.
De hogyan? Lábon hajtotta a vadakat a tengerpartig, majd
hajóval, vonattal szállította Budapestre. Gondosan megszervezve, hogy ne csak a vadak jöjjenek, hanem az „eleségük” is,
vagyis az oroszlán „ebédjét” szintén lábon hajtotta a csordával
együtt. Ma elképzelhetetlen, hogy akkoriban ilyen feladatokat
A dedikálás, Fekete István aláírásával
megszállott emberek képesek voltak végrehajtani.
Egyúttal szeretném tolmácsolni Veres Tibor vitorlázó barátom ötletét, aki szeretne megszervezni egy
Fekete István olvasó versenyt, ami ismételten ráirányítaná a figyelmet, a Balatont, az erdõket, a természetet
szeretõ és tisztelõ író munkásságára. Úgy gondolom, és remélem, hogy az ábrahámiak gondolkodása nagyon közel
áll Fekete István szellemiségéhez, és sikerül a terv magvalósítása.
Az emlékeket és gondolatokat közreadta 2010 õszén, Vönöczky András

Vasút idén is meg jövõre
Idén, 2010. június 26-án Nohab diesel-mozdonnyal vontatott nosztalgia
szerelvény ment végig az északi parton – Ábrahámhegyet is érintve – Budapesttõl
Tapolcáig és vissza. Mivel Ábrahámhegyen a szerelvény nem állt meg, Révfülöpön
kellett fölszállni, és utazni Tapolcáig. Onnan menetrend szerinti járattal jöttünk
vissza, igyekezve, hogy ne késsük le az aznap délutánra meghirdetett eseményt,
a Burnót-patak feletti újonnan készült „Csigó-híd” felszentelését és átadását.
Hogy miért fontos ez? Mert a múlt évi, Északi-parti 100 éves vasúti évforduló sikeres rendezvényei után 2011-ben
esedékes a Déli-vasút 150 éves évfordulójának megünneplése. Ennek elsõ felhívása a Szemesi Miújság 2010. májusi
számában jelent meg, az alábbi címmel és elõszóval:
„Az Észak-Balatoni Vasútvonal 100 éves ünneplésének kulisszatitkai”
„150 éves lesz 2011-ben a Déli Vasút”
„Már most kell készülni az esemény méltó megünneplésére, ezért közreadjuk az északi parti ünnep
kulisszatitkait Pattantyús-Á. Miklós leírásában.”
(Ez az írás az Ábrahámhegyi Hírmondó 2009. augusztusi számában olvasható.)
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület igyekszik a
Déli parti ünnepségek megszervezését segíteni
az elmúlt évi tapasztalatok alapján. A fõ
szervezõ a Balatonparti Fürdõegyesületek
Szövetsége, karöltve a MÁV Nosztalgia Kft-vel.
Az olvasóknak csak az a „feladatuk”, hogy az
ünnepségen minél többen vegyenek részt,
ünnepeljenek, és érezzék jól magukat.
Nosztalgiavonat a déli parton, tervezett idõpont:2011. június 25., vagy 26.
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Nosztalgia a vasútról
Megkaptam a hírmondót, mondhatom nagy munka indult be, egyre vastagabb kiadványok érkeznek. Olvastam
a vasútról írt cikked, érdekes történeteket gyûjtöttél össze. Nagyszerûek a Tükörben megjelent, vasútról szóló cikkek
is. Csak gratulálni tudok hozzá.
Hát igen Ábrahámhegy életében a vasútnak fantasztikus szerepe volt, e köré csoportosult minden. A mi
korosztályunknak a vasút sokat jelentett. Amilyen energiával szervezed a találkozót, az azt mutatja, hogy
a „mozdony füstje téged is megcsapott”, ahogy ezt Moldova, a vasútról írt regényében említi.
Olvasva a cikkeket nekem is elõjönnek az emlékek a vasútról, a gyönyörû vasútállomásról. A fene tudja miért kellett
ezt átépíteni és így elrondítani. Mindezt tették akkor, amikor már igazán nem is volt rá szükség. Korábban Horváth
Imre („Vasút Imre bácsi”) és váltótársa Csák János fantasztikus rendet tartott, szépen gondozott sövények, virágok
voltak a sárga gyöngykavicsos állomáson.

Fénykép a 40-50-es évekbõl

Újkori fénykép a 90-es évekbõl

(virágágy csak ekkor volt)

(háttérben a forgalomból kivont NOHAB)

Ekkor még éjjel nappal lehetett jegyet venni, biciklit feladni és a vonatok hozták a személypoggyászt,
az expresszárut, és fejbõl megmondták, hogyan lehet Ábrahámból a Balaton megkerülésével, 4-5 átszállással Pécsre
utazni. (Próbálnám ezt ma megkérdezni, képzeld el, mit válaszolnának).
De nem csak „vasutas” ügyekben segítettek, ha orvos kellett, vagy a felborult vitorlást kellett menteni, akkor is
a vasútra szaladtunk, ott volt egyedül telefon és mindenben készséggel álltak rendelkezésünkre.
De az is eszembe jut, hogy a fiatalság találkozóhelye a vasútállomás volt, vártuk a vonatokat, néztük
a mozdonyokat (a 424-est, a 328-ast, a 375-öst, a 411-est) és a gyönyörû pulmann kocsis szerelvényeket! Ja és azokat
a mozdonyvezetõket, akik az ábrahámi 1 perces megállás alatt az olajozókannával kimásztak a mozdonyra
és megolajozták a fontosabb csapágyakat.
Hová tûnt ez a világ? Most tavasszal már nincs közvetlen vonat Bp-rõl, Fehérvártól a BZMOT egy-két kocsis
kattogója járja az északi partot, gyorsvonat nincs, IC nincs, menetrend nincs kitéve (melyik vonatról merre lehet
átszállni), nem tudni, hogy a vonat mikor jön, hány órát késik és nincs kitõl megkérdezni ezeket, stb-stb.
No de legalább jön az évforduló ünnepe, megint látunk „igazi” vonatot Ábrahámhegyen. Addig is jó munkát
kívánok mindkettõtöknek!
Vönöczky András

2009. április

Melléklet
Az ábrahámhegyi vasúti megállóhely egykori dolgozóinak névsora (2005-ig):
Molnár László ( † )
Csák János ( † )
Horváth Imre ( † )
id. Csillag István ( † )
Molnár János ( † )
Gelencsér Tibor ( † )
Kajdi József (ny.)
Kocsis József (ny.)
Szombathelyi József (ny.)
Moszhammer János (ny.)
Szolgálatot teljesítõk (1999–2000.):
A 2004-ben bezárt állomásépület utolsó dolgozói:
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szolgált: 1925 - 1950, Ábrahámhegyen 25 évet
szolgált: 1925 - 1954, Ábrahámhegyen 29 évet
szolgált: 1930 - 1972, Ábrahámhegyen 37évet
szolgált: 1938 - 1975, Ábrahámhegyen 22 évet
szolgált: 1947 - 1984, Ábrahámhegyen 25 évet
szolgált: 1954 - 1985, Ábrahámhegyen 14 évet
szolgált: 1962 - 1987, Ábrahámhegyen 14 évet
szolgált: 1962 - 1995, Ábrahámhegyen 14 évet
szolgált: 1964 - 2000, Ábrahámhegyen 15 évet
szolgált: 1970 - 1995, Ábrahámhegyen 12 évet
Kalmár Tibor, Szabó Gyõzõ, Csalló Dezsõné
Szabó Gyõzõ, Takács Mónika
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Talán megmozdult valami, megalakult a
MAGYAR JÉGSPORT LIGA, indul a JÉGSZALAG!
Az elmúlt évben, 2010 februárjában, egy hírre lettem figyelmes. Valaki, pontosabban Kardos Zsolt, Balaton átcsúszás
szervezését kezdte meg. Sajnos ennek részleteirõl nem sokat hallottam, de az ellenzõk hada rögtön jelentkezett.
Tiltakozók hangját hallottam rádióból, TV-bõl, újságból, eretnek gondolatnak, veszélyesnek, és ezért tiltandónak
vélték, mindezt olyan harciasan tették, mintha nekik lenne kötelezõ a Balaton jegén „átcsúszni”. Hogy kik voltak ezek?
Jártak-e valaha a téli Balatonon, korcsolyáztak-e valaha egy tavon, azt nem tudom. A híradás errõl nem szólt.
Részemrõl a hírnek nagyon megörültem, hiszem magam is „télibalatonimádó” vagyok. A 2002-ben megjelent
TÜKÜR hasábjain a Balaton átúszásáról írtam, melyet az alábbi sorokkal zártam:
„Jó ötlet volt a Balaton átúszás meghonosítsa, jó volna hasonló rendezvényekkel a sportolási lehetõségeket bõvíteni.
Nagyon remélem, hogy egyik télen a Balaton átkorcsolyázását is meg fogják szervezni. Azon biztosan indulni fogok!”
A hír után pár nappal a Balaton déli partján volt dolgom, mikor vezetés közben megpillantottam a Balaton
közepén, a déli part irányába haladó embereket! Nosza, irány a part, õk biztosan az átcsúszók. Kemény téli
hidegben, szélben, városi ruhában – meglehetõsen agyonfagyva – vártam a partra érkezõket. Rövid bemutatkozás
után kiderült, valóban õk az „átcsúszók”. Gratuláció, és rövid eszmecsere közben felvételek is készültek, amit
az Index hírportál adott közre.
A riportban Kardos Zsolt nagyon logikusan
összefoglalta gondolatait, kifejtette, ne hagyjuk
magunkat agyon ijesztgetni, a Balaton jege
alkalmas a sportolásra, és még sokan ismerik
azt a tényt, hogy a II. világháború elõtti
idõkben, nagy élet zajlott a Balaton jegén: az
északi partról vitték a bort Somogyba, onnan
meg a búzát hozták. Gyakorlatilag lovas
szekerek és szánok „menetrendszerûen”
közlekedtek a tavon. Hogy eközben voltak
veszélyes helyzetek? Hát természetesen,
magam is tudnék sokat mesélni errõl, régi
öregek elbeszéléseibõl.
No de vissza a cikk címére, úgy vélem, nagy
esemény
történt: 2011. január 8.-án BalatonAz elsõ „balatonátcsúszók” érkezése Fonyódra
füreden megalakult a Magyar Jégsport Liga,
a következõ szakosztályok részvételével: DN jégvitorlás, IceOPti junior jégvitorlás, jégszörf, kite, gyorskorcsolya,
freestyle fakutya, sífutás, hófutás.
A megalakulás bejelentése, és a sajtótájékoztató a balatonfüredi kikötõ jegén zajlott. Egyben bejelentették, hogy
a Balatonfüredi Yacht Club bevonásával elindítják a JÉGSZALAG túraversenyt, mely Füredrõl indul, túlparti
fordulóval és füredi befutóval zárul. A versenyen valamennyi szakág részvétele engedélyezett, akár kutyaszánnal is
lehetne indulni. Csak legyen jég!
A rendezvény szempontjából rendkívül lényegesnek tartom, hogy a Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálata
az ügy mellé állt! Balatonfüreden bemutatták azt a légcsavaros, légpárnás jármûvet, mellyel egy jégrõl mentés
megvalósítható.
A tervek szerint 2011. január 15.-én lett volna
az elsõ verseny, de a cikk írásakor már tudom,
hogy a felmelegedés miatt ezt biztosan
késõbbre kell halasztani. Akinek az érdeklõdését sikerült felkeltenem, naprakész
információt szerezhet a www.atcsuszas.hu
weboldalról.
Az aktuális híreket közreadom annak
reményében, hogy sok kedves ismerõssel fogok
találkozni az elsõ Jégszalag versenyen!
Jó szelet vitorlázó köszönés helyett, kívánok
jó jeget (de csak télre):
Vönöczky András
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Sajtótájékoztató a Balaton jegén, Balatonfüreden, 2011. január 8.-án
A képen jobb oldalon Kardos Zsolt az ötletgazda és szervezõ
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VÉLEMÉNYEK a Tükörrõl
Miklós!
Nagyon rendes vagy, hogy nekem küldted meg elõször a TÜKÖR 2009-es számát (digitálisan). Be kell vallanom, már
nagyon vártam. Még nem olvastam végig – csak „végigpörgettem” a számítógépen – fantasztikus nagy anyag. Úgy látom
egyre nagyobb a TÜKÖR terjedelme, de a legfontosabb, hogy egyre többen ragadnak tollat és adják közre gondolataikat.
Gratulálok munkádhoz, remélem hamarosan Ábrahámban koccinthatunk az új borral és a még újabb törkölypálinkával, addig is minden jót kívánok: V. A. 2010. február 24.

Szervusz Miklós!
Köszönöm az Egyesületi Tükröt, megkaptuk. Ha gondolod, és digitálisan el tudod küldeni, feltehetnénk a honlapra?
Ildikó, Balatonparti Fürdõegyesületek Szövetsége (BFSZ), 2010. március 4.
(az anyagot természetesen átküldtem, azóta megtalálható a www.balaton-bfsz.hu honlapon is - a szerk.)

Kedves Miklós!
Az Egyesületi Tükröt köszönettel megkaptam. Sokszínû, tartalmas, érdekes és igazán olyan, amilyet méltán
irigyelhetnek más szervezetek.
Az ET kisugárzása megerõsített abban, hogy a Mária-forrás és a környéke elõbb-utóbb védett lesz. Elõre is nagyon
köszönöm a megvalósítás érdekében tett lépéseit.
További munkálkodásához jó egészséget és sok sikert kíván õszinte tisztelettel
Domokos Tamás, Békéscsaba, 2010.03.05.

Magam, a szerkesztõ, egyáltalán nem dicsérem a „tükröket”. Mindig kétségeim vannak, hogy ne legyen benne rossz adat, rossz
fogalmazás, vagy nehogy megsértsek valakit szókimondó természetemmel. Nagyon örülök a küldött véleményeknek – ezek
többnyire erõsítenek – mindet leközlöm, és tanulok is belõlük. Örülnék, ha még több vélemény, akár negatív vagy pozitív kritika
érkezne, mert önbizalmam egyre csökken. Kérem, hogy véleményük legyen õszinte!
P.Á.M.

Az 1997 óta megjelent Egyesületi TÜKÖR oldalszámai
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.

1. szám
2. szám
3. szám
4. szám
5. szám
Összesen:

28 oldal
32 oldal
32 oldal
32 oldal
32 oldal
156 oldal

2002.
2003.
2004.
2005.
2006.

6. szám
7. szám
8. szám
9. szám
10. szám
Összesen:

36 oldal
48 oldal
36 oldal
36 oldal
28 oldal
184 oldal

2007.
2008.
2009.

11. szám
12. szám
13. szám
Összesen:

32 oldal
36 oldal
36 oldal
104 oldal

Mindösszesen:
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A kiadványok oldalszáma egyedül nem egyértelmû
információ, mivel nem vettük figyelembe a címek,
az illusztrációk és a képek méreteit (helyfoglalását),
és az írások betûméretét. A nyomdai tördelõszerkesztõ mindig ügyelt arra, hogy a teljes
terjedelem oldalszáma osztható legyen néggyel, mert
csak így lehet A3-as méretben nyomtatva A4-esre
összefûzni. Ennek érdekében megjelentek adott
esetben a kisebb betûk, máshol a nagyobb sorköz,
kisebb képek és így tovább.
A leglényegesebb azonban mindig a tartalom.
Ennek szintjét szeretnénk továbbra is megtartani.

444 oldal
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