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A REMÉNYSÉG ÜNNEPÉRE
Megint eltelt egy év, újra ránk köszönt Húsvét ünnepe. Új tavaszi reménységgel feltöltődve folytathatjuk
munkánkat, gondolhatunk megvalósítandó terveinkre, de lehetőségünk adódik több időt tölteni családunkkal,
barátainkkal is.
A Húsvét a megújulás, a feltámadás, a megváltás gondolatával évezredek óta az alapja és erőforrása a
reménynek. Keresztény felfogás szerint Jézus Krisztus helyettes áldozatával megváltotta minden ember
bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.
Mély emberi vágy, hogy az élet a természet tavaszi megújulásához hasonlóan győzedelmeskedjen az
elmúláson, hogy éljen, még akkor is, ha körülötte sokszor minden szétesik, elpusztul. Ebben a gondokkal,
problémákkal, hangulatváltásokkal teli világban, amiben ma élünk fontos, hogy legyen szellemi, lelki alapunk,
amiből kiindulva, tetteinkkel, akaratunkkal meg tudjuk valósítani egyéni és közösségi elképzeléseinket.
Évezredek óta Húsvét ünnepe adja az emberek számára ezt az alapot, a reményt és a bizakodást a megújulásban, sorsunk jobbra fordulásában.
Kitavaszodott. Újjáéled, fejlődésnek indult a természet, szépülnek a kertek, udvarok. Remélem, minden
Ábrahámhegyi lakost, nyaraló tulajdonost jó egészségben talált a tavaszi napfény optimizmusa, az ünnep
pedig megadja a lehetőséget a pihenésre, feltöltődésre.
Kívánom, hogy mindannyiunk életében húsvét csodájához hasonlóan legyőzze a sötétséget a világosság, a
békétlenséget a békesség, a rosszindulatot a jóakarat, a rombolást az építés, és az irigységet a jó szándék!

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK
ÁBRAHÁMHEGY MINDEN LAKOSÁNAK,
ÉS NYARALÓ TULAJDONOSÁNAK !

Vella Zsolt
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
2011. november 15.
1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújtott be többfunkciós mobilstég
beszerzésére az Ábrahámhegy, 1040 hrsz-on lévő községi
strandra.
2011. november 30.
1. A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2011. I-III. negyedévi költségvetés teljesítését 27.591 e Ft bevételi és 27.222 e
Ft kiadási főösszeggel elfogadta.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I-III.
negyedévi költségvetését 124.536 e Ft bevételi és 94.662 e
Ft kiadási főösszeggel elfogadta.
3. Elfogadásra került a Körjegyzőség és az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.
4. Az Önkormányzat a helyi adókat 2012. évre vonatkozóan nem módosítja.
5. 2012. évre vonatkozóan a belső ellenőrzési ütemterv
elfogadásra került.
6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
7/2011. (IV.1.) számú rendeletének 16.§ alapján a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül egyszeri karácsonyi
támogatásban részesítette a községben élő nyugdíjasokat.
7. A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ alapján
Ábrahámhegy- Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőség köztisztviselőinek 2012. évi munkateljesítmény
értékeléséhez a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat elfogadta.
8. Az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8256
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére 100.000 Ft
támogatást állapított meg a képviselő-testület.
2011. december 21.
1. A 2012. évi képviselő-testületi ülések „Munkaterve „az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2011. (I. 31.) rendeletének 13. §. (2) bekezdése
alapján elfogadásra került.
2. A 2004. évi CVII. törvény 1. §. (3) bekezdésében,
valamint (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján
döntött, a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításának, kiegészítésének jóváhagyásáról.
2012. január 19.
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulós
tárgyalását 247.471 e Ft bevételi és 247.471 e Ft kiadási
főösszeggel elfogadta a Képviselő-testület.
2. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetés I. fordulós
tárgyalását 39.117 e Ft bevételi és 39.117 e Ft kiadási
főösszeggel elfogadta a Képviselő-testület.

3. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi rendezvénytervét
elfogadta.
4. A 2011. évi rendezvények II. féléves elszámolásáról
szóló beszámolót elfogadta, továbbá a rendezvények során felmerült többletköltséget 197.982.- Ft-ot, a 2011. évi
költségvetés tartalékkerete terhére hozzárendelte.
5. Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet 2012. évre egyszeri, 200.000- Ft összegű anyagi támogatásban részesíti
az önkormányzat. A támogatást a dologi kiadások
/gépkocsi fenntartás, telefonköltség, formaruházat,
egyéb bűnmegelőzési feladatok/ fedezetére nyújtja.
6. Az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2011. /I. 31./ rendeletének 16. §.
1./ bekezdése alapján a 2011. IV. negyedévi lejárt
határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásra
került.
2012. február 13.
1. A képviselő-testület elfogadta az 1/2012./II. 15./
rendeletét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.
2. Az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
200.000,- Ft összegű anyagi támogatásban részesíti az
önkormányzat, mely összeget két részletben biztosítja
részükre.
2012. február 21.
1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonát képező
Ábrahámhegy 1040. hrsz-on lévő Községi Strandfürdő
területén lévő vendéglátó üzlethelyiségekre bérleti jogot
nyert pályázókkal, 2012. március 5. napjától 2021. október 31. napjáig bérleti szerződést köt, továbbá a „C” jelű
pavilonra strandcikk-ajándék és újságárusítással, valamint vizisportszer kölcsönző és mini golf pálya üzemeltetésre.
2. Az Országgyűlés 2011 évben elfogadta a nemzeti
vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvényt. A törvény
18.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat
a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából a törvény hatálybalépését követő hatvan napon
belül rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az 5.§ (4) bekezdés
szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonának minősít.
3. A képviselő-testület megalkotta a 3/2012./II. 27./
rendeletét a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon
elemekről.
Kovácsné A. Katalin
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Fogyasztói tájékoztató
jogszabályi változásokról
Tisztelt Fogyasztónk!
Engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassuk a talajterhelési díjjal valamint a víziközmű-hálózatokra történő kötelező rákötéssel
kapcsolatos jogszabályi változásokról és Társaságunk ehhez kapcsolódó akciójáról.
TALAJTERHELÉSI DÍJ NÖVEKEDÉSE
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében azon fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie. Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét arra, a 2011. évi CCI. törvény 234.
§-a alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 mértékben került
meghatározásra, amelyet a területi szorzók tovább növelhetnek. 2013-ban tehát már a megemelt talajterhelési díjat kell az érintett
fogyasztóknak megfizetni, amely így jelentősen meghaladhatja a települési közüzemi csatornadíjak mértékét!
KÖTELEZŐ RÁKÖTÉS
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 83.§ (3) bekezdése alapján, ha 2012. július 1-jén a közműves
ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag
elérhető módon kiépült és rendelkezésre áll, akkor az ingatlan tulajdonosa 2013. július 1-jéig az 55.§-ban foglaltak szerint köteles az
ingatlant a rendszerbe bekötni!
KEDVEZMÉNYES RÁKÖTÉSI LEHETŐSÉG 2012.04.01.-2012.09.30 KÖZÖTT
A fenti jogszabályi változások alapján a kiépült víziközmű-hálózatokra való rácsatlakozás az érintett fogyasztók számára gazdaságilag
indokolt és egyben törvényileg kötelező. A rákötésekkel kapcsolatosan felmerülő fogyasztói terhek enyhítése érdekében a DRV Zrt. az
önkormányzatokkal közösen igyekszik támogatást nyújtani az érintett fogyasztóknak. Ennek érdekében Társaságunk az újonnan létesült
bekötések átvételét - bruttó 13.970 Ft helyett - ingyenesen elvégzi.
A rákötési folyamat megindítása előtt kérjük, részletesen tájékozódjon az ügyfélfogadó irodáinkban, és honlapunkon (www.drv.hu) is
megtalálható rákötési tájékoztató alapján, szükség esetén keresse ügyfélszolgálati munkatársainkat.
A rákötési szándék az előzőekben említett helyeken és a polgármesteri hivatalban is megtalálható „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés
létesítésére formanyomtatvány” kitöltésével, és a következő postacímre történő megküldésével jelezhető:
DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf. 888
A megrendelőt csak az illetékes víz- és csatornamű társulat/önkormányzat aláírásával fogadhatja el a DRV Zrt. Aki a szolgáltató
hozzájárulása nélkül csatlakozik a szennyvízelvezető törzshálózatra, szabálysértést követ el.
A DRV Zrt. a beérkező megrendelői igényeket folyamatosan figyelemmel kíséri, nyilvántartja. Az illetékes Üzemvezetőség felveszi a
kapcsolatot az igénylőkkel, és a kialakított ütemtervnek megfelelően egyezteti a szakfelügyelet tervezett időpontját.
A DRV Zrt. Ügyfélszolgálata a bekötés átvételét követően szolgáltatási szerződést küld a Fogyasztónak.
Amennyiben további kérdése van, a helyi tarifával hívható DRV INFO VONALON munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a 06
40 240 240-es telefonszámon.
Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
„Használati útmutató”
Minden szelektív hulladékgyűjtő szigeteken 3 db hulladékgyűjtő
edény található, melyekben a következő újrahasznosítható hulladékokat lehet elhelyezni:
Műanyag (sárga edény):
Bedobható: ásványvizes PET palack, kimosott háztartási flakonok és
azok lecsavart kupakjai (samponos, habfürdős, étolajos, tejes,
joghurtos, margarinos stb.), háztartásban előforduló tiszta fólia
(szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.), italos doboz (tetrapak)
Tanácsok: Kérjük, hogy fenti hulladékokat mindenképpen mossák
ki bedobás előtt. Kérjük, a PET palackokat bedobás előtt tapossák
laposra, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el, ezáltal minél
több műanyag hulladék férjen a tartályba.
NEM dobható bele: a nem kimosott zsíros, olajos, háztartási vegyi
anyaggal szennyezett flakon, margarinos doboz stb., valamint
élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag, hungarocell, CDlemez, magnó- és videokazetta, egyéb műanyagnak ítélt hulladék
(pl. nylonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!

Ábrahámhegyi Hírmondó

Papír (kék edény):
Bedobhatók: újságok, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír,
kartondoboz
Tanácsok: Kérjük, a dobozokat hajtsák össze, hogy minél kevesebb
helyet foglaljanak el, ezáltal minél több papírhulladék férjen a
tartályba.
NEM dobható bele higiéniás okokból: élelmiszer-maradványokat és
egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírok, használt papír zsebkendő, szalvéta, stb.
Üveg (zöld edény):
Bedobható: színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves
üveg, befőttes üveg
Tanácsok: Kérjük, az üveget mossák el, illetve az üvegekről
távolítsák el a fémkupakot.
NEM dobható bele: síküveg, ablaküveg, drótszövetes üveg,
katedrálüveg, kerámia, porcelán.
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FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁRA
Tisztelt Állampolgárok!
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését, kulturális és művészeti értékeinek
megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Vannak olyan
személyiségek, akik a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, illetve nyújtottak, olyanok, akiknek személye vagy tevékenysége elválaszthatatlanul kapcsolódik a településhez. Az önkormányzat adózni kíván e személyeknek,
kifejezve a település elismerését példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a település szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért. Adózni kívánunk azoknak is, akik kisebb, de a település életében mégis jelentős munkásságukkal
szolgálták a közösséget. Ábrahámhegy Község Önkormányzata azzal a céllal, hogy a közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket
szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelően értékelve állíthassa
példaként a jelen és az utókor elé
„ÁBRAHÁMHEGY DÍSZPOLGÁRA” címet, valamint „ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉRMET” alapított.
„Ábrahámhegy Díszpolgára” cím adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő jelentőségű munkájával vagy egész életművével mind a településen, mind pedig országosan olyan elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
Díszpolgári cím meghalt személy részére és külföldinek is adományozható.
„Ábrahámhegy Díszpolgára” cím négy év alatt egy élő és egy elhunyt személynek (posztumus) adományozható.
Ábrahámhegy Díszpolgára (posztumus) címet 2009. évben néhai Kövessi József volt tanító kapta.
2012. évben nem kerül kiadásra.
„Ábrahámhegyért emlékérem” adományozható azoknak a polgároknak vagy közösségeknek, akik, vagy amelyek a település és lakossága érdekében, a település fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, oktatási, sport és a gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak a közösség szellemi, erkölcsi, anyagi értékeinek
gyarapításához.
„Ábrahámhegyért emlékérem” évente egy élő vagy egy elhunyt személynek (posztumus) adományozható.
Ábrahámhegyért emlékérmet
- 2009. évben megosztva Raposa Gyula és Raposa Gyuláné
- 2010. évben Fekete József
- 2011. évben Szabó Józsefné sz. Méhész Teréz kapta.
Mivel, az „Ábrahámhegy Díszpolgára” cím, négy évente kerülhet adományozásra, az idén, 2012-ben az
„Ábrahámhegyért emlék-érem” adományozására tehetnek javaslatot az önkormányzati képviselőtestület tagjai,
civil szervezetek képviselői, illetve Ábrahámhegy község polgárai.
Írásbeli, indoklással ellátott javaslataikat 2012. június 30-án 12.00 óráig
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. címre,
a borítékon az „Ábrahámhegyért emlékérem” megnevezést feltüntetve szíveskedjenek eljuttatni.
Vella Zsolt polgármester

ÁBRAHÁMHEGY GRÁNITDIPLOMÁS PEDAGÓGUSA
„A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol.
A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.”
William Arthur Wardt író gondolatával üdvözölték a pedagógusokat a Tamási Áron Művelődési
Központban 2011. június 1-jén este. Sok kiváló pedagógus kapott kitüntetést, illetve díszdiplomát az
elmúlt pedagógusnap alkalmából.
Büszkék vagyunk rá, hogy közöttük lehet Fekete József tanár, aki munkásságának elismeréseként gránitdiplomát vehetett át.
A gránitdiploma a legmagasabb díszdiploma fokozat, hiszen ezt a pedagógusi oklevél kiállításának 75. évfordulóján adják át.
(Aranydiplomát 50 év után, gyémántdiplomát 60 év után, vasdiplomát 65 év után, rubindiplomát pedig 70 éve kiállított oklevél
alapján kaphatják meg a pedagógusok.)
Jóska bácsi nem csak az iskola falain belül gyakorolta hivatását, nyugdíjas éveiben Ábrahámhegyen könyvtárosként is
dolgozott. Településünk érdekében végzett kiemelkedő munkásságának elismeréseként 2010-ben az Önkormányzattól
ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉRMET vehetett át.
Jóska bácsinak ezúton is gratulálunk és nagyon jó egészséget kívánunk!
Szabóné Berki Szilvia
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HÍREK A BADACSONYTOMAJI TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL ÉS A RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL
KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK A BADACSONYTOMAJI
TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Néhány napja tette közzé honlapján a Közoktatási Információs Iroda az előző tanév országos méréseinek eredményét.
Mint minden évben, tavaly is a matematikai és a szövegértési képességeket mérte az oktatási államtitkárság a 6. és 8.
osztályos tanulók körében. Az alábbi táblázatból egyértelműen leolvasható, hogy iskolánk kiemelkedő teljesítményt
nyújtott mind a 4 területen, megelőzve mind a városi, a megyeszékhelyi, sőt a budapesti iskolák átlagát is. Az adatok
valódiságát bárki ellenőrizheti a Köz-oktatási Információs Iroda www.kir.hu oldalán, sőt arról is meggyőződhet, hogy 6.
osztályosaink eredményénél az összes (603) városi iskola közül matematikából csak 17, szövegértésből csak 2 ért el jobb

Országos kompetenciamérés 2011
Badacsonytomaj

országos
átlag

városi
iskolák
átlaga

megyeszékhelyi
iskolák átlaga

budapesti
iskolák
átlaga

6. o. matematika

1610

1486

1469

1528

1541

6. o. szövegértés

1594

1465

1447

1515

1525

8. o. matematika

1679

1601

1577

1631

1636

8. o. szövegértés

1603

1577

1554

1608

1628

a 4 terület
átlaga

1621,5

1532,2

1511,7

1570,5

1582,5

Csizmarik Béláné igazgató

Német nyelvi versenyen a révfülöpi iskolások
A Zalamat Alapítvány Német Nyelvi és Ország ismereti versenyén
immáron harmadik alkalommal vettünk részt, melyen ered-ményeink
egyre sikeresebbek. A 7. évfolyamból országosan 253 tanuló mérette meg
tudását. Az általános iskolai szintet sokszor meghaladó kemény, fejtörő
feladatokkal kellett megküzdeniük a tanulóknak. A Révfülöpi Általános
Iskolából Réti Kincső megyei 1., országos 8. helyezést, míg Szász Klaudia
megyei 4. és országos 33. helyezést értek el. Réti Kincső oklevélben és
könyv-jutalomban is részesült. A szép eredményhez nagyon gratulálunk, a
szorgalom és a különmunka meghozta gyümölcsét!
Sikert értek el a lányok a Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelező
Az országban kb. 1500 diák vett részt ezen a versenyen, ahol három fordulóban mérhették össze tudásukat.
A lányok áldozatos munkájukkal, sok búvárkodással, internetes munkával országos 4. helyezést értek el, oklevélben
részesültek és indulnak a következő fordulóban is. Gratulálunk!

Asztalitenisz országos döntőn a révfülöpi iskolások
Cséri Balázs 8. osztályos tanulónk az asztalitenisz megyei döntő megnyerése után február 18-19-én Budapesten a Láng
Csarnok-ban versenyzett 40 másik bejutott diákkal. A döntő első napján a csapatversenyek kerültek lebonyolításra.
Veszprém Megye csapat-tagjaként 2 győztes csatát megélve úgy végeztek az 5-8. helyen, hogy a legjobb 4 csapat közé
kerülésért vívott mérkőzéseken csak a több pont megszerzése miatt került az ellenfél a legjobb 4 közé. A második nap
rendezték meg az egyéni versenyeket. Balázs egy négyes csoport tagjaként igyekezett továbbjutni. Sajnos el kell
ismernünk, hogy az országos döntőn szereplő ellenfelek képzettebb versenyzők voltak mint Balázs, így csak szoros
mérkőzéseket tudtunk játszani, győzni nem sikerült. Nem voltunk elkeseredve, hisz az első év iskolánk történetében,
amikor asztalitenisz versenyen indulunk. Így elsőre országos döntőbe kerülni is nagy fegyvertény és most már azt is
Németh László
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HÍREK AZ ÓVODÁBÓL
Kehely készítésen
Köszönjük Pattantyús Gergelynek és munkatársainak,
hogy óvodásaink bepillantást nyerhettek az üvegfúvás
rejtelmeibe. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték a
kelyhek készítésének minden mozdulatát. Igazán nagy
élmény volt számukra, mert még azóta is mesélnek a
látottakról. Itt a farsang áll a bál
Február 21-én jelmezbe bújtak óvodásaink.
Nagyon ötletes jelmezeket készítettek a szülők gyermekeiknek, akik büszkén és vidáman énekeltek táncoltak,
verssel mutatták be télűző maskaráikat. Köszönjük Iván
Kati néninek és harmadikos gyermekeknek a farsangi
csúfolódó előadásukat. Emlékezetessé tették a napot az
óvoda apraja- nagyjának. Az ügyes anyukáknak pedig
gyermekeik köszönik a sok finom sütit.
Vókóné Bognár Ibolya

Örülök, hogy apróságaink már kicsi korban megismerkednek a színház világával. Köszönjük az óvónéniknek,
hogy lehetővé teszik számukra ezeket a gyönyörű napokat, a maradandó élményeket, emlékeket.
Vendégségben: Március 10-én, szombaton a leendő első
osztályosokat és szüleiket a révfülöpi iskolában látta
vendégül Németh László iskolaigazgató, Iván Katalin igazgató helyettes, Kissné Hajdu Gabriella tanító-fejlesztő
pedagógus, Török Péterné napközis nevelő valamint a
leendő tanító néni, Bánpataki Ágnes. A szülők átfogó tájékoztatást kaptak az révfülöpi iskola tevékenységéről, az
oktató-nevelő munkáról. A pedagógusok családias hangulatban, készséggel álltak az érdeklődő anyukák, apukák
rendelkezésére. Ezalatt Ági néni, Marika néni és a gyerekek játékos foglalkozás keretében ismerkedtek egymással. Fantasztikus délelőttöt tölthettünk el együtt. Mind a
szülők, mind pedig a gyerekek nagy izgalommal és kíváncsian várják a szeptemberi iskolakezdést.
Szabóné Berki Szilvia

Színházlátogatás
Március 6-án – immár második alkalommal- ismét színházba mentek a révfülöpi óvodások. A győri Csörgősipka
Színház előadásában a Rumcájsz, a rabló című darabot
látták a gyerekek. Picikéink bepillanthattak a jóságos
erdei rabló hétköznapjaiba, a jicsini erdőbe. Mi, szülők
nem láttuk az előadást, de az esti élménybeszámoló közben mi is kaptunk a vidámságból, a hatalmas nevetésből.
A kitűnő produkció óriási élmény volt a gyerekeknek, akik
napokon, heteken át újra és újra felelevenítik a látottakat.
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Luca- napi pogácsa verseny, avagy ki sütötte Ábrahámhegy legfinomabb pogácsáját?
A legtöbb anyukának, nagymamának van egy pogácsája. Mert a pogácsa alapélelmiszer. A pogácsa ezerféle: van sajtos, meg
tepertős, meg vajas és krumplis, csülkös, káposztás, szakállas meg túrós, kicsi és nagy, szögletes, kerek és hosszúpogácsa . (Ez a
sajtos rúd.) A pogácsával biztosra lehet menni. Vannak, akik hűvösen tudnak viselkedni egy szépséges csokitorta mellett, de a
frissen sült pogácsaillat kevés embert hagy hidegen:. Egy kis zacskó pogácsa egy bögre kávéval komplett ebéd lehet, ha úgy
hozza az élet. Ha pogácsát viszel egy buliba, tuti el fog fogyni, sőt, biztosan kevés lesz (míg életed legjobb csokis kekszét
finnyogva kerülgetik). A pogácsa az alkoholt szerető emberek legjobb barátja, sokkal többet lehet inni, ha közben kerül egy kis
pogácsa is, és ha elég zsíros, akkor a négykézlábon való járkálás idejét is elhalaszthatjuk, kivéve, ha elég sós is, mert akkor
annyival meg tudjuk növelni a jólesően bevihető alkohol mennyiségét, hogy mégiscsak el fogunk jutni a fent említett tornagyakorlathoz.
A pogácsát nem nagyon lehet elrontani, mert jó a puha is, meg a ropogós is, a száraz is, és ha mégis, na bumm, a kutya is
szívesen megeszi.
Szóval mi is összeütöttünk egy Luca- napi pogácsaversenyt. Kedves Vendégeink és a kedves zsűritagok
megkóstolták a pogácsákat, és eldöntötték, hogy melyik a legfinomabb.
- Első helyezett lett Szabó Béláné töpörtyűs pogácsája
- Második helyezett Szabó Béláné krumplis pogácsája
- Harmadik helyezett Hartmann Rozália pogácsája
Az ügyes kezű háziasszonyok titkos hamuban sült pogácsa receptjei közül jó néhányat közkinccsé bocsátottak. Ennek nagyon
örültünk, „hisz a jó pap is holtig tanul”.
A résztvevőknek gratulálunk, reméljük jövőre még többen mérjük össze sütőtudományunkat.
Szabóné Berki Szilvia

A VI. FALUSI DISZNÓÖLÉS ÁBRAHÁMHEGYEN 2012. JANUÁR 28.-ÁN
A már jól összeszokott segítő csapattal a disznóvágás az
Önkormányzat udvarán, reggel 7 órakor kezdődött. A böllér
Szabó Gyula volt. Tisztelettel elbúcsúztattuk a levágott állatot, és napközben is intéztünk hozzá, és persze a közönséghez népi rigmusokat, találó mondókákat. Reggelire sült vért,
toros májat kínáltunk kenyérrel, savanyúsággal. A nap folyamán kolbásztöltő versenyt is tartottunk, amihez hozzátartozott egy, a disznóvágással, disznótorral kapcsolatos kvíz kitöltése is, de a nézelődő közönség is számot adhatott ismereteiről, Ábrahámhegy történetével kapcsolatos kérdezzfelelek kitöltésével.
A kolbásztöltő verseny eredménye:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ács Balázs és csapata
Hegyi Zoltánné Magdi – Varga Roland
Szőke Bernadett – Szilasi László
Pintér Domonkos – Tóth Zoltán
Varga Tünde és csapata
Fehér György és csapata

A vacsora és az ételek felhordása előtt is jókívánságokkal
szórakoztatta a közönséget és napközben pedig tangó harmonikán zenélt Molnár Bandi.

Ábrahámhegyi Hírmondó

A disznótoros vacsora előtt a Badacsonytomaji és a Révfülöpi Néptánccsoportok, és az Ábrahámhegyi Nyugdíjas
Klub előadásai szórakoztatták a közönséget.
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A vacsora utáni bálon lehetett lemozogni a finom ételeket,
ahol tombolasorsolást is tartottunk, melynek fődíjai a Pacsi
Jóskáék által megsütött kolbászhússal töltött tüskepecsenyék voltak.

Ez a rendezvény sem jöhetett volna létre azok nélkül a kedves, segítőkész emberek nélkül, akik a közösség érdekében
nem sajnálták az egész napos munkát, fáradtságot, sőt még a
másnapi mosogatás, takarítás is erre a segítőkész csapatra
várt. Mindezt önzetlenül, bármilyen előnyhöz jutás nélkül
tették, olyannyira, hogy a vendégek nagy száma miatt még a
vacsorai káposztából, és levesből sem jutott a kiszolgáló csapat tagjainak, egyik segítő csapattagunk pedig a befizetett
vacsorája mellől állt fel, hogy kisüssön még egy tepsi hurkát,
kolbászt. Ez nem demagógia. Ezek olyan dolgok, amiket nehéz megmagyarázni, és sokan el sem hiszik, hogy ennek
semmi racionális indoka nincs. Ez egy érzés, amitől az gazdagodik, aki mások érdekében tesz valamit.
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Mint az a nevét elárulni nem akaró nyaralótulajdonos is, aki
kettő és a nyugdíjas klub tagjai, akik pedig egy vacsorajegyet
vásároltak meg és ajánlottak fel kisnyugdíjas, idős rászorulóknak. Hála Istennek Ábrahámhegyen még elég sokan
vannak, akiknek ez fontos, annak ellenére is, hogy a mai
világ nem pont önzetlenségből, összetartásból ad példákat.
Nincs mindenkinek internete, ezért idemásolok egy véleményt, ami a honlappunk polgármester válaszol rovatába
érkezett a rendezvénnyel kapcsolatban:
Tisztelt Polgármester Úr!
Szívből gratulálok a település lakóinak a falusi disznóölés
programjának megszervezéséért, lebonyolításáért, és Önnek
is, hogy a rendezvény megvalósítását lehetővé tette. Nagyszerű alkalom volt ez is a lakók összetartozás-érzésének, a
lokálpatrióta szellem erősítésének érdekében. Nem elhanyagolható, hogy a barátok, vagy a honlapjuk segítségével más
települések lakói is értesülhettek a rendezvényről, és lehetővé tették részvételüket is a közös mulatságban. Ez történt
velünk is, Békéscsabáról utaztunk 380 km-t, hogy megismertessük a helyieket a méltán világhírű Csabai Kolbász díjnyertes receptjének íz világával. (Nem nagy sikerrel, hiszen
a 6 induló közül a hatodikok lettünk a produkcióval).
Még egyszer gratulálok, hiszen működik a településmarketing, másrészt jó volt kicsit ábrahámhegyinek éreznünk
magunkat. Think globally, act locally!
Duray Miklós
A cikkhez a képeket Herczeg Zoltán készítette

évesek
lettünk!

2012. február 18-án házi készítésű süteménykóstoló és bemutató keretében, jeles ünnepet ült a Nők a Balatonért Egyesület
Ábrahámhegyi Csoportja. 2012. február 20-án volt 10 éve, hogy egy hívó szóra, a kíváncsiság által is vezérelve gyűltünk össze az
Ábrahámhegyi kultúrház tetőterében, hogy meghallgassuk a Nők a Balatonért Egyesület akkori elnök asszonyát, Simonné Zákonyi
Tündét. Tünde nagy lelkesedéssel mesélt az egyesület létrejöttéről és az egyesület munkájáról.
Az 1970-es évektől egyre többen fedezték fel a tavat. Megindult a tömegturizmus megnyíltak a kempingek, luxusszállodák épültek a parton. Ezzel szemben a kizsákmányolt
természet kezdte „benyújtani a számlát”, romlott a víz minősége, megkezdődött a halpusztulás, jelentős mértékben algásodott a Balaton. A megkongatott vészharang hangja 1994
karácsonyán Simonné Zákonyi Tündéhez, Balatonfüred akkori polgármesterének feleségéhez is eljutott. Ő így emlékezett vissza azokra a pillanatokra. Mikor nyugdíjba ment,
adódott a helyzet, hogy 1994 végén ült egy társaságban a Balaton Szövetség tagjaival, ahol a
polgármester-férjek arról beszéltek, mennyi baj van itt, a Balaton körül. Odaszólt nekik
viccesen, hogy majd mi, nők megoldjuk.
Hogyan? kérdezték. –Alakítunk egy egyesületet csak hölgyek részvételével. Az egyik polgármester rá nézett, és azt mondta: helyes, tegye
meg. Megtette. 1995. január 22-én, 17 évvel ezelőtt egy ködös és síkos szombaton az alsóörsi Halásztanya étteremben kezdődött a Nők a
Balatonért Egyesület (NABE) történelme. Simonné Zákonyi Tünde alapító elnök adta elő régi álmát, mely szerint a nőknek kell
összefogni, és lépéseket tenni a Balatonért. Az egyesület Alapszabálya világos és követhető irányvonalat jelölt ki. Az Egyesület célja:
megállítani, megakadályozni a Balaton pusztulásának ijesztő méreteket öltő folyamatát. Minden eszközzel védeni a meglévő, természetes partszakaszt, a Tó medrét, a növény- és állatvilágot, a Kis-Balatont. Jelszavunk: „Csepegtessük a lelkekbe a Balaton szeretetét.”
E nemes cél elérése érdekében sorra kereste fel a Balaton-parti településeket, kérte a lányok,
asszonyok segítségét. Olyan szívhez szólóan beszélt a Balatonról, a munkájukról, a Tó védelméről, hogy mindenki úgy gondolta, kiveszik a részüket e feladatból. Egyre-sorra
alakultak a helyi csoportok. A húsz tagcsoporttal dolgozó Nők a Balatonért Egyesület szinte körülöleli a tavat. Jelenleg 720-an dolgozunk a Tó körül. Balatonkenese, Balatonalmádi,
Csopak, Balatonarács, Balatonfüred, Balatonrendes, Ábrahámhegy, Badacsonytomaj,
Badacsony-lábdihegy, Balatonederics, Nemesvita, Keszthely és környéke, Balatonberény,
Fonyód, Balatonlelle, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Zamárdi, Siófok és Budapest településeken.
Hamar bebizonyosodott: valóban érdemi munkát végzünk a tó körül.
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A munkánk elismerését bizonyítja az is, hogy többek között 2000-ben a Balatoni Szövetség Balaton díját, 2001-ben Az év civil szervezete
címet, 2003-ban Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetést, 2005-ben a Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter, a
Föld Napja alkalmából PRO Natura Emlékplakettet kapott. Ekkora közösségbe tartozni pedig külön öröm és felelősség is egyben.
Büszkék lehetünk rá. Mi, akik itt élünk a Tó partján, tudatában vagyunk annak, hogy életminőségünk, anyagi gyarapodásunk függ
attól, hogy milyen lesz a Balaton 5-10 év, vagy egy emberöltő múlva. Mindezt sajátságos eszközökkel, szemléletváltozással tudjuk elérni,
mely szerint tudatosítani kell az emberekkel, hogy a tavat óvni kell, mindenkinek kötelessége vigyázni a környezetére. Ehhez nyújt
segítséget a NABE 10 parancsolata.
Hogy mire is figyeljünk?
- Keressük meg az újrahasznosítható termékeket (PE jelzésűek)
- Keressük, figyeljünk a környezetbarát jelzéseket a termékeken!
- A balatoni algásodás egyik fő előidézője a Foszfor, melynek legfőbb forrása a mezőgazdasági
műtrágyák és a mosóporok. Vásároljunk foszfátmentes mosóporokat.
- Használjunk újratölthető elemeket!
- Válogassuk külön a hulladékokat, és vigyük a gyűjtőhelyre! (papír, üveg, műanyag)
- Különítsük el a veszélyes hulladékokat! (elemek, akkumulátorok, műszaki cikkek)
- Kertünkben csináljunk komposztot.
- Ne mossuk az autónkat a Tó partján
- Mosó illetve tisztító folyadékot ne öntsünk az utcai csatornába.
Ha csak ezeket az apró tanácsokat fogadjuk meg, már tettünk is a környezetünk védelme érdekében. Hiszem, hogy a természetvédelemre és a környezettudatosságra nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Az egyesület ennek érdekében rengeteg programot szervez,
ismeretterjesztő kiadványokat, gyerekeknek balatoni kifestőkönyvet, környezetvédelmi társasjátékot is adtak már ki. Ennek szellemében készült az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló Vigyázz rám! elnevezésű környezetvédelmi társasjáték, valamint a Balatoni
csigamese című kifestőkönyv. Emellett az elmúlt 17 évben több könyvet is megjelentettünk. Rendszeresen szervezünk vetélkedőket,
prózamondó, valamint népdalversenyeket.
Csoportunk Őrlős Zsuzsanna vezetésével 12 fő alapító taggal alakult. Az alakuló ülésen megfogalmazódott célkitűzések között a
település kulturális életének fellendítése, a környezetvédelem, a község tisztaságáért, szépítéséért indított harc szerepelt. Céljaink eléréséhez segítséget kapunk a helyi önkormányzattól. 2002-ben nagy lelkesedéssel álltunk neki programunk összeállításához. Sorra jöttek a
jobbnál-jobb ötletek.
Munkánkat az április 12-én és 13-án megtartott szemétszedéssel és a Fenyves utca végénél található illegális szemétlerakó hely megszüntetésével kezdtük. Ezzel pályáztunk a Hulladék Munkaszövetség által kiírt országos pályázaton, ahol 4. helyezést értünk el. Május elején
az Önkormányzat horgászversenyt, mi halászléfőző versenyt hirdettünk. Mára a település egyik legnagyobb rendezvénynek számit.
Délután a gyerekek bevonásával az édesanyákról sem feledkeztünk el. A község tisztaságának megőrzése érdekében hulladékgyűjtő edényeket helyeztünk ki a 71-es út mellé. Gödröt ástunk, betonoztunk. A nyári szünet után újult erővel láttunk neki a munkának. Céljaink
eléréséhez jótékonysági Katalin bált rendeztünk. Advent első hétvégéjén karácsonyváró kézműves foglalkozást tartottunk, a kultúrház
udvarán lévő fenyőfát feldíszítettük, majd a kultúrházba hívtuk a gyerekek nagy örömére a Mikulást.
2003-ban is megmaradt lelkesedésünk. Az előző évben bevezetett programjainkat tovább bővítettük. Már februárban sütemény
bemutatót és kóstolót, Téli esték sorozat keretében előadásokat szerveztünk. Kövesiné Zsuzsa szépségápolási bemutatót tartott, Heiter
Sándor Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetőjétől – aki egyébként Ábrahámhegyi születésű érdekes előadást hallgathattunk meg a drogról. Áprilisban már Novákné Borsódi Ildikó „A virágok” című origami és festmény kiállításában gyönyörködhettünk. Virágot ültettünk és pihenő padot helyeztünk ki a Hősök emlékművéhez. Ettől az évtől a helyben működő civil szervezetekkel együttműködve szerveztünk tavasszal és ősszel környezetvédelmi akciót. Végigjártuk a település főbb útvonalait,
és kitisztítottuk a Burnót patak torkolatát. Természetesen az előző évben beindított programjaink sem maradtak el.
Az elkövetkező évben, megcsodálhattuk a Badacsonytomajon élő keramikus és festő házaspár Vastag Gábor és Hilda szebbnél szebb
mindennapos használatra vagy dísztárgyként funkcionáló alkotásait. Itt voltak még velünk a Kővágóörsön élő Máyer István szobrász
és Mészáros Rózsa festőművész házaspár is különleges alkotásaikkal.
Mint mindenhol, a csoport életében is volt hullámvölgy.
2006-2007 év ennek jegyében telt el, de 2008-tól ismét újult erővel álltunk neki munkánknak, új csoportvezetőnk, Fedőné Vodenyák Katalin vezetésével. Állandó programjaink továbbra is megmaradtak. Hogy az éves munkát egy kicsit kipihenjük, ősszel
Visegrád, Esztergom és a Dunakanyar nevezetességeivel ismerkedtünk.
Olyan jól sikerült a kirándulás, hogy a következő években is megismételtük. Voltunk
Székesfehérváron és Várpalotán, valamint Kőszegen és Sopronban.
A kiállításaink sem maradtak el. Sokan vagyunk, akik tárgyainkhoz, emlékeinkhez ragaszkodunk. Mi sem bizonyította ezt jobban, mint a 2010-ben megtartott nagy sikerű Retró
kiállítás. Múlt évben pedig a gyerekek által a Balatonról készített rajzaikban, festményeikben gyönyörködhettünk.
Nemcsak attól vagyunk emberek, hogy a csúcsokra törünk, hanem hogy közben vissza is tudunk nézni. A csoport 10 éves munkájából
egy kis kiállítást állítottunk össze, mely kiállítás március végéig a kultúrház nyitva tartása alatt megtekinthető. Fényképeken azok az
apró emlékek láthatók, amelyek megerősítést is adnak számukra következő évekre. E közösséget összetartja a bizalom, az öröm, az
együtt munkálkodás, együtt gondolkodás, hogy a közösségen belül önmagát is megvalósíthatja mindenki. De ezen a napon nem csak
ezért jöttünk össze. Az asztalon szebbnél szebb sütemények voltak. Mind házi készítésű. A meghívóban is, ahogy írtuk, valóban a legek
süteményei készültek el. Mindenkinek köszönöm, hogy elhozta és féltve őrzött receptjét is megosztotta velünk.
Megemlékezésünk legvégén, hogy újból egy kicsit nosztalgiázzunk, az Ábrahámhegyi Nyugdíjas Klub műsorát néztük meg, akik
bepillantást engedtek nekünk egy iskolai tanítási napba az 1940-es évekből.
Illésné Rácz Andrea

Ábrahámhegyi Hírmondó
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Sületlenségek a süteményekről - mög, akik elkövették –
1.
Folytatnám a felsorolást, ha nem volna eleje,
Mint első nap a házasságba:
Miképp is kezdjek bele?

13.
Szávai Erzsi nagy barackja, pörkölt torta-kosárkája, madárkával,
Mély nyomot hagy emlékünkben,
Nem tűnik ám, el az árral.

2.
Pedig volt ám felhozatal, sűrűn, mint a tatárok,
El is kezdem hát méltatni,
Bár érte jót, nem állok.

14.
Jól sikerült a mézes zserbó, elkövette Nagy Mari.
Narancskrémes tortájával,
Büszkélkedhet Hartmann Rózsi.

3.
Bűn lenne kihagyni bárkit, mert ahány tányér, annyi jó!
Őzgerincre, narancsot tett
Szilágyiné Ildikó

15.
Nem maffia, csupán maffin - fűszeresen,
Ezt tálalta, kóbor macskák gondozója,
Nem más Ő, mit a Nadja.

4.
Hájas tésztát Vodenyákék gyúrtak bizony eleget,
Zavari Jutka, kiflit hozott,
Diósat és meleget.

16.
Az ecetes tésztát, sok almával összegyúrta a Saci.
Barackos pitét alkotott, nagyszerűt,
Jónás Ildi.

5.
Gallerné, Szőke Baba sajtos rúdja, nem semmi!
Meg a kinder buenója,
Lehet érte epedni.

17.
Varga Virág sült dinnyéje, olyan volt, mint az álom,
Párját ennek még nem láttam
Salföldön, se Tomajon.

6.
Nagy halomba telerakta lapátszerű tenyerét,
Szabó Andris úgy kínálta
Marcipános kenyerét.

18.
A pörkölt torta, bár tíz éves, frissnek tűnt az asztalon,
Szabó Margit alkotása,
Mindig fennen ragyogjon!

7.
Götli Mari alkotásán nyálat folyat sok legény,
Mert amit Ő összehozott,
Nem más, mint az angol lepény

19.
Említek újból egy Babát, a Kandikó családból,
Itt nem a ló, hanem a lúdláb
Lógott ki a csodákból.

8.
Farsang hozott sok szelet, tán, ezért készült a sok „szelet”
Gyarmatiék, Kandikóék,
Varjaséktól, Katikáé.

20.
Tudom olvasni már, unod kedveszegett olvasó,
De a sok finomság mellet,
Az együttlét az igaz jó.

9.
Természetes, nem egyformák, volt gesztenyés, meg piskótás.
Citromosat meg narancsost,
De nem sütöttek jó vakarcsot!

21.
Nyerő szám, e strófa száma, veled nyertünk, Andikánk!
Szívecskéddel, mit most adtál,
Sokat nyert a nagyvilág.

10.
Török Jutka doktor módra sütött formát, szíre-szóra.
Megjelent itt a marlenka,
A' la Pacsi Magdi módra.

22.
Esőerdő tortájával, mit Berki Szilvi alkotott,
Kertjeinkre aszály ellen, nyári esőt hullatott.
Nyugdíjasok életébe visz ő derűt, eleget,
Néki talán el is hiszik, a szép szőke herceget.

11.
Bomba is volt, jó valódi, gesztenyébe dugta, Vali.
Borbély Zsuzsa „hajtománya”,
Érdemes az irományra.

23.
Legyen ezért még sokáig, ilyen igaz, jó buli,
Köszöni a türelmedet:
A tudósító Nagy Gyuri.

12.
Nincs még tavasz, a tél maraszt, de a tálon már volt barack!
Színpompásan, mily csodás,
Irén féle alkotás.
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Ruzsinszky László nyelvészeti előadása
Érdekes előadáson vehettünk részt 2012 február 24-én a művelődési házban.
Az előadó Ruzsinszky László tanár, kutató volt, aki mély hittel beszélt kutatása tárgyáról
az óegyiptomi hieroglifákról. Hite szerint a nyelveknek matematikai alapú logikájuk
van, s ezzel a logikával keres magyarázatot a jelenségekre.
Nagy szeretettel beszélt a magyar nyelvről, a magyar emberekről. Jó volt hallani, hogy
a magyarság leleményes, értelmes, okos nép.
Nemrégiben olvastam Margittai Gábor „Mi a madzsar?” című könyvét. Ő arra vállalkozott, hogy felkutatja a világon élő szórvány magyarságot, s felettébb érdekes
dolgokat talált. Könyvének sok oldala van összhangban mindazzal, amit Ruzsinszky
László előadásán is hallottunk, aki az előadás elején leszögezte, nem őshazát keresünk,
a nyelvet, nyelveket kutatjuk. Margittai Gábor sem őshazát keres, csak egyszerűen
magyarokat, akik szerte a világban élnek. Hiszen az, az ember, aki gyökereit nem ismeri
csak sodródik, mint falevél a szélben.
Zavari Judit
képek: Herczeg

„ÉTELED AZ ÉLETED” avagy, gondolatok egy előadás után
2012. március 2- án Dr. Lakatos
László, a Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórház Belgyógyászati Centrumának Osztályvezető Főorvosa tartott előadást, melynek témája emésztőrendszerünk működése és betegségei. A programra szép számmal
gyűltünk össze, leginkább a nyugdíjas korosztály. Sajnálom, hogy a
fiatalabbak közül csak kevesen vettek
részt a rendezvényen.
Lakatos Tanár Úr előadásán sok megfontolandó dolgot
hallottunk. No, de menjünk szépen sorban, miről is volt
szó.
Szeretném egy kicsit összefoglalni azok számára, akik nem
voltak jelen, ám a téma mégis érdekelné őket; valamint azok
számára is, akik ott voltak, de így utólag felelevenítenék a
hallottakat. A félreértések elkerülése végett Dr. Németh
Csaba háziorvosunkat megkértem, hogy nézze át írásomat,mielőtt az újságba kerül.
Az emésztőrendszeri megbetegedések közül elsőként a
reflux- betegségről hallhattunk.
Reflux- betegség
Étkezéskor, miután az étel a gyomorba kerül, a nyelőcső alsó
záróizma bezárul. Ha a záróizom nem működik jól, a
gyomorszáj tartósabban nyitva marad, a savas, maró
gyomornedv a nyelőcsőbe visszakerülhet. Refluxnak azt a
jelenséget nevezzük, amikor a gyomortartalom visszajut a
nyelőcsőbe.
Milyen tünetei vannak?
A gyomorégés, a savas íz a szájban vagy égő érzés a torokban,
a krónikus köhögés, a mellkasi fájdalom mind a reflux
betegség velejárói lehetnek, de akár tüdőgyulladás is
kialakulhat.
Mikor forduljunk orvoshoz?
Nem szabad halogatni a kivizsgálást, ha a tünetek a
tápcsatorna vérzésére utalnak (véres hányás, fekete széklet),
jelentősebb fogyás (nem fogyókúra következtében), nyelési
panaszok vagy heves fájdalom esetén.
Ábrahámhegyi Hírmondó

Hogyan előzzük meg a betegséget?
A reflux betegség megelőzésében fontos szerepe van a helyes
táplálkozási szokások kialakításának.
A betegség kezelése
A reflux betegség az esetek jelentős részében gyógyszerrel
sikeresen kezelhető. Szövődmények ritkán alakulnak ki.
Fontos, hogy a napi utolsó étkezés ne késő este, közvetlenül
lefekvés előtt történjék. Az ágy fejrészének megemelésével is
csökkenhetnek a panaszok. Lehetőleg kerülni kell a dohányzást, alkoholfogyasztást, a zsíros ételek, csokoládé, fűszerek,
forró italok (tea), kávé, gyümölcslevek fogyasztását. Ne viseljen a beteg szűk ruhát. A reflux betegség enyhébb eseteiben
az életmódbeli változásokkal (is) jelentős javulást lehet
elérni.
A gyomor-és nyombélfekély, gyomorrák
A gyomor és a vékonybél belső felszínét egy olyan nyálkahártya réteg borítja, mely az emésztéshez szükséges savnak
és enzimeknek jól ellenáll. Fekély akkor jön létre az
emésztőrendszerben, ha a nyálkahártyát védő, és károsító
tényezők közötti egyensúly felborul. Ez történhet akár a
gyomorsav, vagy a pepszin nevű emésztőenzim túlsúlyba
kerülése, akár a védekezést biztosító tényezők csökkenése
miatt. Ilyenkor a nyálkahártya folytonossága megszakad,
mintha egy mély seb alakulna ki a gyomor vagy a bél
falában. A fekélyek leggyakoribb előfordulási helye a
gyomorkapu (a gyomor kimeneti szakasza) és a közvetlenül
utána következő, nyombélnek nevezett vékonybél rész.
A betegség előfordulásának valószínűsége az életkor emelkedésével nő, de a fekélyre való hajlam örökölhető is lehet.
Kialakulásának okai:
Nem- szteroid gyulladás gátló gyógyszerek, aszpirin, fájdalomcsillapítók idézik elő a leggyakrabban a gyomor- és a
bélnyálkahártya károsodását, de kialakulhat idegi alapon is
(stressz-fekélyek). Növelheti a betegség kialakulásának esélyét a dohányzás és a tartós alkoholfogyasztás is. A különböző eredetű gyomor- és nyombél fekélyek, valamint a
gyomorrák kapcsán Tanár Úr a Helikobacter pylori nevű
baktérium szerepéről is beszélt.
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Elmondta, hogy a Helikobacter az egyetlen olyan baktérium, amely kizárólag a gyomorsavas közegében képes életben maradni. A Helikobacter fertőzés forrásairól és a terjedés módjáról még teljesen biztos információk nem állnak
az orvostudomány rendelkezésre.
A fekélyek és a gyomorrák bizonyos fajtáinak kialakulásában feltehetően ennek a baktériumnak is jelentős szerepe van.
Tünetek:
Az esetek többségében gyomortáji égető, vagy maró fájdalom, esetleg ezekkel összefüggésben hasi görcs lehetnek a
betegség legfontosabb tünetei, amik gyomorfekély esetén
jellemzően étkezést követően azonnal, míg nyombélfekély
esetén étkezés után 1-3 órával jelentkeznek, és gyomorsav
csökkentő gyógyszer hatására enyhülnek. A fájdalom mellett a fekélyes betegeknél egyéb tünetek is előfordulhatnak,
mint például émelygés, étvágytalanság, puffadás.
A gyomorfekély és nyombélfekély esetében gyakran alakulnak ki szövődmények. Előfordulhat vérzés, a gyomor,
vagy a nyombél átlyukadása (ami akár a környező szerveket
is károsíthatja).
A diagnosztizálás legmegbízhatóbb módja a hagyományos
tükrözéses eljárás.
Gyógyítása gyógyszeres kezeléssel történik, de a súlyosabb
esetekben műtétre is sor kerülhet.
A gyomorrákos betegek száma az utóbbi évtizedekben
jelentősen csökkent, aminek valószínűleg az lehet az oka,
hogy az élelmiszerek tartósításának, tárolásának módja
megváltozott: a sózással, füstöléssel tartósított húsok fogyasztása csökkent, köszönhetően a mélyhűtők elterjedésének.

Tejcukor érzékenység
A tejcukor- vagy más néven laktóz érzékenység egyre több
embert érint. Tejcukor-érzékenységnek nevezzük azt, amikor tejcukor (laktóz) elfogyasztása után hasi panaszok
jelentkeznek (puffadtság, hasmenés, émelygés.)
A tejcukor-érzékenység oka a tejcukrot bontó enzim, a laktáz hiánya vagy elégtelen működése. Ilyenkor a vékonybélben a tejcukor nem tud egyszerű cukrokká bomlani.
Az enzim a vékonybél nyálkahártyasejtjeiben található.
A tejcukor két egyszerű cukormolekulából áll. Egy szőlőcukor (glükóz) és egy galaktóz összetevője van, melyeket
kémiai kötés kapcsol össze. Amíg a kettős cukormolekula a
bél hámsejtjein nem tud átjutni, addig az egyszerű cukrok
képesek erre, s így bejutnak a vérbe. A felszívódott szénhidrátok a szervezet számára fontos energiaforrást jelentenek.
A szőlőcukor a véráramba jutva azonnal hasznosítható.
A másik alkotó, a galaktóz molekula viszont a májban alakul át használható glükózzá.
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A tejcukorbontó enzim termelődését örökletes tényezők is
meghatározzák. Megfigyelték, hogy egyes emberfajták között rendkívül nagyok a különbségek. A skandináv országok
lakóinál alig fordul elő, ezzel szemben bizonyos ázsiai, illetve közép-afrikai országokban a tejcukor érzékenyek száma
akár a 100 százalékot is elérheti.
Tünetei:
Felfúvódás, szélgörcsök, hasi fájdalom, feszülés, émelygés,
hányinger, rossz általános közérzet, ritkán bőrtünetek.
A keringésbe felszívódó hidrogén pedig - eljutva a központi
idegrendszerbe-, fejfájásos rohamokat okozhat. Amennyiben a tünetek tartósan fennmaradnak, akkor felnőtteknél
súlycsökkenés jöhet létre, kisgyermekeknél a növekedés
megállhat.
Diagnosztizálására a legegyszerűbb módszer a kilégzett levegő hidrogéntartalmának vizsgálata, melynek során a beteg
három órán keresztül egy kis mérőműszerbe fújja a levegőt
negyed- illetve félórás időközönként.
A felnőttkori tejcukor-érzékenység esetén megoldásként
javasolható, hogy mindenki határozza meg egyéni tejcukortűrő képességét, majd utána rendszeresen fogyasszon annyi
laktóz tartalmú tejterméket, amennyivel még elkerülhetők a
tünetek. Ha ez nem járható, segíthet a laktáz enzim mesterséges pótlása, gyógyszer formájában. A tejcukor érzékeny
betegek fogyaszthatnak savanyított tejtermékeket (kefir,
túró, sajt stb.), hiszen ezek laktóz tartalma minimális.
Alkoholos májbetegség (zsírmáj, májzsugor)
A máj toxikus alkoholmennyiségének határa egyénenként
eltérő. Általánosságban elmondható, hogy férfiaknál 40 g
/nap, nőknél viszont 20 g/nap mennyiségű alkohol tartós
fogyasztása is májkárosodáshoz vezet. Az összes májbetegség kb. felének hátterében alkoholfogyasztás áll.
Az alkohol okozta májkárosodásnak három stádiuma van.
- Első stádium: tiszta zsírmáj
A gyulladás nélküli tiszta zsírmáj (steatosis hepatis)
stádiumában a károsodás még visszafordítható, ha a beteg
az alkoholt véglegesen elhagyja. Panaszt többnyire nem
okoz, általában hasi UH vizsgálat során veszik észre a
megnagyobbodott, zsírosan átalakult májat. A laborokban
a GOT és GPT emelkedett lehet. Kezelést nem igényel.
- Második stádium: gyulladásos zsírmáj
Gyulladásos jelekkel rendelkező zsírmáj (alkoholos steatohepatitis) esetén a betegség kimenetele a sejtkárosodás
mértékétől függ. A folyamat gyógyulhat, de sajnos kialakulhat májelégtelenség, ami halálhoz is vezethet.
- Harmadik stádium: májzsugor (májcirrózis)
A májzsugor (májcirrózis, cirrhosis hepatis) végleges szöveti
károsodást jelent, a folyamat már visszafordíthatatlan.
Vastagbél megbetegedései
- vastagbél gyulladásos megbetegedései
(pl. Crohn-betegség, fertőzéses gyulladások)
- polipok megjelenése
- vastagbél daganatos megbetegedései.
Mindegyik vastagbélbetegség jellemző tünete lehet a székelési szokások megváltozása (hasmenés, székrekedés váltakozása), véres széklet megjelenése, hasi fájdalom, puffadás,
fokozott gázképződés jelentkezése.
Ábrahámhegyi Hírmondó

Vastagbél polip - a vastagbélben elhelyezkedő apró, néhány
millimétertől a néhány centiméteres nagyságig terjedő
növedékeket polipoknak nevezik.
Általában tünetmenetesek, de vérzést is okozhatnak.
Jelentőségüket az adja, hogy a polipok rákelőző állapotnak
tekinthető növedékek, 8-15 év alatt vastagbélrák alakulhat
ki belőlük.
Vastagbélrák
A vastagbélrák - a tüdőrák mellett- a leggyakoribb rosszindulatú daganatos betegség.
Hazánkban évente 8-10 ezer körül mozog a vastagbél rákban elhunytak száma. Specifikus tünete nincs, jellemző
lehet a székelési szokások megváltozása (hasmenés, székrekedés váltakozása), véres széklet megjelenése, hasi fájdalom, puffadás, fokozott gázképződés, fogyás, vérszegénység
jelentkezése. A legtöbb vastagbélrák apró polipok talaján
alakul ki.
Tanár úr felhívta a hallgatóság figyelmét a szűrővizsgálat
fontosságára, amelynek segítségével a rákmegelőző
állapotokat idejekorán felismerhetik, és egyszerű módon
kezelhetik. 50 éves életkor felett mindenkinek javasolja a
vastagbéltükrözés elvégeztetését. Ha a vizsgálat teljesen negatív, akkor az egyén 8- 10 évig nyugodt lehet afelől, hogy
vastagbélrák nem alakul ki nála.
Hajlamosító tényezői az elhízás, a zsíros, rostszegény ételek
fogyasztása, a mozgásszegény életvitel, a gyulladásos bélbetegségek megléte, és bizonyos örökletes tünet együttesek.
Táplálkozási és életmódbeli tanácsokat is kaptunk a
Főorvos Úrtól, aki hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a
nyers zöldségek, gyümölcsök mindennapi fogyasztása.
Kerülni kell az egyoldalú diétát. Az olajban sütéssel és a
manapság oly divatos grillezéssel rengeteg káros, rákkeltő
anyag kerül a szervezetünkbe. Az antibiotikumok megjelenése számos emberi életet mentett meg, de mellékhatásai
sajnos a gyomor- bélrendszer területén, főleg a vastagbélben
jelentkeznek. Ezért ilyen gyógyszereket csak kifejezetten
orvosi utasításra szedjünk. Együnk mindig lassan, naponta
többször (4-5x), egyszerre csak keveset. Vacsorázzunk korán
(lefekvés előtt 2-3 órával). Fogyasszunk sok folyadékot leginkább vizet. Aki odafigyel a változatos táplálkozásra,
megfelelő mennyiségben fogyaszt húst, zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket és gabonaféléket, annak nincs szüksége
étrend kiegészítőkre, pro- biotikumokra, „lúgosító kúrákra” és egyéb „trendi” dolgokra.
Főorvos Úr szerint az étkezések után elfogyasztott napi 2
deci bor kifejezetten jót tesz emésztésünknek. Gondoljuk át
újra, hogy mit és mennyit eszünk- iszunk; mi az, amit egészségünk megőrzése érdekében megtehetünk.

A fotókat Herczeg Zoltán készítette
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Tavaszi sportdélután
Hangulatos csocsó, darts, ping-pong és biliárd bajnokságot
tartottunk március 3-án az ábrahámhegyi kultúrházban.
A játékos versenyeken az alábbi eredmények születtek:
Darts:
18 induló versenyének végeredménye:

I. Szabó András
II. Sütő Árpád
III. Pál Katalin

Biliárd verseny:
14 induló versenyző közül:

I. Varga Roland
II. Tompos Péter
III. Illés Ádám

Csocsó:
7 páros versenyének végeredménye:
I. helyezett:
Szabó Veronika - Szabó László
II. helyezett:
Gyarmati József - Szegi Mátyás
III. helyezett:
Rácz Tibor - Sütő Árpád

Szabóné Berki Szilvia
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Asztali tenisz:
Felnőttek versenye: 7 induló versenyző közül:

I. Szegi Vince
II. Szegi Mátyás
III. Varga Roland

A sor és váltóversenyek után a hölgyek hetes-dobó versenyen, a férfiak hetes-rúgó versenyen mérhették össze erejüket. A nézők totó kitöltésével gyűjthettek ajándékokat.
A program amellett, hogy hozzájárult az aktív testmozgáshoz, egyúttal a lelki építkezés eszköze is volt. A sportolás
szórakoztató, a sport sikereket, önbecsülést ad, segíti a beilleszkedést a közösségépítést. A szervezők e rendezvénnyel is
arra kívánták ösztönözni a kistérségbelieket, hogy vegyék
számításba lehetőségeiket az egészségjavító fizikai aktivitásra, egészségük megőrzésére, életminőségük javítására.

Ifjúsági kategória: 4 induló versenyző közül

I.
II.
III.
III.

Dressel Ármin
Vella Dániel
Vitus Katalin
Tompos Laura

„Kistérségi Sportnap”
a Tapolcai Kistérségben
A rendszeres mozgás az egészséges életmód egyik meghatározója. Ezáltal kondicionáljuk testünket, karbantartjuk
izmainkat és lazítjuk ízületeinket. Amellett, hogy az egyik
leghatékonyabb betegségmegelőző „orvosság”, javítja életminőségünket és közérzetünket.
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a sport és
szabadidős sportolási tevékenységet prioritásnak tekinti.
Ennek érdekében, 2012. február 18-án, Tapolcán a Városi
Rendezvénycsarnokban immár hatodik alkalommal szervezte meg a „Kistérségi Sportnapot”. Császár László a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulása elnöke megnyitója
után Nagyné Lombos Katalin zenés bemelegítésével vette
kezdetét a nagy „küzdelem.”
A rendezvényen 7 csapat vett részt. A csapatokban különböző korosztályú fiúk és lányok, nők és férfiak mérték össze
erejüket, bátorságukat és kreativitásukat, játékos ügyességi,
sor és páros versenyekben. Az egyes települések képviselői
azonos színű, a tapolcai kistérség logójával ellátott pólóban
versenyeztek. Az eredményhirdetést megelőzően a Szigligeti
Táncoló Talpak bemutatóját láthatták „Kell ez a kis Hip-Hop”
címmel.
A több fordulóból álló vetélkedés győztese Badacsonytördemic település csapata lett. Ők tarthatták maguknál a
tavalyi győzelmük után újabb egy évre a vándorserleget, a II.
helyezett Ábrahámhegy – Balatonrendes - Salföld csapata,
III. helyezett Badacsonytomaj csapata. Az elnök úr megköszönte a versenyzőknek a részvételt, és átadta a csapatoknak a rendezvény támogatói által felajánlott ajándékkosarakat.

Gerencsér Barbara rendezvényszervező írása alapján
a Kistérségi sportnapról

Polgármester Úr külön meghívta a tavaszi sportdélutánra az
ábrahámhegyi csapat tagjait, ahol megköszönte jó szereplésüket, és jutalmul egy tortát adott át a Kistérségi Sportnapon résztvevőknek, amit aztán sportszerűen, közösen a
sportdélután résztvevőivel elfogyasztottak.

Teremfoci bajnokság
A tavaszi sportprogramok közül a teremfoci
bajnokságot március 17-én tartottuk az
ábrahámhegyi kultúrházban. A végeredmény a
következőképpen alakult:
I. helyezett:
Góth Péter
Orbán Tamás
Goda József
II. helyezett:
Varga Roland
Szilasi László
Lübkemann Fred
III. helyezett:
Gyarmati József
Molnár Bálint
Szabó László
Tompos Péter
IV. helyezett:
Sütő Árpád
Rácz Tibor
Rácz Szabolcs
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Vélemények egy szép napról
Az Ábrahámhegyi Nyugdíjas Klub részt vett 2012. március 17-én, szombaton az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud veszprémi
elődöntőjén. November óta 8 elődöntő zajlott szerte az országban, egy-egy elődöntőn átlagosan 100 produkciót mutattak be az
ország nyugdíjasai. Kórusok, tánccsoportok, színjátszók, vers -és prózamondók, hangszeres előadók álltak színpadra sok- sok értékes,
szívet melengető produkcióval.
Sokan sokféleképpen éltük meg ezt a napot, de egy biztos: valamennyien nagyon jól éreztük magunkat. Hazafelé a buszon begyűjtöttem
néhány gondolatot, íme:
„A Március 15-i ünnepségsorozat számunkra legkiemelkedőbb eseménye volt a „Ki-Mit-Tud”.
Városi nyugdíjas klubok vetélkedtek kis falvak nyugdíjas klubjaival.”
Szabó Józsefné
„Sok fiatal megirigyelhetné nyugdíjasaink életkedvét.”

Tompos Józsefné

„Kellemesen meglepődtünk, mivel nem gondoltuk, hogy ilyen színvonalas, nívós előadásokat
látunk a nyugdíjas kluboktól.”
Olasz József- Hartmann Rozália
„Megfiatalító volt a mai nap!”

Göcző Mihályné

„Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük még sok ilyen alkalom lesz a kikapcsolódásra.”

Szabó Béláné

„A fiam, a menyem és az unokáim is eljöttek Nemesvámosról, hogy megnézzenek bennünket. Jó érzés volt!”

Vodenyák Ferencné

„Az indulónk után a zsűritagok és a rendezők megemlítették a Polgármester Urat, mondván, vannak olyan települések, ahol a polgármester és a képviselők szívükön viselik a nyugdíjasok sorsát.”
Götli József- Götliné Nagy Mária
„A legnagyobb ajándék számomra az lenne, ha elmehetnék Dobruskára. Sok szép élmény fűz testvér
településünk lakóihoz, nagyon szeret-ném megismerni az ő kisvárosukat!” Dr. Szilágyi Jánosné
Nagy öröm volt számomra, hogy a szereplésünk után összefutottam az egyik zsűritaggal,
aki személyesen gratulált és elmondta, hogy nagyon tetszett neki a műsorunk.
Bízom benne, hogy továbbjutunk a középdöntőbe!”
Kandikó Ferencné
„Egyedi, különleges és üdítő volt a mai nap. Köszönjük Szilvinek, hogy benevezett minket
és kis műsorunkat a Ki-Mit-Tud-ra”
Zavari Pálné
„Nagyon elégedett vagyok, nagyszerűek voltak az énekes produkciók, a tánccsoportok is.
Azért tetszett, mert a versenyzők önmagukat adták, örülök, hogy eljöhettem.”
Pergerné Kovács Katalin
„Minden tiszteletem azoké a nyugdíjasoké, akik kiálltak a színpadra. Láthattam, milyen egy ilyen megmérettetés. Örülnék, ha legközelebb
én is felléphetnék az ábrahámhegyiekkel!”
Bóna Gézáné
„Személyi adataimat titokban tartom. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik alapítóját, Baron de Coubertint idézném, aki azt
mondta:„Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos!” Remélem az Önkormányzat továbbra is támogat minket.”
„Csatlakozom férjem gondolatához és remélem, ott leszünk a középdöntőben Hévízen! Az egyik rendező hölgy, amikor kijöttünk azt
mondta: Hévízen találkozunk!”
Szávai Gézáné
„Nyugdíjas éveink akkor lesznek tartalmasak és szépek, ha mi is úgy akarjuk!
Merjünk nagyok lenni!”
Stéger Mária
„Köszönöm a lehetőséget, hogy veletek lehettem. Együttesen végzett munka meghozza
a várva várt eredményt. Koronázza siker fellépéseiteket! Hajrá Ábrahám!
Pacsi Józsefné
Örömmel tudatjuk, hogy az Ábrahámhegyi Nyugdíjas Klub
„Ábrahámi kisdiákok” című jelenete továbbjutott
a középdöntőbe.
Büszke vagyok Ábrahámhegy nyugdíjasaira, büszke vagyok arra, hogy egy ilyen lelkes kis csapatunk van, hogy lámpalázukat legyőzve egy
hatalmas színpadon kiálltak sok- sok idegen ember elé és képviselték településünket. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ábrahámi vagyok.
Köszönöm nektek, hogy ilyen rendkívüli élményhez juttattatok! Remélem, hogy még sok közös program vár ránk. Íme az indulónk, amit
küldünk mindenkinek szeretettel!
ÖRÖKIFJAK MI VAGYUNK,
TÉTLENKEDNI NEM FOGUNK!

VÍGADUNK ÉS NÓTÁZUNK,
A BULIKBAN OTT VAGYUNK!

TESTÜLETÜNK EGYETÉRT,
EGYÜTT VAGYUNK, EGY CÉLÉRT!

ELJÁRUNK MI A KLUBBA,
NEM MEGYÜNK „SZOCIBA”!

POLGÁRMESTER JÓ FEJ SRÁC,
MEGTESZ MINDENT, MIT KÍVÁNSZ!

TARTS VELÜNK ÉS LÉGY VIDÁM,
SZÍVÜNK CSÜCSKE ÁBRAHÁM!
Szabóné Berki Szilvia
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Veszélyesek vagyunk!?
Hogyan bánunk természeti értékeinkkel?
Az Önkormányzat és a Nők a Balatonért helyi csoportja
felkérte Vókó Lászlót, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
munkatársát egy előadás megtartására a kultúrházban.
Az előadót ismerjük, a téma érdekesnek, izgalmasnak ígérkezett. Nem csalódtunk. A vetítéssel egybekötött előadáson
szembesülhettünk azzal, hogy egyesek mennyire felelőtlenek,
mennyire nem vigyáznak környezetünkre, szándékosan
szennyezik,teszik tönkre azt. Felhívta figyelmünket természeti
értékeink megőrzésére, az azokkal való felelős gazdálkodás
fontosságára, lehetőségeire.
Köszönjük
A képeket Herczeg Zoltán készítette
Tompos Józsefné

Az ábrahámhegyi gyerekek ünnepi összeállításával,
Zavari Judit képviselő ünnepi beszédével,
filmvetítéssel emlékeztünk 1848-ra

Zavari Judit képviselő ünnepi beszéde:

Kedves Ábrahámhegyiek! Tisztelt Egybegyűltek!
Az 1848-49 –es Forradalom és Szabadságharc évfordulóját
jöttünk ünnepelni. Gyönyörű verseket, dalokat, énekeket idézünk évről évre fel; nem engedvén, hogy feledésbe merüljenek. „1848-ban zenélt, énekelt az ország. … Berlioz röviddel a forradalom előtt hangsze-relte a Liszt Ferenc révén
megismert Rákóczi indulót.
A Himnuszt és a Szózatot – e két nemzeti dalunkat negyvennyolc törvényesítette.”- írja Nemeskürty István.
Mi is történt 1848. március tizenötödikén?
„Landerer Lajos a műhelyben állt. A szedők köréje gyűltek,
már várták az ifjúságot. Jókai haladt elől.
Otthonosan lépkedett, nem volt idegen a nyomdában, hiszen
Landererék adták ki az Életképeket, amelyet ő szerkesztett.
Mellette Petőfi, mögöttük Vasvári és Vidacs, az egyetemisták
képviselője. A menet pedig elhelyezkedett a nyomda körül az
utcán. És az eső esett. Petőfi meglobogtatta a kéziratot – a
Nemzeti dalt és a 12 pontot – Landerer előtt, aki a nyomdagépre támaszkodott: - Kinyomtatásukat kérjük! Landerer
Lajos nem mozdult: - Rajta van a cenzor engedélye? A hangja
száraz volt. Hivatalos. Kötelességszerű. Mire Petőfi keményen: - Nincs szükség többé a cenzor engedélyére!
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És Landerer, enyhe vállrándítással: - Sajnálom. A nélkül lehetetlen. Az ifjak összenéztek. Nem tudták, mitévők legyenek.
A pillanatnyi zavarban Landerer odasúgta Jókainak:
- Foglaljanak le egy gépet! Irinyi meghallotta, s hirtelen ráemelte kezét a nyomdagépre. Érces hangja betöltötte a terem
minden zugát: - E gépet a nép nevében lefoglaljuk! Irinyit
megéljenezték. Landerer meghajolt a népakarat előtt: - Az
erőszaknak nem állhatok ellent – mondta, s egy ollóval felszabdalta a Nemzeti dal kéziratát, hogy több szedő dolgozhasson egyszerre, úgy adta át a szedőknek, a 12 ponttal
együtt. A szedők érezték a pillanat nagyszerűségét.
Lelkesedésben törtek ki: - Éljen a sajtószabadság! Éljen a nép!
A nép az utcán türelmetlenkedett. Unatkozott. Ázott. Jókai
szólott a tömeghez. Az ifjúság békés úton kíván haladni, de el
van szánva mindenre. „Az ágyúktól sem ijedünk meg” –
mondta; „bár Önök itt előttem egy kis esőtől is félnek, és
paraplék alá húzzák a fejüket!”
Ő maga csuromvíz volt, ázott ürgéhez hasonlított, csónakszerű, beázott sárcipőkben botorkált, melyek minden lépésnél nagyot cuppantak. Az esernyők végig a nyomda előtt, a
Hatvani utcában, a sűrű záporban és szélviharban hirtelen
becsukódtak. Jókainak sikere volt.

Ábrahámhegyi Hírmondó

A nép derült a borús ég alatt. Vasvárit kívánták hallani. Aztán
Egressynek és Bulyovszkynak kellett beszélnie. Rendre, fegyelemre intették a tömeget. Felesleges óvatosság volt.
Senkinek nem görbült meg a hajszála sem reggel óta.
Bulyovszky beszéde közben Vajda János, aki az elindulás óta
nem tágított a Pilvax-beliek mellől, a nyomdával szemközti
ház falára festett cégérre mutatott:
Le a kétfejű sassal!
Százak és százak helyeselték, de Bulyovszky türelemre intett:
- Eljön az idő, mikor a kétfejű sas önmagától fog leomlani!
A Nemzeti dalt közben kiszedték. Petőfi maga javította a levonatot. Átszellemült arccal, áhítatosan nézte a betűket.
Szerette volna, ha a verset nemzeti színű keretbe foglalják, de
a tömeg sürgette az utcán. Petőfi remegő kézzel vette át a nedves papírlapot Irinyitől, gondosan összehajtogatta, s Attilája
zsebébe rejtette. Irinyi pedig harsogott: - Március tizenöt,
délelőtt fél tizenkettő!
Korszakot jelent ez az időpont a nemzet életében.
Megszületett a szabad sajtó, a népakarat első vívmánya!
Petőfinek újra el kellett szavalnia költeményét.
Azt hitte, már nem győzi hanggal. Győzte! Jobbját a nemzeti
kokárdára emelte – szíve melegétől megszáradt alatta a nedves nyomat-, balja az ég felé lendült:
Esküszünk! Esküszünk!
Jókai, Bulyovszky, Vidacs százával hozták ki a nyomdából a
friss példányokat, és szórták a népnek.
Irinyi József másodszor is kirobogott a nyomdából, ezúttal a
12 ponttal. Nem kellett olvasnia. Kívülről tudta. Úgy dörögte
el. Száz és száz kéz nyúlt a röplap után.

Boldog volt, aki egy papírfoszlányt magáénak mondhatott a
kapkodásban.
A sajtógép fürgén ontotta a nyomtatványokat. A barátok
templomában tizenkettőt ütött az óra. Kilenc órakor kezdődött… Három óra alatt évszázadok súlyos terhét rázta le
magáról a nép. Petőfi Vasvárihoz fordult:
- Mit tegyünk? - Három órakor népgyűlést tartunk a Múzeumkertben! - Így írta Lestyán Sándor „ A Pilvax forradalma”
című művében.
Az idő nagy úr. Elválasztja az igazat a hamistól. Gyermeki
lélekkel ifjon, már szinte ünnep előtt elkántáljuk a „Tizenkét
pontot”, a márciusi ifjak tizenkét pontját.
Én most idősödő fejjel döbbentem rá, hogy ebben a folytonos,
folyamatos ismétlésben mekkora erő rejlik.
Mert ha belegondolunk, ha igazán olvassuk, és nem csak
látjuk a betűket, ott van a sorok között örök emberi vágyunk,
az emberhez méltó élet vágya.
Ott van a Nemzeti Alaptörvényünkben, a Magyar Alkotmányban is. 1848. március tizenötödike évfordulója magyar ünnep. Szívünkben él. Ezen a napon újra és újra átéljük a
szabadságért folytatott küzdelem friss és tiszta tüzét.
Szívünkben meleget ébresztenek a „negyvennyolcas” dalok
versek, jelképek, s megkönnyezzük a vértanúkat. Ahogy
idősödünk egyre inkább.
És egyre inkább meg akarjuk valósítani legalább azt az
egyetlen egy mondatot, amely a Tizenkét pontot bevezette:
„Legyen béke, szabadság és egyetértés”

NYERGELJ, FORDULJ !
„Szökésének oka: hazaszeretet”
Hősiesek és fájdalmasan szépek az 1848/ 49-es Forradalom és Szabadságharc
idején, Kossuth szavára az osztrák tartományokban állomásoztatott magyar ezredekből hazatérő huszárok történetei. Amikor hozzájuk is eljutott a hír, veszélyben a haza,
hol tisztjeik vezetésével, hol nélkülük szöktek meg, vágtattak haza éjjel-nappal
Galíciából, Csehországból, Ausztriából. Ezzel a lehető legnagyobb függelemsértést
követték el: elhagyták szolgálati helyüket. Nélkülözések közepette harcoltak az utánuk küldött osztrák csapatokkal, ellenséges lakossággal, elestek, fogságba estek, hogy
akik hazaértek, hazai földön sokszor éhezve, fázva harcoljanak, onthassák vérüket,
adják életüket a szabadság-harcban.
A hazatért huszárok alakulatából ránk maradt egy levél, melyet a téli hadjárat idején
írt egy zászlóaljparancsnok, s amelyben lemondja a többször megigényelt téli ruhát,
mert 14 honvédje mind megfagyott.
„Testvérek! Vitéz Katonák! Hazafiak!” visszatérő megszólítások olvashatók korabeli röpiratokon.
A hazaszeretet vezérelte szökésben első volt, és legismertebbé vált a Lenkey-század. 1848 májusának végén Galíciából (DélLengyeország) indult útnak a 6. (Württemberg) huszárezred 2. magyar százada.
„Amikor elérik Magyarországot, késsel kell levágni a csizmát a lábukról, mert 70–80 óra lovaglás után nem tudják másként
levenni”.
A hazatért század egy részét Szegedre vezényelték, másik része a Vécsey hadosztályban harcolta végig a szabadságharcot a
komáromi kapitulációig.
Világos után Lenkey Jánost Haynau halálra ítélte, azonban az aradi börtönben meghalt.Hamarosan követték őket a
nádorosok, az egykori Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről származó színmagyar alakulat huszárjai is. A Nádor ezrednél
már szeptemberben előfordultak szökések, azután két jelentősebb, szervezett akcióra is sor került. Az egyik csoportot Sréter
Lajos százados vezette, a másikat Virágh Gedeon, valamint Hollán Hugó huszár főhadnagy.
Ábrahámhegyi Hírmondó
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Virágh Gedeon 170 huszárt hozott haza Kossuth hívó szavára. (E hazatérést örökíti meg Jókai Mór A kőszívű ember fiaiban).
Ők még két-két tiszt vezetésével 12 nap alatt hazaértek.
Ettől kezdve azonban az ott maradt, és egyre lázongóbb ezred maradványai
tehertétellé váltak az osztrák hadvezetésnek, ezért útnak indították őket
Olaszország felé. Nyugodtan vonultak Linzig, amikor innen is továbbindulási
parancsot kaptak, szívükbe markolt a keserűség, és csak az alkalmas pillanatra
vártak. Egy csapat rögtön nekiindult, megfutamította az őrséget, és néhány nap
múlva Mariazellen keresztül hazatért. A másik csapat Triebenből indult, de az
utánuk küldött császári csapatok Leoben után feltartóztatták és a Mura melletti
Bruck kaszárnyába kerültek fogságba.Egy idő után már az altisztekre hárult a
hazajutás érdekében történő szervezkedés, s akadt is felbátorodott, mint például Mohácsi Bálint őrmester, aki két századot is megszöktetett.
Egyszerű, tanulatlan parasztfiúk voltak, a térképet, a hazavezető utat sem
ismerték. Találomra indultak neki, s végül is Poroszországban kötöttek ki.Bár
nem bántották őket, de kiszolgáltatták az osztrákoknak. Június 4-én több mint
száz huszár szökött meg Udvardy Ferenc tizedes vezetésével. Ezen felbuzdulva
néhány nap múlva Gyökeres András és Kőmíves János káplár vezényletével is
elindult egy század haza.
Ekkorra azonban már zárták soraikat az osztrákok, csapdát állítottak, sok embert elfogtak. A tiszteket várfogságra ítélték a
legénység tagjait más ezredekbe osztották be. Néhány nap múlva egy másik század is megindult, Szokolay János őrmester
vezetésével, azonban ők is kelepcébe estek Marburg (Szlovénia- Maribor) közelében.
Ennyi szökés után már gróf Gyulai Ferenc császári és királyi táborszernagy, osztrák hadügyminiszter példát akart statuálni.
Bruckban hét jászkun huszár nézett szembe a kivégzőosztaggal. Holttestüket a temető fala melletti gödörben temették.
Kivégzésük helyén, másnapra földbe ásott virágokat találtak.
Hadbírósági aktájukon nemes egyszerűséggel ez állt: „A szökés gyanítható oka:
hazaszeretet.” Marburgban a hadbíróság vörös és fekete golyókat helyeztetett egy
perselybe, abból kellett a huszároknak találomra húzniuk, s akinek a fekete jutott,
azt kivégezték. A két csoportból pontosan annyi áldozata lett a szökéseknek, mint
később Aradon, október 6-án: 13.
A szabadságharc vérbe fojtása után sok '48-as honvédet soroztak be, s vittek itáliai,
ausztriai helyőrségekbe.
Emlékirataikban gyakorta felbukkan, látták a kivégzett Nádor-huszárok sírjait,
ahová mindig tett virágot a helyi lakosság.
A többi hadbírósági eljárásban elítélt, ám kegyelemben részesült huszárt
lefegyverezve, gyalogsági fedezet mellett küldték az itáliai császári-királyi hadsereghez, ahol Magyarországon kívüli területekről kiállított sorgyalog-ezredekbe
osztották be őket.
Töredékük tért csak haza. Akik azonban még időben hazaértek, harcoltak is a szabadságharcban. Mint az a 98 ember, aki
Marcal völgyében csatlakozott Kmety György ezredes hadosztályához.
Ebben szolgált az a két század is, amely már '48 őszén hazaérkezett, így a bajtársak újra egy zászló alá kerültek. Az Udvardyféle csapat megmaradt tagjai június 8-án tudtak csak csatlakozni.
A honvédseregben szolgáltak külföldi légiók is: két lengyel, az olasz-, és a német légiók. Az egyik lengyel légió parancsnoka volt
Bem József is. E légiókat részint a császári sereg magyar oldalra átállt katonáiból, részint ide menekült külföldiekből hozták
létre. Közülük különösen a lengyel légió tüntette ki magát a téli és a tavaszi hadjáratban, az olasz légió pedig az 1849 nyári
hadműveletekben.
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcra való emlékezéskor őket is megilleti a főhajtás.
Bona Gábor hadtörténész, a Miskolci Egyetem tanszékvezető tanárával készült interjú alapján, mely megjelent a
HVG 1010. októberi számában.
Bakosné
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A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA FEBRUÁR 25.

„… A társadalmi viszonyok tisztasága fontosabb, mint a bőség. Ha egy nemzet lelkierői
elapadnak, nincs az a tökéletes társadalmi berendezkedés, nincs az, az ipari fejlettség, amely
megmentené a pusztulástól. …. Minden lehetséges szabadságjog közül óhatatlanul a lelkiismeretlenség szabadsága tör az élre: nem lehet
se betiltani, se törvényekkel megzabolázni.….”
A. Szolzsenyicin: Töprengések Hogyan mentsük meg
Oroszországot? 1991.
A kommunizmus áldozatairól Magyarországon először
2001. február 25-én emlékeztek meg az Országgyűlésben és a középiskolákban. 2007-ben az Európa Tanács
Parlamenti Közgyűlése is határozatot hozott a kommunista diktatúrák jogsértéseiről. A határozat szól: „A jogsértések, egyebek közt gyilkosságok, egyéni vagy
kollektív kivégzések, koncentrációs táborokban bekövetkezett elhalálozások, az éhhalál, az elhurcolás, a
kínzás, a kényszermunka és egyéb, közösség ellen alkalmazott fizikai kényszer hatására bekövetkezett
halálesetek, etnikai és vallási okokból folytatott üldözések, a lelkiismereti, gondolati és kifejezési szabadság,
illetve a sajtószabadság megsértését jelentő, a polgári
pluralizmus) (egyidejű sokféleség, sokszínűség) hiánya
miatt” elszenvedett jogsértésekről.
Hogyan lehet ennyi szörnyűségről megemlékezni, és
mi értelme van újból és újból felidézni a történelem
sötét korszakait, felhánytorgatni a múltat? Nem volnae üdvösebb, ha a szörnyűségek emléke az eseményeket
átélő nemzedékekkel együtt enyészne el? Több okunk
is van arra, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni múltunknak ezeket a tragikus fejezeteit. Elsőként, mert a
múlt akarva-akaratlanul is velünk és bennünk él: ott
van gesztusainkban gondolkodásunkban, erkölcseinkben, szokásainkban; sokszor irányt szab cselekedeteinknek akkor is, ha ennek nem vagyunk tudatában.
Mindaz, ami elődeinkkel történt, része nemcsak a mi,
de gyermekeink és unokáink életének is. A múlt felidézésével emlékezhetünk azokra, akik áldozatul estek,
vagy elszenvedték ezeket az időszakokat.
Ábrahámhegyi Hírmondó

Emlékezhetünk mindazokra, akiket a lenini és sztálini
elvek alapján megfosztottak életüktől, bebörtönöztek,
munkatáborokba hurcoltak internáltak, de ideszámítanak azok is, akiknek a hatalom tönkretette az egészségét, egzisztnciáját, akiket bekényszerítettek a téeszekbe, öngyilkosságba kergettek azon a Lenini elv
alapján, mely szerint: “Minden, ami hasznos a kommunizmus számára, az jogos.” Emlékezhetünk a második
világháború során szovjet fogságba hurcolt több százezer magyarra bár, évtizedeken át azt a hamis látszatot
keltették, hogy csak harci cselekmények közben elfogott katonák kerültek fogságba.
Valójában a foglyok mintegy harmada kényszermunkára hurcolt civil volt, és nagyszámban vittek a GULAG
táboraiba koholt politikai vádakkal elítélt magyarokat
is. Tény az is, hogy a mostoha bánásmód következtében
a kiszállítás során, a gyűjtő-, tranzit- és a kényszermunkatáborokban több mint 200 ezer magyar lelte
halálát. Ugyanígy azokról, akiket Recskre, vagy, a
hortobágyi munkatáborokba hurcoltak el. Az 1951-ben
Budapestről kitelepített mintegy 13 ezer ember sorsára, az 1956-os forradalomban és Szabadságharcban
való részvétel miatt hátrányt szenvedőkre, az évekig
raboskodókra, a kivégzettekre. Ugyanakkor az időbeli
közelség, a rendszerváltási katarzis elmaradása, vagy a
múlt tisztázásának hiánya, a politikai és gazdasági érdekek szövevénye miatt tény, hogy ez a kérdés tisztázatlan a mai napig, s az áldozatok meghatározása sem
egyértelmű. Áldozat-e az, akit "csak" a továbbtanulásban, munkavállalásban korlátozott a diktatúra?
Áldozat-e egy félbeszakított család, akiket hosszú évekig elválasztott a lezárt határ? Áldozat-e az, aki gyengeségből vagy számításból besúgónak állt? A téma nem
lezárt, a számadatok sem véglegesek, és a közelmúlt
folyamatos viták tárgya. 1997-ben A kommunizmus
fekete könyve címen jelent meg egy hat szerző által
jegyzett francia könyv, mely levéltári kutatások és
becslések alapján 80-100 millióra teszi a világon a
kommunizmus áldozatainak számát. (2000-ben magyarul is kiadták) A világ számos pontján emlékművet
állítottak a kommunizmus, illetve a totalitárius rendszerek áldoztainak.
A formális megemlékezéseken túlmenően azonban
minden közösségben, családban története és arca van
az áldozatoknak, és legtöbb esetben az egyén által megmásíthatatlan okokból viselt sorsokról van szó.
Ezek a nevek, és történetek többek között a fentiek
miatt nincsenek ma még a köztudatban, de ha csak egy
percre is eszünkbe jut, hogy mennyi ártatlan áldozata
volt (van) ennek a korszaknak, már akkor is van értelme az emléknapnak.
M. Kiss Sándor történész írása alapján: Bakosné
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Ember
az embertelenségben
2012. Wallenberg-emlékév
Idén emlékeznek világszerte Raoul Wallenberg, legendás svéd
embermentő születésének 100. évfordulójára. Ennek egyik legfontosabb Magyarországi eseménye, az, az életét és tevékenységét bemutató kiállítás melyet január 17-én, elhurcolásának
évfordulóján nyitottak meg a Magyar Nemzeti Múzeumban, a
stockholmi Svéd Intézet szervezésében. Az utazó tárlat további
állomásai: Moszkva, Berlin, Tel Aviv, Washington, New York
és Toronto.
Wallenberg 1912-ben Stockholmban született, építésznek tanult, majd családja vállalkozásaiban dolgozott. Amikor egy, az
európai zsidóság megsegítésére létrehozott amerikai kormányszerv felkérte a semleges Svédországot, tegyen lépéseket a magyar zsidók megóvására, a svéd kormány Wallenberget jelölte a
feladatra, amihez több helyről anyagi forrásokat is biztosítottak. Ekkor volt 32 éves. Követségi titkárként 1944 júliusában
érkezett Budapestre, azon a napon, amikor a vidéki zsidó deportáltakat szállító utolsó szerelvény átgördült a határon.
Ekkorra már félmillió, a környező országokból idemenekült és
magyar zsidót elhurcoltak. Hasonló sors várt a fővárosban
maradt kétszázezerre is. Rövid idő alatt jól működő kapcsolathálózatot alakított ki semleges országok diplomáciai testüle-

A HOLOKAUSZTRA
EMLÉKEZÜNK
Január 27-ét, az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját 2005-ben nyilvánította Nemzetközi Holokauszt Emléknappá az ENSZ Közgyűlése. Az egyhangúan elfogadott határozat
hangsúlyozza az emlékezés és a tanítás kötelességét, hogy a
jövő nemzedékei megismerjék a hatmillió, túlnyomórészt zsidó
áldozatot követelői tömeggyilkosságok történetét.
A náci Németországnak a zsidóság megsemmisítésére irányuló
programja az akkori zsidó népesség számát mintegy harmadára
csökkentette. Hitler 1941 őszén határozta el a "végső megoldást", azaz az európai zsidóság teljes kiirtását. A holokausztnak
(görög eredetű szó, jelentése: tűzben elégő áldozat) mintegy
kétszázezer, a nácik által szintén alacsonyabb rendűnek nyilvánított cigány, valamint homoszexuális, testi és szellemi fogyatékos ember is áldozatul esett. Az Oswiecim (német nevén
Auschwitz) melletti "halálgyárat" Lengyelország lerohanása
után, 1940-ben tömeges megsemmisítés céljára alakította ki az
SS-parancsnokság. A törzstáborban és a hozzá tartozó, 1942ben kiépült Birkenauban, valamint Majdanekben építették fel az
első gázkamrákat. Az első áldozatokat 1941 szeptemberében
gázosították el ciángázzal, míg az iparszerű népirtás 1943
20

teivel, zsidó vezetőkkel, a magyar és a német hatóságok egyes
tagjaival.
Határozott fellépése és egyéniségének varázsa feledtette ellenségeivel, hogy ő is ugyanolyan védtelen és kiszolgáltatott, akár
védencei. A diplomácia szokásos formáit messze meghaladó
módon, az életét is veszélyeztetve küzdött a deportálásra ítélt
zsidók megmentéséért. Munkatársaival több ezer, egyes becslések szerint tízezer embert svéd védlevéllel láttak el, védett házakba menekítették, élelmezték őket. Mentették az embereket
az óbudai téglagyárból, a koncentrációs táborok felé induló
halálmenetekből éppúgy, mint decemberben a józsefvárosi
pályaudvarról. Mentőakciói a nyilasokat, és a német megszállókat is felbőszítette. Eichmann SS Obersturmbannführer, a
zsidó deportálások egyik fő szervezője megfogadta: "lelövi
Wallenberget, azt a zsidó kutyát". December elejére a nyilas
kormány megszüntette a védlevelek kiadását, a Svéd Vöröskereszt tevékenységét betiltották, készleteit elkobozták, a követség épületét elfoglalták. Több száz „svéd-védettet” elhurcoltak,
megkínoztak, a Dunába lőttek. Ezután már csak néhány sikeres mentést tudtak véghezvinni magyar hatósági kapcsolatokkal. A Vörös Hadsereg bevonulása után 1945 januárjában a
védettek ügyében, a szovjet parancsnokságra indult tárgyalni,
de kísérőjével együtt elfogták. „Nem tudom, vendég vagyok-e
vagy fogoly”– mondta, mielőtt végleg elköszönt.
A Szovjetunióba hurcolták. Állításuk szerint 1947-ben,
moszkvai börtönében halt meg szívroham következtében, de
halálának pontos körülményei a mai napig tisztázatlanok.
Az emlékév, és a megemlékezések jó alkalmat kínálnak arra,
hogy elgondolkodjunk a múlt tanulságain, azok máig ható
összefüggésein.
Bakosné

márciusában kezdődött, amikor üzembe helyezték a négy
krematóriumot. Az akkortól érkező tömegekben a rabok már nem
kaptak számot sem, 70-75 százalékukra az azonnali halál várt, ez
az oka annak, hogy az adatok becsültek és eltérőek.
Az auschwitzi múzeum 1,1 millióra teszi az Auschwitzba irányított európai zsidók számát, de akár 1,5 millióan is lehettek, s
többségük elpusztult. Az emberek tervszerű megsemmisítése
csak 1944 késő őszén ért véget. Amikor 1945 elején a szovjet
csapatok elérték a tábort, alig több mint hétezer foglyot, többségében végsőkig legyengült nőket és gyerekeket találtak ott.
A magyar cigány holokausztra augusztus 2-án emlékezünk,
áldozatainak számát mintegy 5000 főre becsülik. A magyarországi holokauszt emléknap április 16.
1944-ben ezen a napon kezdődött el a zsidók gettókba zsúfolása.
Budapesten 2004 óta működik a Holokauszt Emlékközpont, amelynek állandó kiállításadokumentumokkal, képekkel, tárgyi emlékekkel mutatja be a magyar zsidók és romák szenvedéseit, üldöztetését
és legyilkolását. Emlékeznünk kell rá, hogy kerültek ki közölünk
gyilkosok, akik haszonlesésből, beteges kegyetlenségből, vagy zavaros gondolatoktól vezettetve kollaboráltak a megszállókkal, és
részt vettek a holokauszt végrehajtásában.
És emlékeznünk kell arra, hogy akkor is, mint minden igazán nehéz
időben, voltak közöttünk emberséges emberek. Az apáca, akit az
általa bújtatottakkal lőttek a Dunába, a katonatiszt, aki alakulatában
védte meg, a gazdasszony, aki a padlásra rejtette az üldözötteket.
Neves és névtelen hősök, akik nem mondták a rosszra azt, hogy jó,
sem félelemből, sem jutalomért, sem előrejutásért.
Forrás. Múlt-kor Történelmi

Ábrahámhegyi Hírmondó

Szentágothai-év 2012.
Szentágothai János - neurobiológus (1912-1994)
"...életem fő célkitűzése és törekvése csak az volt, jó agykutatónak,
XX. század végi értelemben kultúrembernek és a történelmi körülmények
között tisztességesnek, de mindenek felett kereszténynek maradni.”
(Szentágothai János)

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Szentágothai János születésének századik évfordulója
tiszteletére 2012-t a neves agykutató emlékének szenteli. Ritkán esik meg, hogy egy magyar tudósnak nemzetközi évet
szentelnek, de Szentágothai János munkásságának jelentősége és a közéletben betöltött szerepe is kevesekéhez hasonlítható.
Már kutatói karrierje elején volt egy olyan módszertani felfedezése, amely az idegpályák kutatását teljesen új utakra terelte.
Különösen érdekes azonban az a barátság, melyet Sir John C. Eccles-szel ápolt, hiszen a Nobel-díjas brit agykutatóval együtt
azon a véleményen voltak, hogy létezik olyasmi, amit léleknek kell neveznünk. Azt a kérdést vizsgálták, hogyan jön létre a
tudatnak nevezett egység az elmében, hogyha csak különálló agysejteket találunk az agyban. Az egységért a lélek a felelős válaszolták mindketten.
Szentágothai János 1912-ben született Budapesten, eredeti neve Schimert János. Apja, Schimert Gusztáv köztiszteletben álló
orvos. Öt testvére közül négy érte meg a serdülőkort, a fiúk valamennyien apjuk hivatását követték. A jövőbeni professzor a
Pázmány Péter Egyetemen 1930-ban kezdte meg orvosi tanulmányait. A Trianoni tragédia után az értelmiség legjobbjai
egyetlen valamirevaló kiutat láttak: meg kell sokszorozniuk erőfeszítéseiket, hogy a megcsonkított ország romjain kulturális,
és tudományos érdemeket szerezzenek. Ez a kor adta a világnak Bartók Bélát és Kodály Zoltánt. Ekkor tűnt föl a fizikusoknak
és matematikusoknak azon nemzedéke, mely máig meghatározza tudóskörökben a hazánkról kialakult képet. Köztük volt
Neumann János, Szilárd Leó, Wigner Jenő (1963-ban kapott Nobel-díjat), Teller Ede, Lánczos Kornél, Gábor Dénes (1971ben kapott Nobel-díjat), Kármán Tódor, Hevesy György kémikus (1943-as Nobel-díjas), Selye János fiziológus, Polányi
Mihály kémikus és filozófus, Moholy-Nagy László iparművész, Victor Vasarely, Klebelsberg Kuno. Ekkor kezdte meg
hallásmechanikai kísérleteit Budapesten Békésy György, aki hamarosan a kísérleti fizika professzora lett (1961-ben kapott
Nobel-díjat) Szondi Lipót ekkor állította föl a pszichológiai mélyanalízis laboratóriumát; Bródy Imre a Tungsram számára
megtervezte az első kriptonégőt, Jendrassik György megépítette az első gázturbinát. Debrecenben Verzár Frigyes kutatásai
egyengették a talajt az orvostudomány új ága számára, melyet gerontológiának neveztek el, Szegeden pedig Szent-Györgyi
Albert felfedezte a C-vitamint (1937-ben kapott Nobel-díjat).
Az ország legjobb "régi iskoláinak" egyikét azidőtájt Lenhossék Mihály anatómiaprofesszor vezette a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Lenhossék, a neuronelmélet egyik megalkotója és világhírű szaktekintélye. Az ifjú Szentágothai
János ennek az Anatómia Tanszéknek tagja lett. Követte Lenhossék útmutatásait, és hamarosan a nemzetközi tudományos
vitafórumok kellős közepébe került és hamarosan a világ legjobb szakértői között tartották számon.
A második világháború után a pécsi egyetemre nevezték ki anatómiaprofesszornak. A tanszékeket elsöpörték a háború borzalmai, mindent elölről kellett kezdenie. Első kollégáit saját tanítványai közül választotta ki. A fiatal tanszékvezető sorsa
jobban már nem is különbözhetett volna nyugati kollégáiétól: nem volt módja publikálni tudományos folyóiratokban, nem
tudott munkatársakat verbuválni a világ legjobb jelöltjei közül. Ám pár évvel a megérkezése után, Szentágothai János olyan
virágzó neuroanatómiai, neuroendokrinológiai és neuroembriológiai iskolát épített föl Pécsett, melyet a világ minden ezzel
foglalkozó tudományos intézetében ismertek és nagyra becsültek. A professzor páratlan ítélőképesség birtokában volt: Az
álmodozó, félénk hallgatóban meglátta a jövendő tudóst, és úgy tudta irányítani a fiatalokat, hogy tehetségük legjavát nyújtsák. Munkatársai megítélésében és hallgatók generációinak nevelésében ugyanazok az irányelvek vezették, mint saját kutatómunkájában. 1956-ban a pécsi Értelmiségi Forradalmi Bizottság elnöke volt. 1963-ban a Semmelweis Egyetem Anatómiai
Tanszékének vezetője lett. Az egyetemen tartott előadásai szenzációszámba mentek. Kiváló rajzművész is volt. Maga tervezte
anatómiai atlaszát az elmúlt évtizedekben tizenhárom nyelvre fordították le, és több mint száz kiadást ért meg. Több idegtudományi iskola eredményeiben ma is érződik hatása. Az MTA, és a Tudományos Köztestület elnöke, országgyűlési
képviselő, több nemzetközi szervezet tagja és több egyetem, így az Oxfordi Egyetem díszdoktora is volt.
A centenáriumról számos rendezvénnyel emlékeznek meg országszerte, így például a Pécsi Egyetemen és a Semmelweis
Egyetemen, amelyeknek professzora volt. A hazai ünnepségek főrendezvénye október 31-én, Szentágothai János születésnapján lesz a Magyar Tudományos Akadémián.
Hámori József akadémikus, egykori tanítvány, a Magyar UNESCO Bizottság elnöke nyilatkozata, és a Magyar Tudomány
2004.októberi számában megjelent, Vizi E. Szilveszter írása alapján.
Bakosné Tóth Erzsébet

Ábrahámhegyi Hírmondó

21

ÖRKÉNY ISTVÁN SZÜLETÉSÉNEK
100. ÉVFORDULÓJA
„A groteszk megingatja a végérvényest, de nem állít egy másik
végérvényest a helyébe. Pont helyett mindig kérdőjelet tesz,
tehát nem lezár, befejez, hanem utat nyit, elindít.”
(részlet Örkény István hagyatékából előkerült jegyzetből)

„Amikor megszülettem, olyan feltűnően szép voltam, hogy a főorvos karjára vett, és szobáról szobára végigmutogatott a klinikán. Azt
mondják, még mosolyogtam is, amitől a többi mamák irigyen felsóhajtottak. Ez röviddel az első világháború kitörése előtt történt, 1912ben, s azt hiszem, ez volt egyetlen teljes értékű sikerem. Ettől kezdve életem folytonos dekadencia. Nemcsak szépségemből vesztettem,
fogaimból s hajamból hullattam el, hanem a külvilággal szemben is egyre inkább alulmaradtam. Se akaratomnak nem tudtam érvényt
szerezni, se tehetségemet kihasználni. Hiába tudtam, hogy író akarok lenni, apám patikus volt, s ahhoz ragaszkodott, hogy én is az legyek. S
még ez se volt neki elég! Arra vágyott, hogy több legyek nála, s amikor patikus lettem, még egyszer egyetemre küldött, hogy vegyészmérnök is legyek. Újra várhattam négy és fél évig, amíg szívvel-lélekkel az írásnak szentelhettem magam. De meddig? Alig vettem néhány
mély lélegzetet, amikor kitört a háború. Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, s engem kivittek a frontra, ahol hamarosan megverték
a mi hadseregünket, engem pedig elfogtak az oroszok. A fogságban megint eltöltöttem négy és fél évet, de hazatérve újabb viszontagságok
vártak, melyek nem könnyítették meg az én írói pályámat. Már ebből is mindenki láthatja, hogy amit ilyenformán a világra sikerült hoznom
- néhány kisebb-nagyobb regényt, öt-hat novelláskötetet, két színdarabot -, úgyszólván titokban írtam, néhány szabad órámban, melyeket
sikerült ellopnom a történelemtől. Talán ez az oka, hogy mindig szűkszavúságra törekedtem, rövidségre, pontosságra, a lényeget keresve,
sokszor kapkodva, minden csöngetéstől összerezzenve, mert sem a postától, sem más érkezőtől nem sok jót várhattam. Ez a magyarázata
annak is, hogy újszülöttként talán elértem a tökéletességet, de aztán csak koptam, csúsztam, bukdácsoltam, és bár egyre jobban kitanultam
a mesterségemet, önmagamat, a bennem rejlő beteljesülést mindig elérhetetlennek éreztem.”
Örkény István: Egyperces életrajz (1968.)
Örkény István első írásai egyetemista korában jelentek meg a Keresztmetszet c. folyóiratban. Első novelláskötete, a Tengertánc (1937). abszurd történet egy elmegyógyintézet ápoltjairól, akik fellázadnak és átveszik az uralmat a normális emberek fölött - jól érezhetően a fasizmus
világveszedelmének, rémképére utal. 1938-ban, rendőrhatósági figyelmeztetésre apja Londonba küldi, '39-ben, Párizsban alkalmi munkákból él, 1940-ben hazatér, és ismét beiratkozik a műegyetemre, ahol vegyészmérnöki diplomát szerez. 1942-ben behívják katonának, és
májusban indul a 2. Magyar Hadsereggel a doni frontra. Hadifogságba esik, csak '46 karácsonyán térhetett haza. 1949-től az Ifjúsági Színház, 1951-től a Magyar Néphadsereg Színházának dramaturgja, 1954-től a Szépirodalmi Könyvkiadó lektora. Az 56-os forradalomban való
részvétele miatt 1958-63-ig nem publikálhatott; ez idő alatt - hasznát véve diplomájának, az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárban dolgozott. József Attila-díjat (1955, 1967) és Kossuth-díjat (1973) kapott. 1979. június 24-én hunyt el Budapesten.

Vélemények Örkény István írásairól:
„Egypercesei úgy működnek, mint a jó viccek: több jelentésréteg épül egymásra, néha kis időbe telik, amíg az olvasóban
„leesik a húszfilléres”, de ha leesik, nagyot szól!
„Örkény könyvet olvastam az éjjel. FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Ne tedd, mert szétröhögöd az ágyad és az éjszakát.
Nem tudtam elaludni, gondoltam jó lesz esti mesének, de hajnali fél négyig röhögtem, szorult el a torkom, a gyomrom.”
„Mácsai Pál-féle hangos könyvet hallgattam főzés közben. Nem emlékszem, hogy készült el a szombati
ebéd, de arra igen, hogyan fagy meg 60 ezer magyar a szovjet fronton, az út mellett ülve, nyitott szemmel.”
„Néha megnevetett, máskor meg annyira fájdalmasan szomorú, hogy már csak mosolyogni lehet rajta.”
„Minden időpontban, minden hangulathoz, minden embernek. Fantasztikus novellák, és mindben ott a kis
elgondolkodtató csend a végén. A legrövidebb is képes többet mondani, mint sok száz oldalnyi írás, és egyetlen
elolvasásával is több leszel valamivel. Mindenkinek ajánlom függetlenül attól, hogy szereti a műfajt vagy sem.
Ezt nem lehet nem szeretni…”
„Takarítás, rendrakás közben hallgattam a hangos könyvet. Eleinte nagyon sokat kellett nevetni, ezért minden nagyon jól ment,
aztán a vége felé csak nem akarták a zoknik a párjukat megtalálni, mert csak nézni kellett ki az ablakon és sűrűn pislogni.”
„Egyrészt rengeteg szomorú rész van benne, nagy életigazságokkal,
másrészt meg percenként röhögtem fel. Eszméletlen egy pali volt ….”
„Nagyon szeretem Örkény humorát. Először a színházban láttam az Azt meséld el, Pista!
című előadást, karácsonyra pedig megkaptam a könyvet. Olvasni is nagyon jó volt,
bár valamiért kicsit jobban megrázott, mint a színházi élmény.”
„Újabb magyar kedvencet avattam. Emlékeztem – még középiskolás koromból a Tóték c. novellájára, tudom,
hogy azon is jókat mosolyogtam, viszont szomorú volt a történet. Mácsai hangszíne, stílusa nagyon mulatságossá
és szerethetővé teszi a „könyvet”. A költő születésétől kezdve mesél el, egy-egy kiemelkedő momentumot.
Jókat derültem rajta, főleg az utolsó részeken : Júlia néni várja a vendégeit. ..
Öregkori szenilitás, Megkínálom kávéval, Lesz egy kutyája ….) stb.
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A Magyar Kultúra Napja
Online kultúrhíradó indult: MaNDA TV
Január 22-e, a Magyar Himnusz születésnapja 1989 óta a Kölcsey
Társaság kezdeményezésére lett a Magyar Kultúra napja. Ez az
elhatározás egyszerre kötötte ezt az ünnepet Kölcsey Ferenchez, a
Himnusz gondolatköréhez, és azokhoz a kulturális értékekhez, amik
ehhez társíthatók. A Magyar Kultúra Napja felhívja a figyelmet a

megőrzendő szellemi és tárgyi kulturális örökségünkre, azok közösségi birtoklására és közösen folytatni akarása, valamint az állampolgárságtól független kulturális nemzet élő valóságára. Erre ad lehetőséget az ünnep napján indított MaNDA TV, online, kétnaponta
frissülő kulturális híradó, mely az interneten mindenki számára ingyenesen hozzáférhető. Igazi akkor lenne, ha több aktuális kulturális
tartalmat találhatnánk benne, a közművelődés rovat pedig mindezidáig üres. Ettől függetlenül érdemes belenézni, találhatunk érdekes
és értékes tartalmakat.
Bakosné

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
ÁPRILIS 11.
JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJA
„Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy ffűszálon
űszálon pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.”
József Attila: Nem én kiáltok

József Attila munkássága csak ellentmondásokban bővelkedő életútja végén, halála után nyerte el
a méltó elismerést, de életműve, örökös út, és kiút
keresésének költészete nemcsak a saját kora, de az
egész XX. század alapkérdéseit feltette és máig
sem vesztett erejéből, aktualitásából. A költészet
napján 1964 óta emlékezünk a költőre, és tartjuk a
magyar irodalom ünnepét. Noha a költészet
napját József Attila születésnapjához kötjük,
sokan nem tudják, hogy Márai Sándor is ezen a
napon született, aki csupán öt évvel volt idősebb
nála.
A költészet napja alkalmából is ajánlom figyelmükbe az
újból megnyílt balatonszárszói József Attila Emlékmúzeumot. Az uniós forrásból megújult, egykori Horváthpanzió ad otthont az állandó kiállításnak, melynek
ünnepélyes megnyitója febru-ár 24-én volt. József Attila itt
töltötte élete utolsó napjait, 1937. december 3-án este,
innen indult el arra a sétára, amelyről nem tért többé
vissza. A kiállítás a költő életének utolsó időszakát idézi
fel, és abból visszatekintve állít emléket életművének, a
Petőfi Irodalmi Múzeum anyagából, valamint
magántulaj-donban lévő dokumentumok, fotók, tárgyak
segítségével. Térbe iktatott oszlopok, beugrók,
pihenőszigetek révén részleteiben is bemutatja a költő
tárgyi hagyatékát, és sokrétű költészetét. Az érzelmekre
ható, ugyanakkor tényszerű információkat, szenzációs
dokumentumokat, eddig még nem publikált fotókat
bemutató a tárlat, minden korosztály érdeklődésére
számot tarthat.
Bakosné
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Vönöczky András: Bertha Bulcsú írásai
Nagyon szeretem Bertha Bulcsú műveit olvasni. Ritka jó
novellákat írt a Balatonról. De az „idők” megváltoztak, ma
más a „divat”, más könyveket nyomtatnak! Ha ma bemegyek egy könyvesboltba és keresek valami könyvet Bertha
Bulcsútól, az eladó nem érti kérdésemet, nem ismeri a nevet,
nem ismeri az írót. Szerencsére az antikváriumokban még
pár könyve fellelhető.
Jó régen volt egy érdekes találkozásom Bertha Bulcsúval,
amire szívesen emlékszem vissza. Még a középiskola padjait
koptattam a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban, mikor Dr.
Bécsi Tamás kiváló magyar tanárom felajánlott egy jegyet,
író–olvasó találkozóra. Óvatosan fogalmazva nem tartoztam
a jó tanulók közé, és egy jobb jegy reményében elmentem a
találkozóra.
Talán a korosztályom ismeri az akkori író-olvasó találkozókat. Hideg, olajos padlós kultúrotthon, nagykabátban didergő hallgatóság, elől a piros terítővel leborított asztal mögött
három ember, ők az írók–költők, akik olvassák írásaikatverseiket. Bizony régen volt, 1963-at írtuk. Jó diákként a legtávolabbi széket foglaltam el, közel a kijárathoz, ha nem bírom, könnyebben menekülhessek jobb helyekre. Hallgatom
a számomra unalmas felolvasásokat, de azért igyekszem figyelni, hátha magyarórán be kell számolnom a hallottakról.
Bóbiskolás közben valami érdekes dologra kezdek figyelni,
általam is átélt élményeket hallok egy sötét hajú fiatal író
felolvasásában:
„A hálót elrejtettem a nádba, aztán visszamentem a
hátizsákomért a lékhez. A széle már meghártyásodott. Amíg
a szíjakat becsatoltam, még egyszer körülnéztem. Csendes
volt minden. Alkonyodott. A nap fennakadt a gyenesi nádasokon, megduzzadt, aztán vörösen szétfolyt a jégen.
Jól előrehajoltam, mert nehéz volt a hátizsák, és nekilendültem. A korcsolyám alatt sercegett a jég. Igyekeztem a part
mellett maradni. A szemem előttem pásztázott harmincnegyven méterrel, vigyázni kellett, mert sok volt a rianás és a
híg víz.”
Jé, hát van ilyen író is, aki nem csak az élet szenvedéseit veti
papírra? Figyelek minden szóra, szívom magamba az érdekes történetet, és várom a következő novellát. Nem csalódom, az is átélt nyarainkról szól:
„A szél hűvös érintésétől fodrozódik a víz. A hajó megmozdul. Erősödik a holdfény, és erősödik a szél. Megriadt
halászmadarak egyensúlyoznak a szélben. A sötétkék éjszakában úszik egy hajó. Tíz négyzetméter vitorla, egy lány és
egy fiú… Körben hegyek, süvítő szél. A porcelánfestő és a
lány a decken ülnek, s a kötelekbe kapaszkodva lógnak a
fekete víz fölé. Az északi szél siklásba hozza a hajót. Elhagyják az utolsó vulkánkúpokat, a Balaton legszélesebb öblén
hajóznak át.
Lenyűgöztek a hallottak, hát van olyan író Pécsett, aki ismeri
a Kalózt (tíz négyzetméter vitorla), a Balaton legveszélyesebb vízfelületét, a szigligeti öblöt, az éjszakai vitorlázás
különös világát, tudja mi a deck, és mit jelent, ha siklik a
kalóz????
Felvillanyozva számoltam be magyar tanáromnak, a hallottakról, és utólag úgy emlékszem ez az esemény tett „olvasóvá”! Érdeklődésemre megtudtam azt, amit most életrajzából rövidítve idézek:
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„Gyermek- és diákéveit Zalahalápon, Tapolcán,
Nemeskeresztúron és Balatongyörökön töltötte. Keszthelyen
érettségizett 1953-ban. Politikai okokból nem tanulhatott tovább. A Balaton mellett, Zala megyében, Dunapentelén volt
segédmunkás.”
„1956 őszétől Pécsett először fémnyomó munkásként,
majd rövid ideig könyvtárosként dolgozott. 1960–63-ban az
Esti Pécsi Napló kulturális rovatvezetője.”
„1976–94-ben az Élet és Irodalom főmunkatársa,
1993-tól a Lyukasóra szerkesztőbizottsági tagja. 1976-ban
rövid ideig a Magyar Írószövetség titkára. Tagja volt a
Magyar Művészeti Akadémiának.”
Gyönyörű életút! Aki középiskolás korában nap, mint nap
találkozik és beszélget „Széchenyi Zsiga bácsival” (így
említi), a híres Afrika vadásszal, aki a Keszthelyi Múzeumban dolgozott segédmunkásként, és Györökön alkalmi munkákból, szőlőmetszésből tartja el magát, majd segédmunkásként a balatoni kikötők villamosításában vesz részt, kitartó
munkával ilyen magasságokba jut. Később Balatonszepezden vásárolt szőlőt, pincével, melyet szintén sok novellájában megörökített. Ekkor határoztam el, hogy Ábrahámból
egyszer átszaladok, személyesen is megkeresem egy beszélgetésre. Rengeteg a közös élmény, megfogalmazta azon
gondolatokat, amit sok-sok évtized alatt magam is átéltem a
Balaton vízén, Ábrahámhegyen a szőlőkben, pincékben borfejtések közben. De mindig halogattam,”majd jövő héten,
majd jövő hónapban, de jövőre biztosan átmegyek” aztán
egyszer csak nem volt jövő nyár, a második találkozás végleg elmaradt.
Bertha Bulcsú, hosszan tartó, súlyos betegség után,
1997. január 19-én elhunyt.
De talán a lényegre eddig nem tértem ki. Mi indított arra,
hogy gép mellé üljek és közreadjam gondolataimat? Az elmúlt, 2011-es évben, május 7.-én volt horgász és halászléfőző verseny az ábrahámhegyi strandon, és véletlenül aznap
került kezembe Bertha Bulcsú, Horgászverseny c. novellája.
Vannak ilyen véletlenek, vagy nincsenek, nem tudom, de jót
derültem rajta, és úgy gondoltam ezt közre kell adnom. Most
megteszem.

Emlék 1963-ból: kivettem a halat, majd a hálót elrejtettem a nádba.

Ábrahámhegyi Hírmondó

Bertha Bulcsú: Horgászverseny
A rendezés jól sikerült, volt elég jelentkező, a versenyzők
sportszerűen viselkedtek (senkit sem kellett figyelmeztetni
italozásért), a körülmények is jól, ideálisan alakultak, borongós idő lévén, senki sem kifogásolta, hogy a strandon
lezártak egy egész partszakaszt. Így érthető, hogy a központ
a helyi rendezőket, főleg az üdülőhelyi előadót jegyzőkönyvi
dicséretben részesítette.
Talán csak az árnyékolta be egy kicsit a versenyt, hogy kevés
halat fogtak, tizenketten összesen negyven dekát. A győztes a
díszoklevél mellé adományozott teleszkópos botot egy tizennégy dekás dévérkeszeggel nyerte, s a tizenkét versenyzőből
öten semmit nem fogtak, még csak egy vézna, picike küszt
sem, amiből délutánonként a gyerekek harminc-negyven
darabot szoktak cérnára kötött gombostűhoroggal, gyufaszálúszóval kiemelgetni a macskának. De ez sem számított,
mert a halfőző versenyhez, ami a sportnap másik nagy rendezvénye volt, már előző nap megvették a halastavi pontyokat Veszprémben. A „sok” és a „kevés” egyébként is viszonylagos fogalmak, a halszegény vizek partján a negyven deka
hal ha nem is sok, éppen elég. A felszerelések pedig jók
voltak, csupa korszerű bot, peremfutó orsó, a legjobb német
vagy francia teknősbéka zsinórokkal. Szerény „B” speciált
vagy multiplikátort nem is lehetett látni, csak menő szereléseket az ABU és a Shakespeare üzemeiből. Az etetőanyaggal sem spóroltak, csak úgy ködlött a víz a szójalisztes,
tejporos csodaszerektől. De a halak mégis elmaradtak, alig
volt kapás, a szerelékek petyhüdten lebegtek a vízben.
A sportnap, ahogy ezt a jegyzőkönyv is megállapította,
mindezek ellenére jól sikerült. A hangulatot csak az rontotta
egy kicsit, hogy a strand legszélén, ahol véget ér a kövezés,
versenyen kívül horgászott egy helyi ember.
A helyi embernek nem is volt horgászformája. Zsíros szélű
kalapban állt a parton, nyűtt, kopottas zakóban, amit már az
otthoni munkához is szégyellt magára venni, és gyűrött,
buggyos fenekű pantallóban. Amikor reggel hétkor felálltak
a versenyzők a parton, a kalapos ember már rég ott volt.
Az üdülőhelyi megbízott odament hozzá, és megszólította.
– Szintén horgászni tetszik?
– Legyüttem… – mondta a helyi ember.
– És van valami?
– Csak egy ponty.
Az üdülőhelyi megbízott a kövekre akasztott szákra pillantva
meglepetten látta, hogy a kalapos ember már fogott egy jó
kétkilós pontyot.
– Mikor tetszett lejönni? – firtatta a dolgot.
– Még reggel – mondta a helyi ember.
– Csak azért kérdezem, mert ha be tetszik nevezni, csak hét
órától számít a fogás.
A horgászversenyben egyenlő esélyekkel indul mindenki.
– Köszönöm, kedveském, de én csak ilyen magamnak való
ember vagyok. Semmibe sem szeretek belekeveredni.
– Ha ilyen szerencséje lesz továbbra is, nyerhet egy szép
horgászbotot…
– Kedveském, ha énnekem szerencsém lenne az életben, nem
tőtteném az időt halászattal.
Ha énnekem szerencsém lenne, akkor belekapnék valamibe.
– Ha nem, hát nem – mondta az üdülőhelyi megbízott, és
otthagyta a kalapos embert.
A kalapos ember pedig hét óra után tíz perccel fogott egy
újabb másfél kilós pontyot.
Ábrahámhegyi Hírmondó

Fél nyolckor visszadobott egy kiló alatti retúrt, aztán nyolcig
kiemelt négy sütőlapát nagyságú dévért, majd két kisebb
jászkeszeget. Ekkor újra odament hozzá az üdülőhelyi megbízott, és gyengéden becserkészte a lelkét:
– Egy teleszkópos bot az első díj. Ha most úgy vesszük, hogy
hét órakor benevezett, amit a start óta fogott, azzal már meg
is nyerte az első díjat. Jöjjön, nézze meg a botot.
- Van énnekem botom, kedveském. Jók ezek. Mit kezdenék én
a teleszkópos bottal? A rosseb se szereti tologatni. Ezeket a
kétrészeseket is egyszer összeraktam, aztán úgy maradtak.
Nem jó ám a botot állandóan piszkálni. Az idő is elmegy vele,
aztán nem ér rá az ember halászni – mondta a helyi ember,
aztán oldalt a stégek felé kezdett figyelni, mert ott, százméternyire valakinek hajlott a botja, fogott valamit. Ponty
lehetett, méghozzá olyan jó ötös forma.
Egy-egy kis keszeg a versenyzők horgán is megakadt, s ilyenkor izgalom és idegesség borzolódott végig az egész mezőnyön.
A kalapos ember kilenc órakor elkezdett pakolódni. Egyik
botját már kivette a vízből, amikor a másikon koppant a
karika. Gyors mozdulattal felkapta, és bevágott.
– Két másodperc elég volt neki! – mondta a központi ellenőr,
és megcsóválta a fejét. – Olyan a keze, mint a villám. Lassú
beszédű, de gyors kezű ember. Persze hogy fog. A szeme is
ilyen, erre néz, vagy oldalt a nádasok felé, de a botra lát.
A kalapos ember pedig szép lassan kivontatott, aztán megszákolt egy háromkilósat.
Az üdülőhelyi megbízott odament megcsodálni a nagy
pontyot, s közben csábítgatta a verseny felé. Lefényképeznék,
ígérte, és beletennék az újságba is. De a kalapos ember csak
rázta a fejét:
– Kedveském, én halászni szeretek, de versenyezni nem.
Amikor a helyi ember a versenyzők mögött hazafelé ballagott
a halaival, még a legbüszkébbek is megfordultak és megnézték. Külön a nehéz szákot és külön a kopott kalapos
embert. Olyan átlagos, semmilyen embernek látszott,
amilyenekkel tele vannak a kicsi falvak.
– Legalább nyolc kiló halat fogott – sóhajtott az üdülőhelyi
megbízott –, milyen szép lenne a jelentésünkben… De elszalasztottuk.
A kalapos ember elment a halakkal, így a jegyzőkönyvbe
csak negyven deka keszeg került.
Hihető a történet? Én emlékszem az 50-es-60-as évek balatoni horgászaira. Felvették legelnyűttebb ruháikat, konzervdobozban giliszta, kukorica, és egy-két saját készítésű horgászbottal, szákkal irány a Balaton. Nem hobbyból horgásztak, sok családnak az volt a fő étkezése, amit hazahoztak a
vízről. Magam is láttam ilyen fogásokat, no meg a 14 dekás
keszegre is emlékszem, amit gyerekként nagyon büszkén
vittem haza.
Vönöczky András, Ábrahámhegyről és Pécsről, 2012 telén
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„A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiterjedése.
A népek legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait értjük,
ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.”
Forrás: Visszatekintés: Összegyűjtött, írások, beszédek, nyilatkozatok / Kodály Zoltán – Budapest: Argumentum

Kodály Zoltán a magyar népdalkutatás, népdalgyűjtés legismertebb alakja, világhírű zeneszerző, akinek zenekari műveit
már életében a leghíresebb koncerttermekben – Chicago,
Amsterdam, Milánói Scala – játszották. Egy archív felvétel
tanúsítja Kodály nézetét, mely szerint a zene lelki táplálék, ami
felszabadít. Vallomása szerint a zenéhez mindenkinek joga
van, s megismertetésének célja nem a művészképzés. Ezek az
egyetemes gondolatok, és az általa kidolgozott módszerek,
valamint zenéje, melynek egyéni színét a magyar népdalok feldolgozása adja, tették ismertté szerte a világon.

Kodály zseniális sokoldalúságát bizonyítja, hogy a komponálás, és népzenei gyűjtőmunka mellett tudományos előadásokat
is tart a zene és a beszélt nyelv kapcsolatáról és a zenei nevelés
fontosságáról. A világszerte ismert Kodály módszer pedagógiájának lényege, hogy a gyermek zenei készségét óvodáskortól
fejleszteni kell, az iskolás kori ének-zene oktatással folytatólagosan. A gyermek első találkozása a zenével nemzetének népdalkincse legyen, majd később ismerkedjék más népek népdalaival, mégpedig az adott nyelven. A pedagógiai munka
segítésére oktatási anyagokat szerkesztett.

1882. december 16-án, Kecskeméten született. Apja vasutasként dolgozott, ami családját folytonos költözködésre kényszerítette. Így került a Kodály család Galántára (ma Szlovákia
területén), ahol a gyermek Kodályt életre szóló benyomások
érik. A magyar, szlovák és német kultúrát is őrző, gyönyörű természeti adottságokkal bíró faluban találkozik a régi népszokásokkal, itt hall először népdalt, és jó cigányzenét, verbunkosokat, csárdást. Ezek a zenei élmények ihletik az 1933-ban
komponált „Galántai táncokat”. A középiskola alatt több
hangszeren megtanul játszani, 16 éves korában a gimnázium
zenekara számára nyitányt komponál. Az egyetem magyarnémet szaka mellett a Zeneakadémia zeneszerző szakán végez.
Még egyetemi tanulmányai alatt elhatározza, hogy doktori értekezését a magyar népdalról írja. A másik erős hatás erre, Vikár
Béla munkásságának megismerése. Vikár, a neves etnográfus,
a finn nemzeti eposz, a Kalevala fordítója fonográffal gyűjtötte
a magyar népdalokat. Kodály 1905-ben kezdi el papírra vetni a
beláthatatlan idők óta kizárólag szóban hagyományozott népdalokat zeneszerzőtársával, barátjával Bartók Bélával. Nekik
köszönhető, hogy a magyar népdalkincset ismerhetjük.
Népdalgyűjtő munkásságát az első világháború szakítja félbe.
1923 nyarán a Psalmus Hungaricus című darabja, - melynek
szövege egy XVI. századi bibliai zsoltár magyar adaptációja nemcsak hazai, de nemzetközi elismertségét is megalapozta.
1926 októberében mutatják be Budapesten az Operaházban a
Háry Jánost. A daljáték óriási sikert arat friss, népi hangvételével és még ugyanabban az évben 12-szer kerül színpadra.
1929-30-ban New Yorkban Arturo Toscanini több Kodályművet vezényel, köztük a Nyári este átdolgozott változatát a
New York-i szimfonikusokkal. Los Angeles és Chicago is megismeri Kodály nevét. Magyarországon 1932-ben kerül bemutatásra a Székely fonó daljáték, mely erdélyi népi szövegekre és
dallamokra épül. 1937-ben megszületik a Fölszállott a páva.

Egészen 1967. március 6-án bekövetkezett haláláig hihetetlen
energiával dolgozott. Számos rangos kitüntetés méltó birtokosává vált hosszú élete során. 1943-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagja, majd elnöke. A kolozsvári, budapesti
és oxfordi egyetemek díszdoktora. 1907-ben Párizsba megy
tanulmányútra. 1908-tól a Zeneakadémia tanára. 1951-ben a
Magyar Népzene Tára sorozat megindítására közel százezernyi
dallam rendszerezését, és sajtó alá rendezését végezte. A népdalgyűjtés szinte élete végéig elkísérte. Felbecsülhetetlen a
munka, mellyel szinte az utolsó pillanatban megmentette az ősi
magyar népdalkincset az elveszéstől, attól, hogy végső feledésbe merüljön.
Életművének java részét kórusai alkotják. Az énekkari irodalomnak a XX. században aligha akad értőbb és odaadóbb
művelője nála. Gyermek, férfi, női és vegyes-karra írt művei
forradalmasították a magyar énekkari kultúrát. Sok évtizedes
nevelői tevékenysége révén muzsikus generációk sorának adta
át tudását, szellemiségét. Az általa kidolgozott Kodálymódszert világszerte ismerik és használják. 1990 tavaszán
megnyitott a Kodály Zoltán Emlékmúzeum Budapesten, a róla
elnevezett Kodály körönd 1. szám alatt, ahol 1924 októberétől
haláláig lakott, és ami lényegében úgy maradt fenn, ahogy halhatatlan lakója elhagyta. Ez a lakosztálynyi művész-otthon,
immár állandó kiállításként őrzi életének tárgyi dokumentumait a népdalgyűjtő utak megannyi emlékét fényképekkel,
szobrokkal és sugározza az utókor nemzedékei felé a Mester
korszakos jelentőségű alkotói szellemiségét.
Végezetül álljon itt korszakos jelentőségű munkásságának
bizonyságául néhány spontán kiragadott idézet a XX. század
nemzetközi rangú muzsikusainak Kodály életművét méltató
írásaiból:

Ernest Ansermet (Toscanini pályatársa, svájci karnagy) méltató szavai:
„Kodály művei azáltal tűnnek ki, hogy bennük a magyar zenei nyelv klasszikus stílusban fejeződött ki.”
Benjamin Britten (angol zeneszerző) megemlékezése:
„Korunk zeneszerzői közt bizonyára egyetlen egy sem játszott olyan fontos szerepet hazája zenei életében, mint Kodály.”
Yehudi Menuhin (világhírű hegedűművész) értékelő szavai:
„Kodály Zoltánnal és életművével találkozni annyi, mint korunk egyik legtökéletesebb zenészét csodálni.
Mi mindnyájan muzsikusok, és mindazok, akiknek örömük telik a muzsikában,
mind végtelen és maradandó hálával tartozunk neki.”
Varannai Gyula bácsi segítségével: Bakosné
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SZÜLETÉSÉNEK 130. ESZTENDEJÉBEN
ÁBRAHÁMHEGY ÖNKORMÁNYZATA IS MÉLTÓKÉPPEN
KÉSZÜL MEGEMLÉKEZNI HALHATATLAN ZENEKÖLTŐNK
MUNKÁSSÁGÁRÓL ÉS KORSZAKOS JELENTŐSÉGŰ ÉLETMŰVÉRŐL

- A MAGYAR ZENEIRODALOM EGÉN -

I

de' s tova éppen esztendeje,
hogy a HÍRMONDÓ ezen oldalain emlékezetünkbe idézhettük a XIX. századi magyar
zeneirodalom 'pároscsillagát'
Erkel Ferenc és Liszt Ferenc
életművének méltatásával – az
UNESCO 2011-es – bicentenáriumi – LISZT évének apropóján. Akkor is a fentebb idézett népdal idevágó sora szerepelt mottóként, merthogy
Bartók és Kodály művészi hitvallásának nyomán kézenfekvő volt a gondolattársítást a néplélek tiszta forrásából meríteni. Ennek a szemléletmódnak természetes folyományaként Ábrahámhegy akkori ünnepi rendezvényeinek szellemisége értelemszerűen előrevetítette, hogy a
XIX. századi nagy elődök XX. századi, méltó követőinek soron
következő évfordulóiról szintúgy szívügyünknek tekintsük az
illő megemlékezést.
Arról már Liszt és Erkel – egymást követő évfordulóin szót ejtettünk, hogy kettejük korszakos jelentőségű életműve – számos eltérő vonásuk ellenére – tökéletesen kiegészítette egymást
a magyar zenekultúra világszínvonalra emelésében szerzett érdemeik révén. Ámde a sors különös kegyének köszönhetően a
XX. században is felragyogott a magyar zenetörténet egének
egy újabb 'pároscsillaga' Bartók és Kodály nagyívű életművének kiteljesedése által.
Ezidén éppen Kodály Mester születésének 130. évfordulóját jegyezzük, és ez a jubileum kitűnő alkalmat kínál nemzeti zenekultúránk jelen állapotával számot vetni – kiváltképpen a
Kodály életmű zenepedagógiai vetületét illetően…
A Mester munkásságának számos, nagytekintélyű méltatója
közül Yehudi Menuhin, világhírű hegedűművész fogalmazta
meg ezt lényegretörően - jelesül: „Kodály három élő emlékművet hagyott hazájára és az emberiségre, úgymint zeneműveit, népzenei kutatómunkáját, valamint zenepedagógusi módszertanát”. Ez utóbbi önmagában is kiemelkedő jelentőségű
érdem, mivel generálisan megújította az ifjúság személyiségfejlesztésében meghatározó zenei nevelést.
Mára már legendássá lett Kodály zeneszerzői hitvallása, miszerint: „senki sem túlságosan nagy ahhoz, hogy gyermekeknek
komponáljon, sőt mindenkinek igyekeznie kell, hogy eléggé
nagy lehessen ehhez!” Nem véletlen tehát, hogy a világ négy
sarkában ismert Kodály-módszer az egyik legrangosabb szellemi értelemben vett 'hungarikum'…
E tárgykörhöz kapcsolódik két rendkívül érdekes neveléslélektani meglátása Kodálynak, melyek közül az első Párizsban
egy UNESCO-konferencián hangzott el, miszerint a zenei nevelés a legszerencsésebb esetben az anyai szívhangokkal egyidejűleg „a gyermek világra jötte előtt kilenc hónappal kezdődik” – feltéve a szülő együttélését és napi kontaktusát egy
nívós, harmonikus dallamvilággal. Mindez szorosan összefügg
azzal a ténymegállapítással, hogy a korszellemből adódóan
zabolátlanabb és fegyelmezetlenebb ifjúság személyisége is
sokkalta harmonikusabbá tehető következetes zenei nevelés
eredményeként, mint erre már számos pszichológus is felfigyelt Európától Amerikáig.
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Mottó:
„…pároscsillag ritkán ragyog az égen…”

Ezen túlmenően Kodály – zeneszerzőként – Bartókkal
együtt teljességgel megújította a klasszikus értelemben
vett magyar zenei nyelvet.
Méghozzá, bár azonos forrásból merítettek, egymástól számottevően eltérő stílusjegyet
viselő alkotásokkal gazdagították a zeneirodalmat. Míg
Bartók műveit egy markánsan
egyéni és merőben új zenei
hangzásokkal telített stílus
jellemzi, Kodály vokális és
hangszeres muzsikája az őseredeti magyar zenei nyelvezet hangzásvilágát tükrözi. Ékes
példája ennek egy moszkvai hangversenyen történt közjáték,
mikoris a híres Felszállott a páva című kórusművét vezényelte,
majd a koncert után egy idős urál-altáji férfi azzal fejezte ki
tetszését, hogy örömmel ismerte föl ebben a műben saját énekeik dallamvilágát. Más szóval: ez a dallam közel 1500 éves –
merthogy akkoriban váltak külön a magyarság ősei ezen népcsoportoktól….
Márpedig ez az epizód igazolja leginkább Kodály – és az ő kezdeményezése nyomán Bartók – népdalgyűjtő munkájának
felbecsülhetetlen tudományos értékét és kettejük érdemeit,
hiszen nagy valószínűséggel a legutolsó pillanatban jutottak
nyomára egy hatalmas, ősi eredetű dallamkincsnek. Ezt a föltevést erősítik globalizált korunk zenei divatáramlatai, és az
egy-két emberöltő múltán végképp eltűnő, hagyományos népi
közösségek, társadalmi- és családi szerkezetek, amelyek még a
múlt században is sajátságos zenei anyanyelvükként őrizhették
dallamvilágukat.
Gondoljunk hát hálával jó csillagzatunkra, merthogy az utóbbi
két évszázadban egyaránt feltűnt a magyar zenetörténet égboltján olyan csillagpár, miként volt a nyolcszázas években LISZT
és ERKEL alkotó kettőse, majd méltó utódokként követte őket
BARTÓK és KODÁLY „pároscsillaga” egy évszázaddal később. Mint ismeretes, az előbbeniek még a verbunkos zenei
stílusjegyeiből építették föl zenei alkotásaikat – Liszt a magyar
rapszódiáit, Erkel pedig a maga teremtette nemzeti operáinak
dallamvilágát. Bartók és Kodály az őseredeti népzene hangzásvilágát emelték a világ hangversenytermeinek és operaszínpadainak – klasszikusokat megillető 'piedesztáljára' – pódiumainak magaslatára.
Hallgassuk hát örömmel a Székely fonó, az Este a székelyeknél,
avagy a Háry János lélekzsongító, szívmelengető dalait, dallamait, és hallgassuk illő áhitattal a Psalmus Hungaricust –
Kodály magyar zsoltárát.
Végtére is tekintsünk reménykedve a magyar zeneirodalom égboltjára Ábrahámhegyen éppúgy, mint a földkerekség minden
más égtáján, ahol a magyar lélek még örömmel képes rezonálni
messzi ősök lelkületét idéző dallamokra, harmóniában a
makro- és Mikrokozmosz-szal. (Ez utóbbi egyben Bartók
gyermekeknek írott, oktatási célt szolgáló műve…)
Lejegyezte:Varannai Gyula
Forrás: Kodály Zoltán: Utam a zenéhez c. könyve

Ábrahámhegyi Hírmondó

Emlékképek a Bicsérdy családról
Karácsony előtti időszakban kaptam egy e-mail-t, amelyben akkor még számomra ismeretlen Úriember - Bicsérdy Gábor „Az igazak bölcsessége”című. könyvajánlatával keresett meg. Első látásra megtetszett az ajánlata, meg is rendeltem - amit
nem bántam meg-mert egy igen értékes könyvvel lettem gazdagabb, a híres emberek, szentek, hitvallók, bölcsek, színészek,
tanítók több mint kétezer éves gondolatkincseiből, mondásaiból összeállított gyűjteménnyel.
Ahogy a megrendelésemet elküldtem, egy nagyon kedves visszajelzést kaptam.
Külön öröm volt Bicsérdy Úr számára, hogy a megrendelés Ábrahámhegyről
érkezett. Ugyanis több levélváltás közepette kiderítettük, hogy egyidősek vagyunk,
Tapolcán töltötte kiskorában nyarait, ahol mi is éltünk, ill. élünk, /alkalmanként/
nagyszülei pedig Ábrahámhegyen laktak - nem messze tőlünk, a jelenlegi Pilter
féle házban -, és ahogy írta, sok szép emlék fűzi Ábrahámhegyhez, a strandhoz, az
akkori gyermek játszótársakhoz. Mivel mi csak –„gyütt-ment” - beszármazottak
vagyunk, nem ismertük Őket, ezért úgy gondoltam, hogy biztos élnek még itt
Ábrahámban, olyanok, akik emlékezhetnek rájuk.
Elvittem levelét (amelyben oly szeretetteljesen írt nagyszüleiről) a karácsonyi nyugdíjas találkozóra - igaz utólagos engedélyével -, és egy-két nyugdíjas társamnak megmutattam, illetve elmeséltem ismeretségünk történetét. Bizony jó páran nagyon
kedvesen, szívélyesen emlékeztek a családra. Voltak, akik a szőlőjükben dolgoztak, többen említették, hogy együtt játszottak
az unokáikkal, így Gáborral is, meg a testvéreivel a sportpályán, ill. a strandon. Az utolsó levélváltásunkkor kértem Gábort,
ha írna egy kicsit bővebben a család életéről, képeket is küldene, biztos sokan szívesen olvasnák, nosztalgiáznának, a régi
szép időkről, az ábrahámhegyi hírmondóban.
Az egyik levélváltásunk: Kedves Klarissza! Nagy örömmel olvastam levelét.
Ez annyira szívemhez szólt, hogy szinte felért egy karácsonyi ajándékkal. Az, hogy
nagyszüleimre ennyire emlékeznek és szerették Őket, ez egy csodálatos dolog. Ők
valóban jóságos emberek voltak. Egyáltalán nem haragszom, hogy elvitte a levelemet a nyugdíjas találkozóra, hiszen valóban vannak olyanok, akik emlékezhetnek
Rájuk. Írta, hogy esetleg a helyi újságban betennék. Ők mindig is visszafogott emberek voltak, de ha megjelenne Róluk egy írás, biztosan öröm töltené el szívüket,
hogy szeretett községük megemlékezik Róluk. Előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Gábor
Kandikó Ferencné

Íme, a Bicsérdy család története, Gábor unokájuktól

Bicsérdy Ráfael
A Sopron, Várkerület 66. Szerkesztőség és Kiadóhivatal szerkesztésében, soproni Nyomtatott Székely és társa könyvnyomdájában, 1935-ben megjelent Zala vármegye ismertetője a következőket írja nagyapánkról:
"Bicsérdy Ráfael: 1884. október 7.-én született Nemesvitán. Iskoláját jeles eredménnyel végezte, majd a géplakatos iparban
szabadult fel. Előbb, mint segéd a MÁV gépgyárban, majd 2 magángyárban működött. Ezután esti tanfolyamon elvégezte a
technológiát. 1907. március 3.- 1909. május l6.-ig Budapest Nyugati pályaudvaron, mint mozdonyvezető teljesített szolgálatot, ahol főmozdonyvezetővé nevezték ki. 1933. február 28.-án vonult nyugalomba. Szolgálata alatt 2 elismerést kapott.
Tagja a MÁV Csobánc dalkörnek és a MÁV mozdonyvezetők országos egyesületének. Felesége: Speer Irma, egy fia állatorvostan-hallgató.”
Nagyapám ízig-vérig mozdonyvezető volt. Fanatikusan esküdött a 424-es gőzmozdonyokra. „Ez fiam soha nem megy ki a
forgalomból”. Hóban-fagyban, hidegben Ő kihajolt a mozdonyajtón, és úgy figyelte a pályát, a vasúti sínt Tapolcától
Budapestig, hogy nincs-e rajta valami akadály. Munkáját nagyon szerette.
Egy pap ismerősöm szerint három hivatás van: az orvos, a pap és édesanyának lenni. Nos, bizton
állíthatom, hogy nagyapám számára a mozdonyvezetés is hivatás volt. Még az én gyerekkoromban is
fejből és kapásból vágta a vonatszámokat és a menetrendet.
Büszke volt arra, hogy egy alkalommal József nádort vitte vonaton és a Nyugatiban a vonattal úgy
állt meg, hogy a kocsi lépcsője, ahol a nádor utazott, pont a felterített szőnyeg előtt állt meg. Ekkor
leszállt a nádor, otthagyta a szőnyeget és a fogadó bizottságot, előrement a mozdonyhoz és gratulált
nagyapának, hogy milyen pontosan állította meg a vonatot.
Talán ezzel a 424-es mozdonnyal is még járt nagypapa.
(A kép a badacsonytomaji strand és a Bányász strand közötti kanyarban készült 1965-ben.)
Ábrahámhegyi Hírmondó
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Tapolcán a Petőfi utcában laktak, a 22-es számú házban, ahonnan 24 órán belül
kilakoltatták Őket. Az 50-es években egy katonatiszt felesége belátott az udvarba,
kijelentette, hogy oda akar költözni. Akkor a fél házat „kiutalták” neki. Jött a
barátnő, látta a gondozott kertet, a tiszta, rendes udvart s megbeszélték, hogy jó lenne
együtt lakniuk. Ekkor egyik óráról a másikra kipakolták Nagyszüleinket az utcára, a
kapu elé. Szomszédok, barátok, ismerősök segítségével jött a kocsi, ami kiszállította
Őket Ábrahámhegyre, a szőlőben lévő présházba.
Legutóbb, amikor láttam, sárgára volt festve. Most már az ablakai be vannak falazva.
Tapolcán én kétszer voltam abban a házban, amikor 2, illetve 3 éves voltam, de ezekre az időkre nem emlékezem. Mi egyébként szüleimmel Soltvadkerten laktunk.
A képen balról jobbra: Nagymama, Édesapám, amikor még állatorvostan hallgató volt, Rafi
nagypapa, akit nagyanyám és mi gyerekek is legtöbbször Aptyuknak hívtunk. Ősz hajú, magas,
szikár ember volt. Legalább is amióta az eszemet tudom, így ismertem. Fiatal korában állítólag
szőke volt.
Miután kiköltöztek Ábrahámhegyre, minden nyarat ott töltöttünk. Édesanyám viszont tüdő és szív asztmás volt, s nem bírta a hegyekkel körbevett területen megszorult a levegőt. Így 1957ben Édesapám Badacsonytomajon vett egy nyaralót. Most is meg van, Kata-lak. Ha Ábrahámhegy felől megyünk a 71-es úton Szigliget felé, akkor elhagyva a tomaji strandot jönnek sorba
Várlak, Hívlak, majd a Békesség (bár erről már a felírat leesett, egy vörös bazalt épület) s ezután
jön a miénk, a Kata-lak. Vörösre festett, most már felújításra váró épület.
Ábrahámhegyet én nagyon szerettem, hiszen már amikor Badacsonyban laktunk, akkor is
szinte hetente átkerekeztem Nagyszüleimhez. Akkor nem volt ennyi autó és nem volt ekkora
forgalom, így nyugodtan tudtunk biciklizni. Nagyapáék pontos címe: Ábrahámhegy 136. vagy
192. volt. Néhol az egyik, máshol a másik házszám szerepel, gondolom a közigazgatási rendezés miatt. Tulajdonképpen ez
az épület egy nádfedeles présház volt. Egy nagy és egy kis szobából, egy előszobából, ami egyben konyha is volt, egy hatalmas
présházból és az egész épület alatt húzódó óriási, mély, hideg pincéből állt. A nagyszoba mennyezetén látszottak a vastag
gerendák, arra voltak rászegezve a vastag pallók és felülről be volt kenve sárral. A konyhában volt egy fatüzelésű tűzhely.
A nagyszobát csak akkor használták, ha mi ott voltunk. A kis szobában volt egy pici vaskályha. Amikor fűtési szezon volt,
akkor a konyhában a tűzhelybe gyújtottak be és kinyitották a kis szoba ajtaját. Az épület végében egy valamikori istálló,
amire én úgy emlékszem, hogy már romos volt. Az udvaron volt a WC, egy disznóól és egy kerekes kút. Ez olyan mély kút
volt, hogy alig lehetett látni a vizet. Kívül volt a kocsikerék, belül a hengeren lánc, rajta két vödör és úgy húztuk fel vele a vizet.
Olyan volt, hogy amikor tekertük, egyik vödör üresen ment le, a másik telve jött föl, így üresjárat sosem volt. Egy hosszú,
nagy vályú volt a kút mellett, abba öntöttük a nagyon hideg vizet. Inni is jó volt nagyon.
Nagyanyám nagyon szerette a virágokat így az udvaron szép virágoskert volt, bukszussal körülvéve. A virágoskert és a szőlő
közötti út mentén mindig kukacvirág volt. Lehet, hogy innen ered, hogy én is nagyon szeretem a kukacvirágot. A ház előtt, a
nagyszoba ablaka alatt egy magas fenyőfa állt, mellette egy pad.
A présházhoz, az épület előtt, mellett és mögött hatalmas területű szőlő tartozott. Ha jól tudom 3 – 4 hektár, vagy még nagyobb szőlő terület s igen-igen finom bort tudott nagyapa készíteni belőle. 2004-ben voltam ott utoljára. A ház, a szőlő terület - természetesen kisebb - még akkor is meg volt. Egy idősebb hölgy lakott ott, az agglegény fiával. A pincében megkínált
bennünket, a még nagyapa ültette szőlőből készített borral. A néni mondta, hogy csak Bicsérdy-pincének hívják az emberek
még ma is ezt a területet. Már nem nádfedeles, hanem cserepes. A házzal szemben egy kb. másfél méter széles út választotta
el a szőlőt két részre. Az út végében egy lépcsősor vezetett az útra. A szőlőben a sorok között zöldséget, paradicsomot és paprikát termesztettek. Emlékszem, hogy akkora pritaminpaprikát még életemben nem láttam, mint ott. Volt még sárgabarack,
őszibarack, meggyfa, és pirosbélű körte is, és más gyümölcsfák. A picelejárattal szemben hatalmas diófa, mellette fügefa volt.
A padlásra az épület mögött kellett felmenni, a padlásajtó a kis szoba ablaka felett volt. Ide kellett támasztani a hosszú létrát.
A létra állandóan az épület mögött volt, a kerítést akkoriban szinte nem is ismerték, de senki sem vitte el a létrát.
A képen: A ház udvarán: állnak nővérem, Édesapám, Édesanyám, idősebb bátyám,
előttük én, Nagymamám (Speer Irma), Rafi Nagypapa és fiatalabb bátyám László. A kép
1952-ben készült
A présház akkora volt, hogy benne két hatalmas cement kád volt, középen egy nagy prés
rögzítve. Úgy volt elkészítve, hogy a prés alól a must vastag csövön a pincébe, a hordókba
folyt. Ez ma már nem nagy szám, de az 50-es évek elején ez nagyon modern kivitelezés
volt. A pincébe kb. 15-20 lépcsőn kellett lemenni. Nagyon hűvös volt, így ha akkor már
lett volna hűtőszekrény, akkor sem kellett volna, mert a pincénél egy hűtőszekrény sem
lett volna hidegebb. Ha jól emlékszem, az épület mögötti és melletti területet a téeszesítés alkalmával elvették.
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Nagyapám nagyon szerette a szőlőmunkát. Ha az idő engedte, a szőlőben dolgozott. Mindig
hosszú sötétkék kötény volt rajta. Meg is látszott a munkája eredménye, mert nagyon szép szőlője és nagyon finom bora volt. Egyébként a tapolcai vasutasok többségének Ábrahámhegyen volt
szőlője és kisebb-nagyobb présháza.
A képen: Rafi nagypapa. A képen éppen almát szel fel szárítani. Akkoriban nagyon sok gyümölcsöt szeltek fel és szárítottak meg, így télen is volt szárított gyümölcs. Almát, szilvát, körtét, de
ugyanígy gombát is.
Az egész épületben, így a természetesen a pincében sem volt világítás. Tök sötét volt.
Esténként petróleumlámpával világítottunk. Amikor mi nem voltunk ott, akkor biztos, hogy nem sok petróleum fogyott,
mert korán lefeküdtek, és amikor világosodott, akkor már felkeltek. Télen néha akkora hó volt, hogy alig tudtak kimozdulni
a házból. Egy mozdonyvezető, Andor Feri bácsi, aki Rafi nagypapa bérmakeresztfia volt, ilyenkor akár derékig érő hóban is
vitt nekik kenyeret és egyéb élelmiszert. Mostanában sokszor eszünkbe jut, hogy vajon hogyan éltek? Mit csináltak télen,
amikor hó volt, korán sötét volt. Volt egy csomag magyar kártyájuk, s vasárnap délutánonként snapszliztak.
Általában egy-egy disznójuk volt, és 15-20 tyúk és kakas. A tyúkoknak nevük volt. Amikor nagyapám az épület előtti padon
ült, nevükön szólítgatta őket, és azok odamentek hozzá, mellé és az ölébe ültek, néha még a vállára is, és ő a tenyeréből etette
őket. Nagyapánk nagyon szerette a levest és a cseresznyepaprikát. Nagyanyánk mindig annyi leves főzött délben, hogy
estére, sőt másnap reggelre is maradjon. Mindig csurig szedte a tányért. Sokszor kérdezte, hogy „Anyja, maradt még abból a
jó kis levesből?” Cseresznyepaprikából egy-egy étkezésre 6-7 db-ot is megevett. A levest nagyapám olyan forrón ette, ahogyan
azt nagymama a tűzhelyről levette. Édesapám gyakran mondta, hogy " Apám hogy tudja ilyen forrón enni a levest?"
Szeretett énekelni, és mi erre gyakran kértük is, hiszen nagyon szép hangja volt.
Már írtam, hogy benne volt a Csobánc dalkörben. Ilyenkor az erdélyi és a máramarosi havasokról szóló énekeket énekelte szívesen. Nekem ezek nagyon tetszettek, kár, hogy nem jegyeztük le őket. Most milyen jó lenne egyet-kettőt ismerni
közülük. Szép hangját Édesapánk örökölte és a kézügyességét is.
Rafi nagypapa nagyon jószívű és segítőkész ember volt. Amikor már nyugdíjba
ment, akkor a keskenyvágányú vasúton dolgozott, mint mozdonyvezető. Zúzalékkövet szállított. Mesélték, hogy Rafi nagypapát nagyon szerették, hiszen azt is
megtette, hogy amikor ment a kisvonattal, a tapolcai piacra, kosarakkal felpakolva
tartó a kofáknak megállt a vonattal, s az asszonyok felmásztak a kőzúzalék tetejére és így –természetesen ingyen - szállította
őket. Sőt, mondják, hogy még a csendőröket is felvette a kisvonatra. Az is elterjedt róla, hogy amikor már nyugdíjas volt, de
bement az állomásfőnökségre vagy a bányafőnökségre, mindenki felállt a szobában, sőt még a széket is letörölték, mielőtt
leült volna. Hát ennyire szerették és tisztelték A MI NAGYPAPÁNKAT!
Nagyapánk nagyon szeretett, és tudott is gombászni. Nagyon szép nyarak voltak. Sokat kirándultunk Nagypapával, Épapával fel a hegyre. Gombát szedtünk. Nagypapa nagyon ismert a gombákat. Találtunk pirókot is. Biztos, hogy nem mertem
volna hazavinni, ha nem a nagypapa mondja, hogy nyugodtan, mert jó, ehető. Addig nem is láttam piros fejű gombát. Tőle
tanultuk meg azt is, hogy a vargánya soha nincs egyedül. Ha találtunk egyet, akkor körül kellett nézni, mert annak párja is
volt (hacsak valaki már le nem szedte). Édesanya mindig szárított is a gombából, amit télen levesnek csinált meg. A vargányát meg kirántottuk vacsorára. Már messziről észrevette, ha a lomb alatt gomba lapult. Csak odamutatott a botjával és
mondta, hogy ott van. A nagyobb gombákat Nagymama kirántotta, a kicsiket összedaraboltuk és megszárítottuk. Tálcákra,
a virágágyást övező bukszus sövényre tettük, így a napon egy-két nap alatt megszáradtak. Zacskókba raktuk és télen is ettünk
gombalevest. Amerre mentünk, a Nagymamának zsurlót szedtünk nagy kosárral. Gyakran a szemben levő hegyre mentünk
fel és tobozt szedtünk, mert télen azzal gyújtottak be. Kiss Marika meg az öccse, Misi is jöttek velünk, nekik boltjuk volt
akkoriban.
Ez egy közös családi kép, kb. 1955-ben. Állnak, balról jobbra: Nagyapám, nővérem Mária.
Előttük Laci bátyám (sajnos múlt év áprilisában meghalt) majd én bátyám nyakában, mellettem
áll édesanyám, mellette édesapám. Ülnek: unokabátyám, idősebb bátyám Gyula, és Nagymama
Gyakran mentünk lepkéket gyűjteni is. A gimnáziumban Gyula bátyámnak volt a legszebb és
legnagyobb lepke és bogárgyűjteménye, aminek 90 %-át Ábrahámhegyen és környékén gyűjtötte. Ezt a lepkegyűjteményt azután örökölte Laci bátyám, majd én is, és ezt vittük bemutatni a
gimibe, mint saját gyűjtésünket. (Hát bizony egy kicsit csaltunk) Nagypapa nem félt egy kutyától sem. Lehetett akármilyen veszett, vad kutya, Ő beszélt hozzá és a végén a kezét nyalogatta.
Tapolcán volt olyan macskája, míg mozdonyvezető volt, amikor ment szolgálatba, a macska a vállán ülve elkísérte a sarokig,
ott leugrott nézte, amíg látta a nagypapát, aztán haza ment. Tudta a macska, hogy mikor jön haza, kiment elé a sarokra, ott
várta, fölült a vállára és együtt jöttek haza. Nagypapának ilyen volt a kapcsolata minden állattal. Nem tudom, mi volt az, ami
miatt így ragaszkodtak hozzá, és minden tanítás nélkül így viselkedtek vele.
Ábrahámhegyi Hírmondó
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Nagyapánk az ábrahámhegyi házba nem engedte a villanyt bevezettetni. Valószínűleg attól félt, ha ez a ház is „összkomfortos” lenne, onnan is kitehetik, ha valakinek megtetszene. Édesapám szeretett volna nekik rádiót venni, akár telepeset is,
de nem engedte, szeretett volna nekik előfizetni újságra is, de azt sem engedték.
Azt mondták, főleg a nagyapánk, hogy a rádió és az újság is csak hazugságokat
mond. Úgy gondolom, hogy miután egész életében becsülettel, szorgalmasan dolgozott, becsapottnak, kisemmizettnek érezte magát, miután jogtalanul kilakoltatták a házából, s ezt az akkori rendszernek tudta be – tegyük hozzá: joggal. Amikor
a nyár végén elköszöntünk, de a leveleit is mindig azzal fejezte be: „Az Isten kegyelme vezessen utadon”. Nagyon szép nyarak voltak
Jól ismertük a Korzenszky Miklóst, Évát, Emődöt, Lacit. Az édesapjuk Korzenszky László állatorvos volt Kapuváron, testvére József, édesapámnak volt az Állatorvosi egyetemen évfolyamtársa. Akkoriban gyermekkori barátom volt Korzenszky
Emőd, mi Mőcinek hívtuk. A bátyja Dr. Korzenszky Richárd a tihanyi főapát. Őt is ismertem. Ábrahámhegyen volt nyaralója Jánossy Lajos Kossuth-díjas fizikus, asztrofizikus, matematikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a 20. századi
magyar fizika történetének egyik legsokoldalúbb, iskolateremtő egyéniségének is. Őt személyesen nem ismertük, mert
akkoriban az ilyen nagy tudósokra "igencsak vigyáztak". Nem mozdult ki a területről, ahol lakott. Azt viszont tudom, hogy
Ábrahámhegynek a Badacsony felé eső végén egy lejtős úton lehetett felmenni hozzá, illetve csak lehetett volna, de az őrizet
miatt nem ment senki.
A képen: Strandon a család: elől egy ismerős kislány (a nevét már nem tudjuk), mellette nővérem Mária, mögöttük Édesanyám Katalin, fiatalabb bátyám László, idősebb bátyám Gyula,
én Gábor, mögöttem Édesapám, Dr.Bicsérdy László. A kép 1951-ben készült.
Azután a Rácz lányok, a Grúber Kornél, Perjés István, (ő Gyula bátyánkkal járt az állatorvosi
egyetemre, Pimpi volt a beceneve, sajnos két évvel ezelőtt meghalt). A Ninausz fiúk, Gyuri és
Péter, a két Bárány fiú, ők szombathelyiek voltak. Varjas Gyurka főleg a strandon volt velünk.
A sportpálya mellett lakott a Zavaczki Tóth (azt hiszem István), Egyszer-kétszer ő is csatlakozott hozzánk, bár akkor már nagyfiú volt, mert felvették az orvosira. Nem tudom, hogy visszament-e a környékre praktizálni, vagy hova került. Mi gyerekek, de inkább az idősebb kamasz lányok és fiúk nem csak a
strandon voltunk együtt, hanem Révfülöpre is átmentünk, a mólónál levő cukrászdába táncolni. Persze oda Édesapáék is
jöttek. Egyébként, amikor még Ábrahámhegyen nyaraltunk, abból az időből emlékszem, hogy mellettünk egy nagy épületben laktak Horváthék. Tehenük volt s onnan hoztuk a tejet. Emlékszem Tomposékra is. A focipálya közel volt hozzánk,
nővérem és bátyám ott edzettek, mert mindketten sportolók voltak akkor.
Emlékezem, a Séd patakból szedtük a kis halakat, kiszeket (nem tudom mi a rendes neve). Kosárral állt valaki, ketten meg a
vízben "hajtottuk" a kosár felé őket. Rengeteget fogtunk. Pucolni nagyon unalmas volt. Úgy sütötték meg nagyszüleink és
szüleink, hogy a tepsiben élre állították szorosan egymás mellé. Nagypapa soha nem talált benne szálkát. Nem úgy mi!
Emlékezem, hogy a vasútállomással szemben volt egy élelmiszerbolt, mellette egy kocsma, aminek az udvarán egy faburkolatú kuglipálya volt.
A strandon legtöbbször a kabinok tetejére mentünk fel napozni. Ott ahol a Séd befolyt, volt egy híd. Abba kapaszkodtunk, a
kabin ablakába léptünk, onnan meg fel a tetőre.
Sokat mentünk Salföldre, útközben megnéztük a kolostor romjait is. Oda szinte minden évben elmentünk. Nekünk ez egy
zarándok út volt már. Szomorúan vettük tudomásul, hogy mindig rosszabb és rosszabb állapotban volt. Évről évre jobban
benőtte a gaz, meg a bokrok, fák.
Nagyszüleink is vallásosak voltak, a legnagyobb melegben, hidegben, hófúvásban is elmentek a templomba. Gyakran láttam
mindkettőjük kezében a rózsafűzért. Nagyon sokat imádkoztak együtt, még akkor is, amikor nyáron mi is ott voltunk. A déli
és az esti harangszónál sohasem felejtették el elimádkozni az Úr angyalát. Amikor ott voltunk és ebédeltünk, ha a tizenkettőt
harangozták, abbahagytuk az evést, és közösen imádkoztuk el az Úr angyalát. Nagyon szép szokás volt. Vasárnaponként
templomba, volt hogy a kápolnába mentünk fel, a szembe levő hegyre. Szőlő közt kellett felmenni. Jó meredek volt. Fehér
volt a kápolna. Később az iskolában tartották a misét, ahol egy paravánnal volt az oltár eltakarva a tanítási napokon.
Nagyapánk Tapolcán halt meg 1962. október 16.-án és a temető kápolnájában
volt felravatalozva, és a tapolcai temetőben alussza örök álmát.
Nagyanyám Soltvadkerten halt meg. Nagymamát Édesapáék hazavitették Tapolcára, hogy együtt legyenek haláluk után is. Sírjuk, a főúton van, a jobbról levő
keresztút után a kápolna felé, kb. 15-20 méterre.
A négy Bicsérdy unoka: Bicsérdy Gábor
Bicsérdy László
Dr.Török Lajosné Bicsérdy Mária
Dr.Bicsérdy Gyula
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„A mese a legjobb gyerekszoba”
A nagyobb gyerekeim 10-15 évvel ezelőtt nagyon szerették és élvezettel hallgatták azokat a meséket, amelyek királykisasszonyok,
szegénylegények varázslatos, kalandos történeteiről szóltak.
Ezekben a történetekben a jóságos tündér besegített a problémák
megoldásába, a gonosz boszorkány a mese végén jobblétre szenderült, a szegény emberek sorsa pedig mindig jóra fordult. Levente
esetében ezek a mesék - hogy úgy mondjam - „alapból kilőve”. Én
ennek a gyereknek még nem tudtam elmesélni pl. Hófehérkét és a
többi klasszikus mesét. Eleinte azért, mert a mesekönyvben olyan
csúnya és félelmetes volt a boszorkány, meg a gonosz mostoha,
hogy azokat az oldalakat ki sem nyithattam, mert nem engedte.
Mostanában meg azért nem mesélhetem, mert azok olyan „lányos
mesék”. Valahányszor megpróbáltam visszatérni „Grimm-ék”
vagy a népmesék birodalmába- heves ellenállásba ütköztem. Persze vannak kivételek! A „vicces” mesék, az állatmesék és az „igazi
mesék” kategória maradt a kedvenc. A vicces mesék és az állatmesék – sima ügy. Az igazi mesék - no, ez már nem volt olyan egyszerű. Néha komoly fejtörést okozott, mert ezzel kapcsolatban komoly
igényei voltak és vannak a gyereknek. Fontos szempont, hogy valós helyszíneken, valós személyekről, (vagy állatokról) szóljanak a
történetek. És ez még nem minden! Amíg kisebb volt, el is kellett
neki énekelnem a „mesét”. Nos, így történt, hogy dalba foglaltuk
Eráz bácsit, meg a markolóját; Tóth Krisztiánt és az IFÁ-ját, de szólt
a mese a kukásokról, a mozdonyvezetőről, a postásról is. Bodri, a
plüsskutya bulizni ment az Attaccába; Tapsi, a kedvenc házinyúl
meg bevásárolt a Tescoban...
Egy februári estén új mese született. A történetet szeretném megosztani a kedves olvasókkal itt az újság hasábjain.
Az igazi segítség

Egyszer volt, hol nem volt, egy fürge kis patak két partján, a Kálimedencén innen, a nagy tavon túl, ott ahol a csintalan vadmalacka
túr, volt egy kis település. Kicsi kis település volt, de nyáron sok-sok
ember pihent, kirándult itt. Télen aztán csend borult a tájra, és az itt
élő emberek békében éltek együtt. (Mondom békében!) Egy hideg,
téli napon az időjós Németh Lajos nagy havazásról, sarkvidéki
eredetű hidegről, viharos szélről beszélt. Az emberek másnap már
készültek a várható rossz időre: berregtek a motoros fűrészek, csattogtak a fejszék, mindenki jó sok tűzi fát pakolt be a fáskamrába.
Azaz, hogy nem mindenki. Laktak ezen a kis
településen idős emberek is. Nénik, akik
egyedül éltek, mert elveszítették a párjukat;
betegek olyanok, akiknek nagyon kevés volt
a nyugdíjuk; és olyanok, akik nehezen boldogultak. Ők behúzódtak házikóikba és féltek a
hidegtől, mert nekik nagyon kevés tűzifájuk
volt. Az ő házukba nem volt ám ilyen meleg, mint nálunk és az
ágyuk is hideg volt, amikor bebújtak este a takaró alá.
Szerencsére lakott itt sok jó ember, akik felfigyeltek a nyugdíjasokra, meg arra, hogy itt bizony segíteni kell. Polgármester bácsi
tudta, hogy mit kell tennie: telefonált egyet-kettőt, és hamarosan
berregtek a motoros fűrészek, csattogtak a fejszék. Dolgoztak a
fiúk keményen és szorgalmasan, pedig egyre harapósabb volt a
hideg, de a szívüket melengette az a jóleső gondolat, hogy segíthetnek másokon. Időnként megpihentek, meleg teát ittak, kifújták
magukat, aztán megint folytatták a favágást. Az összehasogatott
fát fölpakolták az utánfutóra. Amerre elhaladt a kis narancssárga
traktor, vidáman dudált az embereknek, az emberek pedig visszaintegettek. A nyugdíjasok könnyes szemmel mondtak köszönetet,
boldogok voltak, hiszen tudták, hogy mindig számíthatnak a fiatalokra. Ez a mesebeli kis település olyan csuda hely, ahol csupa jószívű ember él, ahol senki sincs egyedül, mert itt mindig figyelnek
egymásra és segítenek ott, ahol kell.

Ábrahámhegyi Hírmondó

Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed, menj föl a Bökk-tetőre és nézz
le a VILÁG KÖZEPÉRE!
(A mese itt véget is ér, hiszen egy kisgyermek ráér még megtudni,
hogy nem csak jószívű, önzetlen, segítőkész emberek élnek a világon. Sajnos vannak irigyek és folyton méltatlankodók, elégedetlenkedők is.)

Szabóné Berki Szilvia

KÖNYVAJÁNLÓ
Kismamáknak, anyukáknak:
- Dr. Michael Stellmann: Gyermekbetegségek - Egy
nélkülözhetetlen könyv a gondoskodó szülőnek
- Franceska Newby: Anya lettem - Igaz történetek
azanyaságról
- Deákné B. Katalin: Minden kezdet nehéz Az iskolakezdés problémái
- Marilyn Glenvill: A karcsúság titka
- Peter Lauster: A társkapcsolat krízisei
Gyerekeknek: (mesehősök, akiket a szülők saját gyermekkorukból ismernek- a mai világban is komoly értéket
képviselnek)
- Václav Ctvrtek- Radek Pilar: Rumcájsz
- Zdenek Miler- Eduard Petiska:
A vakond autója
- Kálmán jenő: Sicc meseországban
Nagyobb gyerekeknek:
- Chris d'Lacey: Tűzkönny; Jégszikra; Tűzcsillag
(briliáns történetek, csipkelődő humorral, melyek ügyesen ötvözik a varázslatot a valósággal)
Fantasy regények:
- George R. R. Martin: A tűz és jég dala ciklus kötetei
- Stephenie Meyer könyvei (vörös pöttyös könyvek)
Szakirodalmi kiadványok:
- Zákonyi Botond: A balaton és vidéke
(Ötletadó, kedvcsináló utikalauz horgászoknak
és az egész családnak)
- Ráduly Bea: Hátizsákkal a mosolyok földjén
(a könyv mellé ajánlom a www. hatizsakkalahimalajaban.
blogspot.com oldalt, ahol megcsodálhatják az utazás során készült több száz képet)
- Hosszú hétvégék Magyarországon
- Bancsi Péter: A Forma- 1 világa
Romantikus regények:
- Danielle Steel, Rosamunde Pilcher és Nora Roberts
könyvek széles választéka
Kötelező olvasmányokból és a magyar- valamint a világirodalom nagy klasszikusainak alkotásaiból is választhatnak.
Örömmel tájékoztatom Kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk állománya az elmúlt időszakban is sok szép új kiadvánnyal gyarapodott. Köszönhető ez a Kistérségnek és
Önkormányzatunknak.
Mindenkinek tartalmas szórakozást, kellemes kikapcsolódást és mindehhez sok- sok jó könyvet kíván:
Szabóné Berki Szilvia könyvtáros

33

Vélemények az Önkormányzat Művelődési Házának programjairól
Polgármester Úrtól azt a feladatot kaptam, érdeklődjek arról, hogy az Önkormányzat Művelődési Házának programjai
mennyire felelnek meg az elvárásoknak, illetve gyűjtsek javaslatokat arról, hogy milyen rendezvényeket, előadókat, látnának
szívesen.
A fiatalok egy része szívesen vesz részt sport programokon, kevéssé érdeklődnek a művészeti kiállítások iránt. Szeretnék,
hogyha a „konditerem” felszerelése jobb állapotban lenne, illetve használhatóbb formában, kijavítva állna rendelkezésre.
Ebben szívesen segítenének saját munkájukkal is. A konditermet most is szépen rendben tartják, használat után összerakják
az eszközöket, kitakarítják. Télen a legtöbben szívesen fociznak, a tavaszi munkák megkezdése után viszont keveseknek jut
ideje erre. A Bornapokon szívesen látnák a DELTA zenekart, illetve jó rock bandákat.
A közép és idősebb korosztályból megkérdezettek érdeklődési körüknek megfelelően tudnak választani a programok közül,
és ki is választják azokat, amire kíváncsiak.
A megkérdezett kisgyermekes családok közül ketten, a TV-ben látott egyperces feladatos játékokhoz hasonlót tudnának
elképzelni gyerek, és családi vetélkedő formájában. Felajánlották, hogy összeírják a szerintük alkalmas játékokat. Ezekhez
nem kellenek drága eszközök, és például nyári szünetben, a nyaralós gyerekes családokkal együtt megrendezhetnénk.
Nyáron Ica néni játszóházas foglalkozásai nagyon népszerűek, szívesen hozzák ide a helyi és nyaraló gyerekeket is.
A Művelődési Ház nyitvatartási idejével a megkérdezettek nagyrészt elégedettek, és én sem veszem túl szigorúan, ha azt
látom, hogy a gyerekek, fiatalok élvezettel játszanak, a felnőttek szívesen elbeszélgetnek egymással.
Véleményeket, ötleteket, javaslatokat szívesen fogadunk a továbbiakban is, akár szóban, vagy írásban a
polgarmester@brahamhegy.hu vagy a kulturhaz@abrahamhegy.hu email címre, hiszen így tudjuk közösen megtervezni
azokat a programokat, amiket aztán szívesen látogatnak vendégeink.
Bakosné

KULTURÁLIS CENTRUM
1905. április 11-én született a magyar irodalom egyik
legnagyobb költője, József Attila. Ez a nap egyben a
Magyar Költészet Napja is, melyet 1964 óta ünneplünk
meg. A Magyar Költészet Napja alkalmából országszerte tartanak megemlékezéseket, szavalóversenyeket.
Az elmúlt évben a könyvtárban irodalmi teadélutánt
rendeztünk. Az idén szavalóversennyel szeretnénk
megünnepelni e jeles napot.
AZ ÁBRAHÁMHEGYI
KULTURÁLIS CENTRUM
A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
alkalmából szavalóversenyt hirdet
gyermekek és felnőttek számára.
A verseny időpontja:
2012. április 14. szombat 15 óra
A verseny helyszíne:
Kulturális Centrum
Ábrahámhegy Badacsonyi u. 12.
Jelentkezni egy szabadon választott verssel
vagy saját költeménnyel lehet
az alábbi kategóriákban:
I. - Óvodások
II. - Iskolások
III. - Felnőttek

„Csak úgy hívnak: az öreg óra.
Rokkant vagyok már, vén legény,
Egyformán tétlen rosszra, jóra,
Ülök a szekrény tetején.
Jelzem meggörbült mutatóval
A jövő-menő perceket,
Sorsom nagy, álmos, untató dal:
Csak ketyegek, csak ketyegek.”
(Dsida Jenő)

MEGHÍVÓ
A Nők a Balatonért Egyesület Ábrahámhegyi csoportja
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Széll Lajos
(1941 – †2002)

Óragyűjteményének
kiállítás megnyitójára

2012. április 7-én (szombaton) 15 órára
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Művelődési Ház
tetőterében található Bernáth Aurél Galériába
(Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13.)
A kiállítás megtekinthető:
2012. április 7-től - 9-ig

Jelentkezni az előre kitöltött
jelentkezési lappal lehet.
A jelentkezési lapok beszerezhetők a könyvtárban,
leadási határidő 2012. április 7.

(szombat-vasárnap-hétfői napokon) 15 – 19 óráig

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

valamint az április 29 – május 1-i hosszú hétvégén
(vasárnap-hétfő-keddi napokon) 15-19 óráig.
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2012. április 11-től - április 28-ig:
szerdától - szombatig 15-19 óráig,

Ábrahámhegyi Hírmondó

Rendezvényterv
2012. évben az alábbi rendezvények kerülnek megrendezésre Ábrahámhegy Községben
Rendezvény megnevezése

Húsvéti kézműves foglalkozás
Óra kiállítás
Halászléfőző verseny,
Anyák napi megemlékezés
Lomtalanítás
Kiállítás Kodály Zoltán , Bartók Béla
Gyereknap, Falunap
Mozdulj Balaton
Kézműves foglalkozás
Néptánc bemutató
Bernáth Aurél tanítványainak kiállításai
Strand buli
Dr. Nádori László emlékverseny
Strand buli
Kiállítás Benkő Viktor
Strand buli
Borverseny
Bornapok
Kiállítás
Strand buli
Tűzijáték és Ünnepség
Dobruska kiállítás
Szüreti felvonulás
Október 23-i ünnepség és Kirándulás
Márton nap
Adventi készülődés
Mikulás ünnepség
Forralt bor főző és pogácsa sütő verseny
Idősek karácsonya
Mindenki karácsonya
Szilveszteri batyus bál

Rendezvény időpontja
2012. évben

Rendezvény helye

Szervező

Április 7.
Április 7.
Április 28.

Művelődési ház
Művelődési ház
Strand

Április 28-29-30. május 1.
Június 3.-tól Június 24.-ig
Június 16.
Június 23- Augusztus 18-ig
minden szombaton
Június 30.

Község területén
Művelődési ház
Sportpálya
Strand

Július 1-Július 22.
Július
Július 21. és vagy Július 28.
Július
Július 29-től
Augusztus 12.-ig
Augusztus
Július 28.
Augusztus 1.-től 5.-ig
Augusztus 19.-től
Szeptember 23-ig
Augusztus 19.
Augusztus 19.
Október 5.

Művelődési ház
Strand
Strand
Strand
Művelődési ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Ábrahámhegy Kulturális Örökségéért Alapítvány
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Strandi vállalkozók
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Strandi vállalkozók
Ábrahámhegy Község Önkormányzat

Strand
Művelődési ház
Tűzoltó park, Sportpálya
Művelődési ház

Strandi vállalkozók
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat, Hegyközség
Ábrahámhegy Község Önkormányzat

Strand
Strand
Művelődési ház

Október 6.
Október 20. kirándulás
Október 22. ünnepség
November 9.
November 24.
December 8.
December 15.
December 21.
December 22.
December 31.

Művelődési ház
Pálos Kolostor Rom
Emlékmű
Művelődési ház
Művelődési ház
Művelődési ház
Művelődési ház
Művelődési ház
Vasút állomás
Művelődési ház

Strandi vállalkozók
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Dobruska testvérváros
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat

Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzat
NABE helyi csoportja
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
NABE helyi csoportja
Ábrahámhegy község Önkormányzat
Ábrahámhegy község Önkormányzat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat

Márton napNovember 9.Művelődési házHegyközség
NABE helyi csoportja
NABE helyi csoportja
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Ábrahámhegy község Önkormányzat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat

További tájékoztatásért keressék fel honlapunkat www.abrahamhegy.hu.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvények időpontjának változtatásának jogát fenntartja.
Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány
az adózók megtisztelő jóvoltából a 2010. évi adóik 1%-ának átutalása folytán 122.000 Ft-ot könyvlehetett el bevételként.
Ez is egy fajta visszajelzés, hogy amit teszünk sokak tetszését elnyeri.
De nekünk sokkal többet jelent, hogy tevékenységünkkel örömet szerzünk a község lakóinak, az itt nyaralóknak, nézőknek.
Hogy ezt az érzést 2012-ben is átadhassuk Önöknek, egy kis odafigyelést kérünk adóbevallásuk kitöltésénél. Az, hogy valaki személyi
jövedelemadójának 1%-t odaadja valamely szervezetnek, nem jelent anyagi terhet a számára. Ha még nem döntött erről és tevékenységünket érdemesnek találja arra, hogy azt ily módon támogassa, akkor adóbevallása kitöltésénél gondoljon Alapítványunkra!
A „Rendelkező Nyilatkozat”-on a kedvezményezett adószáma rovatba a 18185621-1-42 számot, a kedvezményezett neve rovatba az
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány szöveget írja be. Köszönjük!
Zolnai László
kuratóriumi elnök

Ábrahámhegyi Hírmondó
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KÖZÉRDEKŰ
KÖRJEGYZŐSÉG ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfőn és szerdán 8-12 és 13-15:30,
pénteken 8-13:30 óráig
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyző: Hétfőn és szerdán 8-12 és 13-15:30 óráig
Előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Központi telefonszám: 87/471-506
Jegyző: 87/471-506
Műszak: 87/571-107
Igazgatás: 87/571-108
Pénzügy, adóhatóság: 87/571-109
Fax: 87/571-110
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu

Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
Hősök tere 5.; Tel.: 87/471-012
Nyitva: hétfőtő, szerda, péntek 7:30-11:10, 12:50-17,
kedd és csütörtök 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10 óráig
ÁLLATORVOS
Dr. Szabó Béla, Kővágóörs, Tel.: 87/464-109, 20/475-2965
Hatósági állatorvos
Dr Ásványi Tamás, Kővágóörs, Kossuth u. 26. 87/463-745,
20/9217-372
KÖNYVTÁR, INTERNETES HELYISÉG
ÉS A KIÁLLÍTÓ HELYISÉGEK
Nyitvatartása Keddtől-szombatig 14-20 óráig
Telefon: 70/380-0761
E-mail: abrahamkonyvtar@freemail.hu

POLGÁRMESTER:
Fogadóóra: csütörtökön 9-12 óráig
Tel: 70/456-71-41

MŰVELŐDÉSI HÁZ: 70/380-0763,
kulturhaz@abrahamhegy.hu
Nyitvatartás szerdától szombatig 15-21 óráig

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Rendel: Dr. Németh Csaba
Telefon: 87/464-197 lakás, Mobil: 20/9444-862
Rendelők:
-Ábrahámhegy: 87/471-516
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig
- Balatonrendes: 87/464-338
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig
-Révfülöp: 87/464-150
Rendelési idő: hétfő 8-12, kedd 9-12
szerda 9-12, csütörtök 14-16, péntek 9-12

SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM
Szentmisék rendje: vasárnap 8:30
FALUGAZDÁSZ:
Baracskainé Egegi Sarolta, Telefon: 20/770-0632

ÜGYELET: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca
Kórházban, Telefon: 87/511-083 Hétvégén, szombat,
vasárnap és ünnepnapokon 16:30-7:30-ig
FOGORVOS
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán, Badacsonytomaj;
Telefon: 87/471-689
hétfő 13-19, kedd 7-13, szerda 13-19, csütörtök 7-13, péntek
páros héten de., páratlan héten du. Bejelentkezés és időpont
egyeztetés: 87/471-689
Hétvégi ügyelet: szombat, vasárnap Veszprém,
Halle u. 5/d SZTK 8-14 óráig
GYERMEKORVOS
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc, Badacsonytomaj,
Hétfő 8-11, kedd 13-16 (Badacsonytördemic) szerda 8-12,
csütörtök 13-16, péntek 8-12 óráig Tel.: 87/471-282
GYÓGYSZERTÁRAK:
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel.: 87/464-065
Nyitva: hétfő 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,
csütörtök
7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12 óra

TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
BALATON-FELVIDÉKI SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3.
Tel/fax: 87/510-303 E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÁBRAHÁMHEGY
Kulturális Centrum: Minden szerdán: 12.30-13 óráig
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÁBRAHÁMHEGY
Kulturális Centrum Minden szerdán: 130-13.30-óráig
Családgondozó: Jámbor Szilvia tel: 06-30-378-15-67
BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE
8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12.
Szőke Géza hegybíró elérhetősége:
Mobil: +36/30-667-9800
tel/fax: 87/433-209
E-mail: hegykozseg.btordemic@widanet.hu
Freemail: badborf@freemail.hu
TŰZOLTÓSÁG Tel.: 87/471-539
CSŐTÖRÉSEK, HÁZI ÁTEMELŐSZIVATTYÚK
MEGHIBÁSODÁSÁNAK BEJELENTÉSE:
DRV ZRT. Telefon: 06 40 240240/1
E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Ügyfélszolgálat: 40/220-220
Műszaki hiba bejelentés: 40/330-330

Ábrahámhegyi Hírmondó
Felelős kiadó: Vella Zsolt polgármester
Szerkeszti a szerkesztő bizottság, vezetője: Bakosné Tóth Erzsébet
Nyomdai munkák: Krasznay és Fia Kft.
Nytsz: MKM B/PHF/1461/Ve/94.

