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Államalapító Szent István király ünnepén
Márai Sándor ezt írta az ünnepekről, és az
ünneplésről: „Ha az ünnep elérkezik az életedben,
akkor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülről
és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok
szertartása és feladata. (…) Az ünnep legyen ünnepies. (...) Mindenek fölött legyen benne valami a
régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat
és föltétlenség…”

Sokan ismerjük Francois Talleyrand, francia püspök szállóigévé vált szavait, amikor Napóleon megkérdezte tőle, mit tegyen a magyarokkal, azt válaszolta.
„…Vedd el a nép múltját, és azt teszel velük, amit
akarsz!” Bár történelmünk során többször próbálták
meg elvenni a múltunkat, elvágni gyökereinket, államalapító királyunk ünnepe ma is a lelki megerősödés, az
összetartozás érzését kelti a magyar emberekben.
Bár sokfélék vagyunk, sokféleképpen élünk, gondolkodunk, mégis a magyar állam ezeréves történelmét,
Szent István művét, akaratát, hitét, a magyarság kultúráját visszük át évszázadról évszázadra, és örökítjük
nemzedékről, nemzedékre.

Nemzeti ünnepünk alkalmából Ábrahámhegyen mi
is megállunk egy pillanatra. Ünnepeltük. Fontos feladatunk az is, hogy nemzeti múltunk értékeit, ünnepeink méltóságát továbbörökítsük a következő nemzedékekre, hogy legyen, aki tovább ápolja kultúránkat,
megőrzi gyökereinket, és sok esztendő múlva is
magyarnak vallja magát. Gyökerek nélkül, a fa sem tud
élni. Az ünnepen verset mondó gyerekek, bár még kisiskolások, és óvodások, de elindultak azon az úton,
hogy ismerjék múltunkat, és kerüljenek a föld bármely
pontjára, nem lesznek gyökértelenek. Köszönöm nekik
és szüleiknek, hogy méltóképpen ünnepelhettünk, és
bizalmunk lehet abban, hogy lesz jövőnk mind országunkban, mind településünkön. Kívánom nekik, hogy
váljanak nemzeti múltunkat ismerő, szülőföldjükhöz
ragaszkodó felnőttekké. Családjukkal együtt találjanak
életükben és munkájukban örömöt és sikereket!

Vella Zsolt
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
2012. július 6. közmeghallgatás
1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.
Vella Zsolt polgármester Felkéri a napirend ismertetésére
Horváth József Badacsonytomaji Rendőrőrsparancsnokot,
aki a közrendvédelemmel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja:
Horváth József Badacsonytomaji Rendőrőrsparancsnok
A rendőrörs Badacsonytomajon központi helyen helyezkedik el, és 15 fő az állományuk. Igyekeznek kiszűrni az idegen
személyeket. A bűncselekmények száma csökkent.
A gazdasági válság miatt a családok anyagi helyzete nehéz és
emelkedik a testi sértések száma. Olyan bűncselekmények is
vannak ami eddig nem volt jellemző, gazdasági bűncselekmény volt 4 eset. A lakosságot vagyon elleni bűncselekmények érintik, ezen igyekeznek javítani.
Kéri a lakosságot, hogy szóljanak, ha olyan személyt látnak
aki gyanús és érezze mindenki magáénak ezt a dolgot és kéri
hogy segítsenek a szolgálatot teljesítő rendőrnek. Meg kell
előzni a bajt a bűncselekményeket és az idegeneket ki kell
szűrni.
Kiemeli, hogy az ábrahámhegyi polgárőrök jó stratégiai
partnerük és segítik a munkájukat. Havonta megbeszélést
tartanak a polgárőrség vezetőivel, melynek keretében eredményes információhoz jutnak. A bűnmegelőzésbe bevonják
az ábrahámhegyi polgárőrséget is, akik napi szinten látnak el
szolgálatot. A polgárőrség hozzájárul a közbiztonsághoz,
közös szolgálat-ellátásuk is van. A rendőrőrs munkájának
színvonalán folyamatosan javítanak és folyamatos a járőrőzés. A rendőr örsüknek az állománya nyáron 15 főről 30 főre
emelkedik. Igazgatásrendészeti tevékenység keretében a
fegyvertartást ellenőrzik, akiknek van szabályszerűen tartják. Nyári időszakban súlyozottabban kell figyelni a megnövekedett vendégforgalom miatt.
Az önkormányzattal az együttműködés jő, ha problémájuk
akad azt egyeztetik.
A község közbiztonsága jónak mondható.
2. Közérdekű kérdések és javaslatok.
Farkas László az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás részéről.
A hulladékgazdálkodásban új rendszer alakult ki a korábbi
lerakók bezárását követően. Pályázati támogatással megvalósult a király-szentistváni lerakó. A rendszer úgy volt
tervezve, hogy 2011. február 1-től indul a próbaüzem és
május 1-től indult volna a rendszer és a közszolgáltatási díjak
bevezetésre kerültek volna. 2011-ben tűz ütött ki, így nem
tudott elindulni. A különböző hatósági eljárások miatt elhúzódott, és az idén július 1-től indult be.
A díjak nagymértékben tényeken alapulnak. 2011.évben
számított díjakat vezettek be, később a díjmegállapítás már a
tényadatok alapján lesz. Egy hónappal ezelőtt közölték az
önkormányzatokkal, hogy a rendszer elindul. Olyan lehetőségük adódott, hogy a szelektív hulladékgyűjtés 12%-kal
kevesebb lesz.
Mészáros István Egy évben tízszer sem telik meg a kukája és
ugyanannyit kell fizetnie, sok hulladékot el is lehet égetni.
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Farkas László az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás részéről.
Nagy dilemmát jelentett, hogy igazságos és arányos legyen a
díj megállapítása. A társulási tanács úgy döntött, hogy az
edényméretet kell követni. A rendszer működését meg kell
fizetni, a válogatást, ártalmatlanítást stb. Ha valaki nem teszi
ki a szemetet, az előbb-utóbb a település szélére kerül kirakásra. A vezérlőelv az volt, hogy minimális méret legyen
megállapítva. A szolgáltatást meg kell vásárolni, a lakosok
között a költségeket szét kell osztani. Egységes díjszámítást
alkalmaztak, akitől rövidebb távolságról kell elvinni a
szemetet az is ugyanannyit fizet mint akitől hosszabb távolságban. Ez kötelező közszolgáltatás.
Magyar Tamás Az Európai Unióból a jó dolgokat nem veszik
át. Az önkormányzat árul zsákokat amire rá van nyomtatva,
hogy Remondis de ez pénzbe kerül. 24.500 Ft-ot fizet, hogy
ne vigyenek el semmit. Nem használt ingatlan mentes a díj
alól, de ezt számlával kell bizonyítani. Az víz, gáz óra állásokat szeptemberben olvassák le, hogyan tudja ezt igazolni?
A számlával való igazolást a szolgáltató január 10-ig kéri,
így nem lehetséges a mentesség igénybevétele. Nem fizeti ki
a díjat, miért kell alapdíjat fizetni egy nem használt ingatlanért.
Tóthné Kiss Angéla Remondis Kft. Tapolca részéről
Az előző úr kérdésére is válaszolnék, ha mindenkinek elengednénk a szemétdíjat és zsákos megoldást alkalmaznánk
akkor a környezetünk, erdeink hamar megtelnének szeméttel, melynek elszállíttatása az ingatlantulajdonos, erdőtulajdonos, út esetében az önkormányzat kötelessége,
melynek díját szintén valószínűsíthetően áthárítanák a
lakosságra. Ő Nyírádon lakik, ahol szelektíven is gyűjtik a
szemetet, két hetente teszi ki a kukát, van amikor félig telik
meg. E témában úgy kell gondolkodni, hogy nemcsak a háztól kell a szemetet elvinni. Február 29-ig kellett a lakosságnak igazolni ha nem használja az ingatlant. Az önkormányzattal igyekeznek együttműködni, és a helyi önkormányzati rendeletek szerint járnak el.
Magyar Tamás Kérdezi, hogy mi az alapdíj?
Tóthné Kiss Angéla Remondis Kft. Tapolca részéről
A konzorciumon belül van hat cég, ebből az egyik a
Remondis Kft. Az alapdíj az jelenti, hogy a szolgáltatást
felajánlják és megjelenik a szolgáltató.
Soltész Attila címzetes főjegyző Meggyőzni nem akarja
Magyar Tamást, de tájékoztatja, hogy fontos külön választani a szolgáltatót az önkormányzatot és a Magyar Államot.
Ha Németországban csak zsákos szállítás van az egy jó eset.
Megoldásként javasolja, hogy az országgyűlési képviselőt
meg lehet keresni a törvény módosításával kapcsolatban.
Törvény írja elő a zárt edényzetet, a zsákot csak a többlet szemét elszállítására biztosít a szolgáltató plussz díjért. Az alapdíjat sem a szolgáltató dönti el, hanem a konzorcium véleményét, javaslatát figyelembevéve az adott önkormányzat
képviselő-testülete rendelkezik rendelet formájában.
Kötelező közszolgáltatás és kötelező igénybevenni a törvény szerint. A szolgáltató Remondis Kft. az önkormányzat
helyi rendelete alapján jár el. A törvény heti egy alkalommal
történő kötelező szállítást ír elő. Kétfajta díj létezik, az egyik
az egytényezős, amely tartalmazza a szemét elszállítás minden díját, ez szűnt most meg. A társulási tanács úgy döntött,
hogy kéttenyezős díjat vezeti be.
Ábrahámhegyi Hírmondó

Ha valaki űrmértéket szeretne változtatni azt be kell jelenteni
a szolgáltató felé, ezt a helyi önkormányzat a rendeletében
biztosítja. Ha valaki nem használja az ingatlant a rendelet
alapján, „mentes a díj megfizetésének időszakra vetített díja
alól mindazon ingatlantulajdonos aki az ingatlant 30 napnál
hosszabb ideig nem használja és azt Ábrahámhegy Község
Önkormányzatának 10 nappal a használat megszűnését
megelőzően írásban bejelenti. A bejelentett időszakra vonatkozó víz, vagy villanyszámla másolatát, mely igazolja hogy
az ingatlanon fogyasztás nem volt közteles megküldeni az
bejelentett időszak lejártát követően. Amennyiben számla
nem kerül beküldésre, úgy a megkérelmezett összeg kiszámlázásra kerül, és köteles a bejelentő a díj megtérítésére. „
Hadobás János Beszélhetünk itt Németországról vagy
Angliáról tudomásul kell venni, hogy itt más a klíma ott 25
fok van itt 34 fok van. A készenléti díj minek kell és mit is
jelent, a szolgáltatás fix költségeinek finanszírozására ill.
egy kis plussz bevételre, mert egyszer megkérdeztek egy
államtitkárt és kiderült, hogy többet szednek be mint
amennyi a tényleges költség. A szemét szétszórással büntettek-e már meg valakit, amig nem büntetnek meg senkit,
addig lesz az erdő szélén szemét. A szomszédom telkének
sarkán is komposztáló van, ami büdös, ilyen melegben nem
tudom kinyitani az ablakot. Voltak kinn fényképezték és nem
tudtak vele csinálni semmit.
A vaddisznók széttúrták a kerítésemet.
Soltész Attila címzetes főjegyző A képviselő-testület megemelheti az adókat és akkor tud közterület felügyeletet
fenntartani, akik intézkedhetnek azzal szemben aki a szemetet kihelyezi. Ha nincs tettenérés és a lakosság sem jelenti be,
akkor nem lehet felelősségre vonni a szemét elhelyezőket.
Stéger Mária Náluk olyan szemétszállító cég van, ahol lehet
választani hogy hetente vagy kéthetente vigyék el a szemetet, akinek a kukáján kék matrica van annak kéthetente ahol
zöld ott hetente szállítják a szemetet. Van egy újrahasznosítással foglalkozó cég aki díjmentesen minden hónap első
hetében begyűjti a palackokat, papírokat stb.
Kérdezi, hogy lesz-e zöld nyesedék gyűjtés?
Farkas László az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás részéről.
Minden országban más a rendszer. A jogszabály előírja a heti
egyszeri űrítést. A zöldhulladék begyűjtésre vonatkozóan
elmondja, hogy szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésre pályázatuk van, és a zöldhulladék begyűjtést is fejlesztik a lakossághoz menő begyűjtéssel. A házi komposztálással is lehet a
zöldhulladékot kezelni.
Vella Zsolt polgármester Meg kell nézni, hogy vasárnap
esete a három hulladékgyűjtő edény milyen állapotban van,
nem annyira környezettudatos még az emberek gondolkodása. Amibe a kisebb szemetet és cigaretta véget kell tartani a
kis edényzetekben is köbméternyi szemét van hétfő reggelre.
A képviselő-testület célja a rend és a tisztaság, ezért a szelektív hulladékgyűjtők mellé kamerát helyeztek el, hogy lehetőség legyen az eljárás lefolytatására. A temetőhöz is tettek
kamerát mivel oda is hordják a szemetet. A faágakat összegyűjtötték és ledarálták. Akinek ilyen igénye van jelezze és
állnak a rendelkezésre.
A 60 literes edényzet váltással kapcsolatban elmondja, hogy
erről később értesítik ki a lakosságot.
Az utóbbi időben elszaporodtak a vadak a községben, ezért
meghívták a Kőtenger Vadászati Földtulajdonosi Közösség
képviselőjét.
Ábrahámhegyi Hírmondó

Nógrádi Csaba hivatásos vadász A vadászat szabályozott
tevékenység törvény szabályozza. Ők a tevékenységüket
csak külterületen végezhetik. Amennyiben vaddisznót lát a
lakosság akkor a hivatásos vadászt kell értesíteni. A vadgazdálkodási tevékenységet a törvény szabályozza a vad kilövési számot is meghatározzák részükre. A vaddisznókkal az
a probléma, hogy túlszaporodtak. Ha külterületen írtják őket
akkor máshová mennek, a hőség vonzza őket és a gyümölcsök érése a településre. Ezek időszakos tényezők. Védekezni kell, a tevékenységük abból is áll. Villanypásztort kell
telepíteniük és karban kell tartaniuk. Védekezéshez a kerítést vadráccsal meg lehet erősíteni. Készítettek a lakosság
részére egy rövid tájékoztatót, sok segítséget nyújt a védekezéshez.
Soltész Attila címzetes főjegyző Kiegészíti az elmondottakat
annyival, hogy az önkormányzatok polgármesterei ahol a
vadak elszaporodtak megkeresték levélben a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, és kezdeményezték a hatósági intézkedést, mivel van lehetőség kényszerkilövésre. Belterületen
nagyon nehéz kilőni, a magyar jogszabályok nagyon szigorúak, egyeztetni kell a rendőrséggel, kilövési tervet kell készíteni, arra intézkedni, hogy a lakosság ne legyen ott, és nem
biztos, hogy abban az időpontban a vaddisznók ott lesznek.
Hadobás János Kérdezi, hogy őt akkor ki védi meg a
károkozástól?
Soltész Attila címzetes főjegyző Ezért kezdeményezték a
polgár-mesterek a felettes szervnél az intézkedést.
Vella Zsolt polgármester A közmeghallgatást 19.45 órakor
bezárja és megköszöni a lakosságnak a részvételt.
2012. július 19.
A Képviselő-testület a tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház aktív
sebészeti és belgyógyászati osztálya megtartásának érdekében él az 1990. évi LXV. Tv. 101. §. 1/ bekezdés „b” és „c”
pontjában biztosított felterjesztési jog alkalmazásával, és
kezdeményezte az illetékes Emberi Erőforrás Minisztériumnál a tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház funkció váltásának
elvetését, kéri és kezdeményezi az illetékes szaktárcánál az
osztályok megtartását, hogy a térségben élők érdekeinek
megfelelően a kórház a jelenlegi státuszában működhessen
tovább. A képviselő-testület indoklásként hozza fel, hogy
Ábrahámhegy Község fekvése miatt az Ajka város kórházába a betegek szállítása egy órán belül nem oldható meg,
továbbá a téli útviszonyok még nehezítik a kórházba való
eljutást.
A képviselő-testület megalkotta a 10/2012. /VII. 25./ rendeletét a Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és az üzemképtelen
járművek elhelyezésének rendjéről szóló 14/2010. /XII.23./
rendelet módosításáról.
Megbízásra került a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém
Megyei Igazgatósága az alábbi munkák elvégzésére:
- Klastrom utca útjavítása
- Napsugár köz útjavítása
- kerékpár úton gödör javítás
- Árpád utcán árokkal szembeni útjavítás.
A képviselő-testület megalkotta a 11/2012. /VII. 25./ rendeletét a szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
Kovácsné A. Katalin
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Szemétszállítás, elhelyezés és a 2012. július 1-től
kialakuló rendszer miatti főbb változások Ábrahámhegy Községben
2009 évben: A 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet alapján
2009. július 15. napjával a Balatonrendesi hulladéklerakó
bezárt. A Badacsony Vidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye 2009. május 31-el megszüntette működését. Az Önkormányzatnak szolgáltatót kellett váltania,
mely díjemeléssel nem járt, a lakosságnak, mert az Önkormányzat a felmerülő többletköltséget a 2009 év vonatkozásában magára vállalta mely közel 8 millió forintot
jelentett. 2009 június 1 napjával a hulladék a Zalahalápi
hulladéklerakóra került elszállításra.
2010 évben: 2010. évi díj mértéke: 334 Ft+Áfa/ürítésre
emelkedett mivel a Királyszentistváni hulladéklerakó
üzemszerű működését a 2011. január 1. napjától tervezték, a díj tart próbaüzem során felmerülő többletköltségeket, melyre a pályázat nem nyújtott fedezetet.
2011 évben: Az engedélyek kiadásának lassúsága miatt a
lerakó próbaüzeme február 28-al megkezdődött és az
üzemszerű működés június hónapban tervezték megkezdeni.
Az üzemszerű kezdés 2011. május 11-én történt tűzeset
miatt kését szenvedett, melynek okán 2011 évben üzemszerű működés nem volt lehetséges.

2012. július 1. napjától elindult a Királyszentistváni
hulladéklerakó rendszer, így 158 településen a
hulladékszállítás egységessé vált. Főbb változások
Ábrahámhegy Községben 2012. július 1-től:
-A számlázás és ügyintézés (reklamáció, űrméretváltás,
ürítési díj mentességi kérelem) a szolgáltatónál történik
(Remondis Tapolca Kft 8300 Tapolca, Halápi u. 33.).
-Az alkalmazható gyűjtőtartály a szolgáltató járművéhez
rendszeresített 60 l, 80 l, 120 l gyűjtőtartály valamint
többlethulladék esetén a szolgáltató által forgalmazott
hulladékgyűjtő zsák, mely kizárólag a gyűjtőedényhez
képest keletkezett többlethulladék elszállítására szolgál.
Az űrméret változtatást a szolgáltató felé írásban be
kell jelenteni.
-A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatással kapcsolatos jogviszonyt a kötelező
közszolgáltatás igénybevételi kötelezettsége hozza létre,
a közszolgáltatás részletes kérdéseit a szolgáltató és a
tulajdonos között kötött szerződés rendezi. A szolgáltató
köteles az ingatlantulajdonos részére szerződéskötést
felajánlani. A díjak két tényezősként kerültek megállapításra, mely alap és ürítési díjból áll, az alapdíjak az
ingatlantulajdonos minden esetben köteles megfizetni.

A legmagasabb díjak az alábbiak:

Alapdíj
Ürítési díj
Közszolgáltatási díj
összesen

Edényméret
60 liter/hét 80 liter/hét 120 liter/hét
222
222
222
175
351
234
397

- Kérelmére mentesül a kötelező közszolgáltatási díj
ürítési díjának megfizetése alól az-az ingatlan tulajdonos, aki fogyasztásmentes közüzemi számlákkal bizonyítja, hogy az ingatlant igazoltan sem ő, sem más nem
használja, települési hulladéka nem keletkezik és állandó
lakóhelye más településen van.
-A használaton kívüli ingatlan esetében, a tulajdonos
köteles évente március 1-ig a megelőző évre vonatkozó
közüzemi igazolást (víz vagy elektromos áram) írásban
megküldeni a közszolgáltató részére. Amennyiben a
közüzemi igazolások nem igazolják, hogy az ingatlant
nem használták úgy a teljes szünetelő időszak a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra. A kérelem a rendelet 2 melléklete szerinti nyomtatvány. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentést a
folyamatosan használaton kívüli ingatlanok esetében
minden évben meg kell tenni.
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456

573

- Az üdülőtulajdonosok a közszolgáltatás igénybevételére
hat hónapra (II. és III. negyedévben) kötelezettek az eddigi öt hónap helyett.
Bővebb információkért kérem keressék fel a Remondis
Tapolca Kft-t (8300 Tapolca, Halápi u. 33) mint szolgáltatót, illetve az Önkormányzat rendeletét megtalálják a
www.abrahamhegy.hu honlapon.
Ábrahámhegy, 2012. augusztus 29.
Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Ábrahámhegyi Hírmondó

VADKÁR FOGALMA ÉS ESETEI
a Kőtenger Vadászati Földtulajdonosi Közösség területén
A vadon élő állatok természeti környezetünk részei,
melyek közül egyes fajokkal az ember természeti erőforrásként gazdálkodik, illetve káros mértékű túlszaporodásuk
elkerülése érdekében rájuk vadászik. Ilyen nagyvad fajok
vidékünkön a vaddisznó, gímszarvas és őz, jellemző apróvadaink a fácán és a nyúl. Említést érdemel, mint apróvadaink
ragadozója a róka is. Az ember és vad élőhelye átfedik egymást. A vad táplálkozásával és szokásos élettevékenységével
az emberi gazdálkodásban kárt okoz. A károkozás mértéke
az aktuális vadállomány nagysággal arányosan változik és
időszakonként jelentős mértékű lehet. Jelenleg a vaddisznók
túlszaporodásával vannak problémák, mely többek között az
előző évek enyhe teleinek és erdeink jó makktermésének
következménye.
Az ember a vadállomány nagyságát mesterséges beavatkozásokkal (pl.: vadászattal, a vad etetésével) befolyásolni tudja, de nem képes a haszonállatokhoz hasonlóan
szabályozni.
A Káli-medence Tapolca - Zánka főúttól délre eső részén és a
Badacsonytól - Zánkáig húzódó Balaton parton a Kőtenger
Vadászati Földtulajdonosi Közösség a vadászati jog gyakorlására létrejött szervezet, azaz a vadászatra jogosult.
Vadászatra jogosultként a nekünk adott lehetőséggel élve
szabályozzuk vadászterületünk vadállományát. Nekünk
vadászoknak sem érdekünk túlszaporodott vadállományt
fenntartani, mivel a vadkárok jelentős része a mi kárunk, azt
nekünk kell megtérítenünk. Helyes vadgazdálkodási gyakorlatot folytatva mindent megteszünk a vadkárok csökkentése végett.
A károsított területeken fokozzuk a vadászatok számát és
szükség szerint növeljük kilövési keret igényünket a vadászati hatóság fele. A vadat etetéssel, vadföldek művelésével,
itatóhelyek, dagonyák fenntartásával próbáljuk a lakott területektől és mezőgazdasági kultúráktól távol tartani.
A vadászat, a vad tulajdonjoga és vadkár kérdéseit az 1996.
évi LV. törvény, illetve annak végrehajtási rendelete a
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiakban Vtv.) szabályozza. A hivatkozott jogszabály szerint a vad állami
tulajdon és csak az elejtéssel, elhullással kerül a helyi, vagy
legközelebbi vadászatra jogosult tulajdonába. A vadászatra
jogosult csak vadászterületén és csak a jogszabályban írt
esetekben tartozik a tulajdonos állam helyett kárfelelősséggel, tehát a vadászok nem felelnek a vad által okozott
minden kártételért.
A vadászok kártérítési kötelezettsége:
- Területileg lehatárolt, csak a vadászterület részeként
vadászható külterületekre terjed ki. Külterületen is csak a
szántó, gyümölcsös és erdő művelési ágakra vonatkozik,
gyepekre, árkokra egyéb művelési ágakra nem. Nem vadászható külterület továbbá a nem mező-, erdő vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely; a lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan; a tanya, major, temető; a közút,
továbbá vasút.
- A károsító vad fajaiban és kárformákban korlátozott.
Csak a gímszarvas, vaddisznó, őz táplálkozása, taposása,
túrása, törése és a nyúl rágása által okozott kárra vonatkozik.
Így a vadászok nem térítenek vadkárt, a róka, a vadludak,
varjak, seregély és egyéb állatok kártételei után.
Ábrahámhegyi Hírmondó

- A károsított növénykultúrák fajtáiban korlátozott. Csak
gabonafélék, kukorica, burgonya, napraforgó, borsó, szója,
szőlő és gyümölcsök terményeire igényelhető. Így pl. zöldségekre, eperre, babra nem.
- Időben behatárolt, csak a termésidőszakban lehet igényelni.
- Csak a terméskieséssel okozott kár mértékének 95%-áig
terjedhet, de szőlőoltvány, gyümölcsfák és erdészeti csemeték esetében a pótlási költségekre is vonatkozik.
- A tulajdonossal megosztott kárenyhítési kötelezettség
alapján általában a kártérítés 50%
mértékében szokott teljesülni. A tulajdonostól minimálisan
elvárt kárenyhítés a vadászati tevékenység tűrése és elősegítése, a kárveszélyes növények vetésének előjelzése.
A vadászok megtérítik a mozgásukkal, vad elejtéssel okozott
károkat is, amennyiben ez előfordul. A Vtv. állapít meg kárfelelősséget a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson
kívül másnak okozott kár esetében is a vadkár fejezete alatt a
következők szerint: „A jogosult a Polgári Törvénykönyvnek
a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai
szerint köteles megtéríteni a károsultnak a vad által a
mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak
okozott kárt.” A PTK szerinti azonban a kártérítési kötelezettség alól mentesül a fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytató, ha a kár nem volt elhárítható. A fentiek alapján vadkár, illetve a vadászok által térítendő egyéb
károkozás is csak vadászterületen keletkezhet, mivel a
vadászterület részét nem képező területeken lévő vad vadászatára senki sem jogosult, így e területeken a jogosult fogalma nem értelmezhető. Vadászterületén kívül a jogosult
nem vadászhat, így a vad károkozását is csak vadászterületén tudja elhárítani.
A védekezés lehetőségeiről:
- Vadriasztó szerek: sokféle létezik, általában hatásuk rövid
távú, szaghatáson alapuló. Egyedül a rügyrágás elleni használt Cervacol ami erdészeti kultúrákban jól bevált.
Házilagos kivitelezésben érdemes lehet próbálkozni még
öblítőszeres víz és emberi haj csomagok 5-7 méteres távolságban való kihelyezésével a védendő kultúrák határán,
melyek szaga gyakran el tudja riasztani az arra tévedő vadat.
- Kerítések: a normál kerítésfonat, illetve az olcsó vékony
szálú „vadvédelmi kerítés” a vaddisznó mozgását nem
gátolja, csak az őz és megfelelő magasság esetén (~1,8 m) a
szarvas ellen véd.
A szögesdrót és az elöregedett, nem folytonos kerítések
semmiféle vad elleni védelmet nem nyújtanak. Az új és jó
minőségű normál kerítésfonatokon is lyukat tudnak ütni a
vaddisznók, mely lyukakon aztán már az őzek és más vad is
átjut. Tökéletes megoldás vad ellen a feszített, csúszásmentes csomózású vadhálóból készült fa oszlopos kerítés, de
ennek 2.500.- Ft/fm körüli a bekerülési költsége (oszloppal,
kivitelezéssel). Ha van meglévő drótkerítés és csak a vaddisznók ellen kell azt megerősíteni, úgy a táblás betonvas
térháló 50 cm széles csíkokra vágott elemei nyújtanak tökéletes megoldást 200 Ft/fm bekerülési költséggel. A villanypásztor leginkább csak az őzeket tartja távol. A szarvas gond
nélkül átugorja, a vaddisznó pedig áttör rajta. A vaddisznó
ellen is van a jól megépített és karbantartott villanypásztornak védő hatása, de a villanypásztor kerítés rendkívül karbantartás igényes, különösen esős időben a fű gyorsan belenő, a szél ágakat törhet rá és máris az áram a földbe távozik.
Olcsó vadháló, betonvas erősítéssel Csomózott vadháló,
extra kivitel.
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Káli medence szennyvízelvezetésének jelenlegi helyzete
2011 október 8-i közmeghallgatáson tájékoztattuk Önöket
az ügy akkori állásáról.
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség határozatát, mely módosítja a
Köveskál és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása tárgyában kiadott vízjogi létesítési engedélyt
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2011 október 10-én
vette kézhez.
2011. október 11-i Képviselő-testületi ülésen a 153/2011 (X.
11.) határozatával a Képviselő-testület döntött arról, hogy a
határozat ellen fellebbezést nyújt be, melynek benyújtásával
megbízta Dr. Füsty Zsolt ügyvédet. A fellebbezés benyújtásra került, mely alapján II fokú eljárás indult az ügyben.
2011. november 10-re elkészült a javaslat a Köveskáli
szennyvíztisztító telepről kibocsátandó tisztított szennyvíz
utókezelésének lehetőségére a Burnót patak menti Tüskés-tó
nevű területen, melynek nyilvános ismertetésére 2011. november 16-án Ábrahámhegy Község művelődési házának
nagytermében került sor. 2011. december 14-én a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Önkormányzatok,
valamint a javaslatot tevő Homonnay Zsombor és Kecskés
Gábor képviseletével egyeztetés zajlott le Monoszlón.
Az egyeztetés során egy megállapodás körvonalazódott,
melynek tárgyában az érintett civil szervezetek megkeresésre kerültek, hogy azt elfogadhatónak tartják-e, illetve aláírása esetén a fellebbezés visszavonásra kerüljön-e.

A megállapodás kidolgozva megküldésre került az érintett
Önkormányzatok részére akik 2012. február 15-én tárgyalták azt, melyet követően annak 5 pontja vonatkozásában
értelmezést kértek Ábrahámhegy Község Önkormányzatától. 2012. február 16-án érkezett meg az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
döntése, mely az első fokon született határozatot helybenhagyta. 2012. február 29-i Képviselő-testületi ülésen az
56/2012 (II.29.) határozattal döntés született, amennyiben
megállapodás nem jön létre az önkormányzat további jogi
lépéseket tesz. 2012. március 12-én a kidolgozott megállapodás, valamint a megvalósítás tervezésére vonatkozó árajánlat megküldésre került az érintett felek részére. 2012.
április 2-án a megállapodással kapcsolatosan a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósága levelében tájékoztatta
az Önkormányzatot, hogy szakmai segítséget nyújt az utótisztítás megvalósításában, de pénzügyi támogatást, illetve
kötelezettségvállalást nem áll módjában adni. Az Önkormányzatoktól hivatalos tájékoztatás a megvalósítást illetően
nem érkezett. 2012. június 13-án az érintett Önkormányzatok képviselőinek jelenlétében bemutatták a tisztítóművet,
valamint az ott elvégzett tisztítási folyamatokat.
2012. június 29-én a civil szervezeteknek is tartottak
ugyanilyen bejárást.

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi
CLXXXIX törvény 156.§ (2) bekezdés a) pontja a helyi
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvénynek a
körjegyzőségre vonatkozó rendelkezéseit is hatályon kívül
helyezi 2013 január 1 napjával a törvény erejénél fogva
megszűnnek. A közös önkormányzati hivatalokat az érintett
települési önkormányzatoknak 2013 március 1-ig létre kell
hozniuk. A települési önkormányzatokat a törvény nem
kötelezi, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásának szándékáról 2012 június 30-ig döntést hozzanak, azonban mindenképpen segíti a közös önkormányzati hivatal
munkájának megindítását, ha az érintett települések önkormányzatai már 2012. év végén megkezdik az előkészületeket. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2011. február
9-én 31/2011(II.9) határozatával döntött, hogy elvi szándékát nyilvánítja ki, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt alakítson ki.
Az ügyben megakadtak a tárgyalások. Az Önkormányzatunk
egyeztetést folytatott több Önkormányzattal, a lehetséges
közös jövőt tekintve. 2012 tavaszának végére több egyeztetés és megbeszélés eredményeként kialakult egy lehetséges közös hivatal felállítása, mely Ábrahámhegy, Balatonrendes, Kékkút, Kővágóörs, Mindszentkálla és Salföld
településekből állna.
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2012. Június 19-én a képviselő-testület a 101/2012 (VI.19.)
határozatával 31/2011 (II.9.) határozatát visszavonta.
102/2012 (VI.19.) határozatával döntött arról, hogy a közös
önkormányzati hivatalt Kővágóörs székhellyel az alábbi
községi önkormányzatokkal kívánja létrehozni:
- Balatonrendes Község Önkormányzata
(8255 Balatonrendes, Fő u. 1.)
- Kékkút Község Önkormányzata (8254 Kékkút, Fő u. 5.)
- Kővágóörs Község Önkormányzata
(8254 Kővágóörs, Kossuth u. 1.)
- Mindszentkálla Község Önkormányzata
(8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.)
- Salföld Község Önkormányzata
(8256 Salföld, Kossuth u. 27.)
103/2012 (VI.19.) határozatával pedig döntött arról, hogy a
társulni kívánt önkormányzatok
Polgármestereivel tárgyalást folytasson és vizsgálják meg
annak a lehetőségét, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzatával kibővüljön-e a tervezett közös Polgármesteri
Hivatal.

Ábrahámhegyi Hírmondó

ICU NÉNI JÁTSZÓHÁZA
Azt mesélik, Ábrahámhegyen van egy játszóház, ami valóságos csoda. Én inkább azt mondanám: fából, vaskarika.
Csak, hogy ennek a vaskarikának lelke van. Akkor, hát ez a
vaskarika a csoda? Elmondom most, hogyan születik a csoda:

Amikor a magamfajta nyugdíjas óvó néniben felgyülemlik
egy csomó szép emlék a gyerekkorából, a fiatalkori élményeiből, elgondolkodik. Az emlékek az elmúlt idő szűrőjén át
érkeznek, és csodálatos módon, a legszebbek, egyben legértékesebbek maradnak fenn. Gondoltam, hátha ezek az élmények másnak is értékül szolgálhatnak. Miért ne osszam meg
másokkal? Miért ne adjam tovább, hiszen ha nem ezt teszem,
tovább fakulhatnak, majd elvesztik fényüket.

Édesapámtól rám maradt gyerekkori emlékeimből merítettem, például a csuhé-játékok, állatkák, babák készítését,
bár a készítés technikájához már szakkönyveket is kellet
forgatnom. A népdalok, népi játékok szeretetét is elsősorban
szüleimnek köszönhetem, de a gimnáziumi ének-zene tanárom Szabó Tivadar is sokat segített abban, hogy később a
kecskeméti óvónőképzőben Kálmán Lajos ének tanárommal
oly lelkesen jártam a környékbeli tanyákat, az idős emberek
népdalait magnóra véve.
Angéla nénitől, aki Erdélyből származó magyar-tanárnőm
volt az óvónőképzőben, a szép magyar beszédet tanultam.
Máig őrzöm szép, színes, sok szófordulattal fűszerezett
beszédét emlékeim között. Ezért is törekedtem arra, hogy a
játékos mondókák által a gyerekek is megismerjék és
gyakorolják a szép magyar beszédet, énekeljék a dalainkat,
szomjúhozzák dalos-játékainkat.
És ez meg is valósult. Más, főleg városi játszóházak nem így
működnek. Ott drága játékok vannak, kínos rendben a
polcokon. Még a szervezett programok is, mint pl.
születésnap, szinte művinek hatnak, nincs igazi hangulatuk.
Ez nem az én véleményem, hanem a szülőktől halottam.
Ábrahámhegyi Hírmondó

Persze kellenek, úgynevezett fejlesztő játékok is. Nálunk is
voltak, de legtöbbször ott maradtak a polcon, alig-alig
kerültek kézbe. Ami kellett a gyerekeknek, az a festés, a gyurmázás, (nem hagyományos módon, hanem más technikával
fűszerezve). Ezen kívül a különböző kézműves kuckó-beli
alkotások aktuális témákkal, többnyire természetes anyagokból készülve.

Sikerült megfejtenünk pedagógus szülő, kollégáimmal - hogy
miért szeretik a gyerekek - és a szülők is, hiszen sokszor velünk
együtt játszottak - ennyire a dalos-játékokat. Valószínűleg
azért, mert a mai rohanó világban a versengés, a kihívások
sora dominál. A dalos-játékoknak azonban inkább olyan
hatásai vannak, melyek növelik a biztonságérzetet, fejlesztik
a közösségi érzést, a testvéri összetartozást, egymás segítését.
A gyerekek ezért vállalták lelkesen és játszották boldogan a
szerepeket, és már várták azt, hogy mikor játszunk újra ilyen
játékokat, hogy ismét átélhessék ezeket az érzéseket. Sokan
pedig azért, hogy a szüleikkel együtt játszhassanak. Tehát mi
kell a csodához?
Legyen széles a választható játékok köre (építő, szerepjátékok, verseny játékok, dalos, kézműves játékok) és legyen
valaki, aki tudatosan válogatva, az értékeket szem előtt
tartva, ráérezve arra is, hogy mikor mi kell a gyerekeknek
mint, egy karmester levezényli a művet. Hiszen a csoda, maga
a mű. Csupán ki kell hozni az éppen adott helyzetekből, a
különböző összetételű (korú, nemű, nemzetiségű) gyerekekből.
Négy évig úgy mondták Icu néni játszóháza. Remélem, hogy
folytatódik, de én most búcsúzom. Nehéz volt meghozni a
döntést, egészségügyi okokból döntöttem így. Remélem, hogy
lesz más olyan ügyes, elhivatott pedagógus, aki folytatja ezt a
szép munkát.
A lehetőségért köszönetet mondok Vella Zsolt polgármester
úrnak, és minden Ábrahámhegyinek, aki önzetlenül segítette
az ügyet.
Köszönöm a férjemnek is, elsősorban a türelmét, az előkészületekben nyújtott segítségét, erkölcsi támogatását. Hiszen e
nélkül nem tudtam volna mindezt megtenni.
Köszönöm mindenkinek a gyűjtőmunkát a kézműves kuckó
anyagaihoz. Ábrahámhegy büszke lehet lakóira, és sok itt
nyaraló vendégére is.
Göcző Mihályné, Icu néni
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Kedves Icu néni!
Kérem, engedje meg, hogy én is így szólítsam, és hogy a fenti soraihoz fűzzek néhány gondolatot. Azt
írja, hogy „csupán ki kell hozni az éppen adott helyzetekből, a különböző összetételű (korú, nemű,
nemzetiségű) gyerekekből” a csodát.
A gyerekekből kihozni a csodát csak az tudja, aki szívvel, és lélekkel közeledik hozzájuk. Ezt a gyerekek
mindjárt megérzik, amint belépnek, és ez a csoda nem is mindenkinek sikerül. Kell hozzá egy
elkötelezett, a gyerekeket szívből szerető „igazi pedagógus”. Nekünk nagy szerencsénk, hogy ilyen óvó
nénire találtunk Önben!
Biztos vagyok abban, hogy a gyerekek is magukkal viszik azokat az élményeket, értékeket, amit Icu
nénitől kaptak.
Engedje meg, hogy a magam, képviselő testületünk, és egész településünk nevében megköszönjem
áldozatos munkáját, önzetlen fáradozását.
Kívánok Önnek, és családjának jó egészséget, szép és tartalmas további éveket és azt, hogy az ilyen
csodák továbbra is kísérjék életútján
Vella Zsolt polgármester

Puha Magdolna köszöntése 90. születésnapján
2012. július 9-én köszöntötte testületünk a 90 éves Puha
Magdolnát. Tortával, virággal kedveskedtünk neki és
kívántunk neki jó egészséget, további boldog éveket.
A polgármester Úr átnyújtotta a miniszterelnök üdvözlő oklevelét is a nem mindennapi alkalom okán.
Magdi néni Ábrahámhegyen született 1922.07.09-én, a
család ötödik gyermekeként látta meg a napvilágot.
Heten voltak testvérek, 4 bátyja, egy húga és egy öccse
volt. Magdi néni ma is abban a nádtetős házban éli
mindennapjait, ahol egykoron szüleivel lakott. Szülei is
szép kort éltek meg, édesanyja 85, édesapja 83 évet élt.
Ábrahámhegyen végezte el a 6 elemi iskolát. Egész életében sokat dolgozott. Élt Keszthelyen, Balatonföldváron üdülőt takarított, majd 1960-ban visszajött
Ábrahámhegyre, ahol nyugdíjazásáig iskolát és a helyi
tsz irodát takarította. 1977. júliusában nyugdíjazták, és
még utána is 1983-ig takarította a helyi tsz irodát. Egy fia
van, aki 1949-ben született, három unokája, és egy
dédunokája. Fia, menye minden nap látogatja, segít
neki. Magdi néni jó egészségnek örvend, a ház körüli
teendőket ma is ellátja, megeteti a kacsákat, tyúkokat,
macskákat és még a kertet is megműveli.
További jó egészséget és nyugodt, tartalmas éveket
kívánunk Magdi néninek!
Fedőné Vodenyák Katalin
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„Jégmadár” Nyugdíjas Klub
Nyugdíjasaink a nyári hónapokban sem tétlenkedtek, a
helyi rendezvényeken többféle produkcióval is felléptek.
A Falunapra vásárba csalogató műsorral készültünk,
amelyben a helyi gyermekek közül Galler Boglárka,
Galler Marcell, Molnár Dóra, Szabó Levente és Szili
Vanda is szerepelt. Ezúton is köszönjük nekik, hogy
színesebbé tették műsorunkat.
A Néptánc esten dalcsokorral léptünk színpadra.
Külön öröm számomra, hogy a „fiúkat” is sikerült
bevonni a közös dalolásba. Várjuk továbbra is a dalos
kedvű urakat és hölgyeket - nem csak nyugdíjasokat!akik kedvet éreznek egy jó kis nótázáshoz. Bármikor
csatlakozhatnak hozzánk! A programokra való felkészülés sok- sok munkával és izgalommal telt, de közben
nagyon jól éreztük magunkat és szinte észrevétlenül
formálódtunk igazi kis közösséggé. A közös célok, a
közös feladatok és a sok közös élmény mind apránként
hozzájárultak ehhez. A Ki-Mit-Tud veszprémi elődöntőjén találkoztunk a Nárai nyugdíjasok vidám, kedves
csapatával. Közös ismerősünk, Stéger Mária - vagy
ahogy mindenki ismeri, Dudi - mutatott be minket
egymásnak. A fellépés után az átélt izgalmakat egy kis
vörösborral oldottuk és akkor megbeszéltük, hogy
testvérkapcsolatot fogunk kialakítani.
Az első találkozásra augusztus 4-én, a bornapokon
került sor. Meghívtuk őket vendégségbe.
Szombat reggel nagy volt a sürgés-forgás, a „Jégmadár”
Nyugdíjas Klub tagjai hagymát aprítottak, krumplit
pucoltak és hamarosan már rotyogott is az üstben a
finom ebéd. Közben készültek az ínycsiklandozó saláták. Szabó Béláné, Panni néni és Szávai Gézáné, Erzsi
néni megcsillan-tották szakácstudományukat. Közben
megérkeztek a „testvér-nyugdíjasok” is. Elfoglalták
szállásukat, amely egyrészt az Önkormányzat jóvoltából a vendéglakásban, másrészt Kandikóék jóvoltából az Ő Akác-fa utcai otthonukban volt. A közös ebéd
elfogyasztása után jó hangulatú nótázás következett,
melybe többen is bekapcsolódtak. Akinek kedve volt,
délután fürdött a Balatonban.
Este aztán bordalokkal léptek színpadra vendégeink,
mi pedig táncunkkal „kápráztattuk el” a nagyérdeműt.
A fellépés után aztán elkezdődött a nóta, a tánc, volt ott
heje-huja, vigadalom! Nyugdíjasaink nagyon jól érezték
magukat, Nárai vendégeink hajnalig vigadoztak,
nótáztak.
Másnap a közös reggeli is jó hangulatban telt. A búcsúzás vidám volt, de egyben megható is: könnyes szemek,
hálástekintetek, szívből jövő ölelések és sok- sok őszinte
„köszönöm”... Jó érzés volt valamennyiünknek.

A Nárai „Örökzöld” Nyugdíjas Klub tagjai azóta is
emlegetik Ábrahámhegyet, a vendéglátást, az itt élők
kedvességét.
A közös nótázás és a sok-sok nevetés szinte megfiatalította a csapatot.
A „Jégmadár” Nyugdíjas Klub tagjainak nevében ezúton szeretném megköszönni Polgármester Úrnak és az
Önkormányzatnak, hogy lehetővé tették és a segítségünkre voltak abban, hogy ez a találkozás létrejöjjön és
vendégül láthattuk Nárai község nyugdíjasait.
Köszönöm minden nyugdíjasunknak az aktív részvételt, a sok munkát, az önzetlen segítséget, a kedvességet,
amivel hozzájárultak a találkozás, a vendéglátás sikeréhez.
Nagy örömet és hatalmas élményt jelentett ez a mi
nyugdíjasainknak éppúgy, mint a nárai nyugdíjasoknak. Azóta is folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot
e-mail-ben és telefonon. Szeptember 29-30-ra
meghívást kaptunk Nárai-ba a szüreti felvonulásra,
ezúttal a mi nyugdíjasaink lesznek a vendégek.
Továbbra is lelkesen készülünk a helyi rendezvényekre, igyekszünk mindig valami újat mutatni a közönségnek.
Szabóné Berki Szilvia
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Szent István nézz mennyből le,
a szép magyar népedre!
Szent István a kereszténnyé vált magyarság első uralkodója, szakrális értelemben pedig
mint apostoli király, a nemzet patrónusa, istápolója.
István, vagyis eredeti nevén Vajk, vélhetően Esztergomban látta meg a napvilágot, 975
táján. Keresztelését a történészek többsége a 990-es évekre teszi, és Szent Adalbert
püspökhöz köti. A nyugati kereszténység felé nyitó apja Géza komoly küldetést
hagyományozott fiára. Istvánnak kellett befejeznie a keresztény állam alapítását. II.
Szilveszter pápától kért és kapott koronát és 1000. karácsonyán, vagy 1001 januárjában koronázták királlyá Esztergomban.
38 esztendős uralkodása alatt a Kárpát-medencében letelepedő magyar törzsi nemzetségekből egységes, önálló államot teremtett. A belső lázadásokat (Koppány, Ajtony,
Gyula) leverte, európai uralkodóhoz méltón pénzt veretett,
törvénykönyveket és okleveleket adott ki, német és olasz
hittérítők segítségével terjesztette a kereszténységet, megszervezte az egyház és államszervezetet, miközben Európa
keleti és nyugati része között politizált.
A világtörténelem azon kevés királyai közé tartozik, aki
sohasem vezetett sikertelen háborút, de még vesztes csatájáról sem tudunk. Gizella bajor hercegnővel 996 körül kötött
házasságából valószínűleg öt gyermeke született, de közülük csak Imre érte meg a nagykorúságot. Őt szánta utódjául,
hozzá szóló intelmeiben a mintát is megadta, hogyan kell
uralkodni, és az ország milyen elvek szerint élhet független
és szabad életet. Ezekben az Intelmekben többek között a
következő uralkodói szabályok találhatók: ,,Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! A király
koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a
király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi
keresztény erénnyel ékeskedjék. Légy türelmes. Légy erős.
Légy szelíd. Légy tisztességtudó.”
Imre herceg azonban nem élhetett a jó tanácsokkal. 1031ben, hat nappal megkoronázása előtt vadkan sebezte halálra. Istvánnak így unokatestvére Vazul (Vászoly) lehetett volna közvetlen örököse, aki viszont ellene lázadt, és nem vitte
volna tovább a keresztény királyságot.

Ezért maga István tette uralkodásra alkalmatlanná, gyermekeit pedig száműzte. Végül, Orseolo Pétert, Velencében élő
nővérének fiát tette meg utódjává. Közel hetven éves korában, a 11. században igen ritka magas korban, halála előtt
Szűz Máriának ajánlva az országot és a magyar nemzetet,
távozott az élők sorából. Érdekes, hogy halála napja is,
1038. augusztus 15-re, Mária menybevételének napjára
esett.
Bár egységes, szilárd, keresztény Magyarországot hagyott
Orseolo Péterre, a gyengekezű király német hűbérbirtokként
vezette az országot, és az elkövetkező években Magyarországra számos trónviszály és súlyos válság nehezedett.
Végül mégis a pogány Vazul, jó keresztény unokája, a
később szintén szentté avatott, László király lett méltó utóda.
Az ő kezde-ményezésére avatta szentté VII. Gergely pápa
1083-ban Istvánt, Imre herceget, és nevelőjét, Gellért püspököt. Augusztus 20. István halála után 45 évvel történt
szentté avatásának és oltárra emelésének napja.
A nagy uralkodó máig, ezeréves államiságunk, és nemzeti
létünk egyik legfőbb szimbóluma, aki a kereszténységben is
különleges pozíciót foglal el, hiszen ő az egyetlen, akit a
katolikus és 2000 óta az ortodox egyház is egyaránt szentként tisztel.
Életében országát megoltalmazta minden veszedelemben,
halála után pedig századoknak szolgál követendő eszmeként.
Bakosné

Szent István szarkofágja
Nemzeti Emlékhely középkori romkert Székesfehérváron
A királlyá koronázott István hatalmának megszilárdítása után
1018-ban megépíttette Fehérvár alatt a Szentföld felé vezető
zarándokutat, majd az útvonal csomópontjába tervezett királyi központ első lépéseként a koronázó bazilikát, amely köré
hamarosan további templomok, kolostorok, paloták emelkedtek. Felépült, a prépostság és a káptalani iskola is. A királyi
székhelyet falakkal vették körül, a koronázási templomot
tovább bővítették, díszítették. A zarándokút politikai jelentősége indokolta, hogy a király az útvonal közelében fekvő
Fehérváron éljen. Ezért épült fel ezen a helyen a Nagyboldogasszony-bazilika. A pompás, gazdagon berendezett épület
középpontjában helyezték el a királyi trónust.
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A romkert területén Szent István bazilikájának pillérmaradványait és a szentélyt lezáró apszis alapköveit láthatjuk.
A kőlapok a később ide temetkezett királyok sírhelyét, a
terméskövek a királyi trónus egykori helyét jelzik. A főhajó
tengelyében alakították ki Szent István végső nyughelyét, amelyet ma kereszttel jelölt kőlap fed. A bazilikához több kápolna
épült, melyek királyi, főúri temetkezési kápolnák voltak. Ezek
maradványai ma is láthatók. A török időkben az egykori királyi palota és a hozzá tartozó épületek elpusztultak. Köveikből
épült fel 1801-ben a püspöki palota. A romok eltakarításakor
1803-ban találták meg Szent István szarkofágját, és az István
király által egyhajósra épített prépostsági templom, majd a
törökök által háromhajósra bővített bazilika maradványait.

Szent István szarkofágja a romkerti mauzóleumban
látható. A XI. századi, egykori római szarkofágból átfaragott,
fehér mészkő kőkoporsót három oldalról díszítették. A rövidebbik oldalon az elhunyt lelkét jelképező angyal látható, a
hosszabb oldalakon életfák és rozetták között hatszárnyú
cherub. 1814-ben Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba
szállították, ahonnan 1936-ban került vissza Székesfehérvárra.
A háttérben Aba Novák Vilmos nagyméretű falképei láthatók.
A bazilikában 37 királyunkat koronázták meg, és ide temettek
17-et. Többek között Szent Istvánt és fiát, Imrét, Kálmánt, II.
(Vak) Bélát, Károly Róbertet, Mátyást, II. Ulászlót, II.Lajost,
Szapolyai János földi maradványait. 1848-ban végzett ásatásokkor megtalálták III. Béla király és felesége, Anthiochiai
Katalin koporsóit. Maradványaikat a budavári Mátyástemplomban díszes kettőskoporsóba 1898-ban helyezték át.
Ezt követően Henszlmann Imre, majd a Műemlékek Országos
Bizottsága végzett 1936-37-ben ásatást, és konzerválták a talált
leleteket. Legutóbb 1969-70-ben került sor, ásatásokra. Több
koporsóban nyugvó személyt beazonosítani nem tudtak, ezért
a maradványokat a mauzóleum előtt egy dísztelen osszáriumban helyezték el, arra várva, hogy valamikor a tudomány, meg
a pénz lehetővé teszi azonosításukat.
Bakosné

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
A felhőben, mely ott suhan,talán Batthyány árnya van,
S lenéz, magyar reád, mutatván azt a rém-helyet,
Azt súgja: "Ne feledd októbernek hatodikát!”
(Radó Antal 1900 táján)

Másfél évig tartó katonai erőfeszítések után a túlerő ellenében az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
honvéd-seregei Világosnál, a cári hadsereg előtt letették a
fegyvert. Megkezdődött a megtorlás Haynau altábornagy
irányításával. Az osztrákok nem tudták megbocsátani,
hogy egy ország kis híján kitört a monarchia fennhatósága alól.
A császári udvar bosszúszomját külön növelte, hogy a
magyar főhad a cári hadsereg, és nem a császári csapatok előtt kapitulált. Olyan általános és szisztematikus
megtorlás vette kezdetét, ami még nemzetközi szinten is
felháborodást és tiltakozást váltott ki.
1849. október 6-án, kivégezték Pesten, gróf Batthyány
Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét,
ugyanezen a napon, Aradon tizenhárom magyar honvédtábornokot. Október 6. alkalmával legtöbbször őket emlegetjük az ünnepi beszédekben, de 1849-ben haditörvényszék elé került minden magasabb rangú honvédtiszt,
és 1500 személyt hadbírósági végzések alapján, tíz és
húsz év közötti várfogságra ítéltek, a többieket lefokozással, teljes vagyonelkobzással, több ezer közkatonával
együtt büntetőszázadokban az itáliai hadszíntérre vezényeltek. De emlékezetünk rostáján kihullottak mások is,
akik szintén ugyanazért az ügyért harcoltak.

Például, Ormai Norbert honvéd ezredes, a honvéd
vadászezredek parancsnoka, akit már augusztusban
gyorsított eljárással bíróság elé állítottak, majd kivégeztek. De említhetnénk a császári seregből hazaszökött
tiszteket, és legénységet, a több száz civilt, akiken végre is
hajtották a halálos ítéletet, a több ezer állami hivatalban
dolgozó tisztviselőt, akik ha „rájuk bizonyult” a szabadságharc támogatása, elvesztették állásukat. A magyar
történelemben példa nélküli megtorlás volt ez.
Október végén végezték ki, (azért, mert később került
hadifogságba) Kazinczy Lajos honvéd ezredest - Kazinczy
Ferenc híres nyelvújítónk fiát, aki ezt írta Haynaunak:
"Ha ön olyan okos ember lenne, mint amilyen rossz
katona, akkor halál helyett húsz év sáncra ítéltetett
volna bennünket.
Ott ugyanúgy elpusztulunk, és még el is felejtenek.
Így azonban annak a forradalomnak leszünk a jelképei, melyet ön el akart tiporni.”
És ez így is lett! A kivégzések után már pár nappal Magyarországon terjedni kezdett egy német mondat, melynek
minden német szavának kezdőbetűjében egy aradi vértanú nevének kezdőbetűje szerepel. „Pannonia vergis
deine Toten nie als klaeger leben sie”, vagyis „Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők”.
És élnek ma is emlékezetünkben, mint a hazafiasság,
bátorság, hősiesség példaképei.
Dinyés László történész írása alapján
Bakosné
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Akikért a harang szól
A Magyar Országgyűlés 2011-ben,
az 1456-os nándorfehérvári diadal tiszteletére
július 22-ét a nemzeti emléknapok sorába emelte.
Nándorfehérvár (ma Belgrád, a délszláv háború óta
Szerbia fővárosa) neve, az Árpád-kori bolgárokat jelölő
nándor népnévből és a fehér kövekből épült vár szóösszetételből keletkezett. A szláv Belgrád szó is fehér
várat jelent.
Nándorfehérvár ostroma előtt egész Európa rettegett II.
Mohamed török szultántól, akit hívei a „hódító" jelzővel
illettek. Amikor 1453-ban hadai bevették Konstantinápolyt kijelentette, hogy a következő háborúja során
reggelijét Nándorfehérváron, ebédjét Budán, vacsoráját
pedig Bécsben kívánja elfogyasztani.
Mikor híre érkezett, hogy Mohamed Nándorfehérvár
ellen indul, mindenki számolt a vár elvesztésével.
V. Miklós pápa már 1455 tavaszán keresztes hadjáratot
hirdetett a török ellen, s utóda, III. Calixtus ezt megerősítette és felajánlotta az egyházi tizedet a hadjárat
pénzügyi alapjainak megteremtésére.
Ezen kívül két tapasztalt diplomatáját, Carvajal bíborost és Kapisztrán János minorita szerzetest, a kiváló
szónokot is Magyarországra küldte. Magyarország élén
az akkor alig tizenhat éves V. László király állott, aki
helyett a bárók kis csoportja Hunyadi János politikai
ellenfelei - intézték az ország ügyeit.
Ők még Nándorfehérvárt is szívesen feladták volna,
csakhogy Hunyaditól megszabaduljanak.
Hunyadi tudva, hogyha Nándorfehérvár elvész, a török
aka-dálytalanul törhet az ország belsejébe, mintegy
7000 katonát rendelt a vár védelmére, parancsnokává
pedig Szilágyi Mihályt tette. Maga is összegyűjtötte
hadi népét, amely a hozzá csatlakozott néhány bárói
bandériummal együtt mintegy 810 ezer főnyi hadsereget tett ki. Közben Kapisztrán járta az országot, toborozta a kereszteseket. Össze is gyűlt mintegy 2530 ezer
ember, de tapasztalt katona alig akadt köztük és fegyverzetük is csekély volt.
A 60-65 ezres török sereg 1456. július első napjaiban
ért Nándorfehérvár alá, és azonnal töretni kezdte a
várat, melyet két oldalról a Duna és a Száva védett,
harmadik oldalát pedig csak meredek sziklafalon lehetett megközelíteni. A szultán úgy vélte erős flottillája
meg tudja akadályozni, hogy segítséget vigyenek az
ostromlottaknak. Tévedett. Hunyadi kis hajói éjszaka
erősítést és élelmet juttattak a védőknek, majd a várbeli
naszádok segítségével oldalról megtámadták és szétszórták a török hajóhadat. Ezek után a keresztesek egy
részével a várba vonult, míg a többieket a közeli Szávaszigeten hagyta. Napokig tartó ágyúzást követően, a
török nyomás erősödött és július 21-én, háromszori
roham után az oszmán sereg elözönlötte a külső várat.
Ekkor már a szigeten állomásozó keresztesek egy részét
is a várba kellett rendelni.
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Az utolsó rohamnál vitte véghez Dugovics Titusz
önfeláldozó hőstettét, magával rántva a mélybe a török
zászlótartót. Végül sikerült a törököket az egész várból
kiszorítani.
Az oszmánok mintegy 8000 katonája, köztük négyszáz
válogatott janicsár maradt a várfalak alatt. De ezzel
még nem dőlt el semmi. Mindkét vezér pihentetni
akarta seregét, hogy majd újult erővel folytassák a
küzdelmet. A szigeten maradt keresztesek azonban
másképpen gondolták. Július 22-én rajtaütöttek a
törökön, és a rajtaütés hamarosan általános ütközetté
alakult. A keresztesek megsegítésére Hunyadi lovasságával kitört a várból, így a szultán seregét két tűz közé
szorították.
A törökök vesztesége egyre nőtt, hitüket is elvesztették,
maga a szultán is megsebesült, s kénytelen volt elrendelni a visszavonulást. Bár Hunyadi János alig néhány
héttel a győzelme után pestis járvány áldozata lett,
feladatát így is teljesítette: Megőrizte a haza számára a
legfontosabb déli végvárat, és ezzel mintegy hetven
évre megállította a török terjeszkedést Európában.
A déli harangszót, 1413-ban a kölni egyházmegyei
zsinat rendelte el, Jézus szenvedésének emlékezetére,
de nem minden napra, hanem csak péntekre. Amikor
1456-ban Itáliában elterjedt annak a híre, hogy
Hunyadi nem hajlandó a török ellen harcolni, sőt a
szultán seregét akadály nélkül engedi tovább Callixtus
pápának - tudva, hogy Európa uralkodóitól nem számíthat segítségre - minden oka megvolt a pesszimizmusra.
Ezért segítségért az ég felé fordulva, az 1456. június 29én kelt imabullájában elrendelte, hogy a templomokban
a déli harangszó szólítson imára minden napon, a
törökök elleni győzelemért. Amikor Hunyadi János
Nándorfehérvárnál diadalt aratott, a pápa a győzelem
örömére módosított a kiadott bullán: Mivel Isten győzelemre segítette a keresztényeket, a déli harangszó alatt
elmondott imák egyben a hálaadás imái is legyenek. Így
változott át az eredetileg könyörgésre felszólító déli
harangszó a nándorfehérvári győzelemért való hálaadás harangszavává.
Ezt több mint négy évtizeddel később, VI. Sándor pápa
is megerősítette és azóta is emlékeztet az egész
keresztény világban a nándorfehérvári diadalra, és a
magyar hősökre.
A Rubicon Történelmi Magazinban
megjelent írás alapján

Bakosné

Ábrahámhegyi Hírmondó

1849. október 6.-ával kapcsolatos legendák
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc leverését és a
megtorlásokat követően, szinte azonnal mesés történetek és
legendák kaptak szárnyra és terjedtek szájról szájra. Ezek adtak
vigasztalást, és tartották életben a szabadságharc emlékét
évtizedeken át, de van közülük olyan, ami a mai napig ismert.
A 14. vértanú: A nemzeti hagyomány 13 aradi vértanút tart
számon, s valóban, a gyászos emlékezetű október 6-án ennyi
honvédtábornokot végeztek ki 163 esztendővel ezelőtt. Méltán
említhetjük azonban 14. magyar mártírként, nemzeti kultúránk és
nyelvünk megújítójának a fiát, a majd' három héttel később
kivégzett Kazinczy Lajost is. A 29 éves hadosztályparancsnok
"bűne" - azon túl, hogy csatlakozott a nemzeti véderőhöz és
harcolt a császári csapatok ellen az volt, hogy tíz évvel korábban
Prágában egy hölgytársaságban finom iróniával nevetségessé
tette Haynaut, s ő nem felejtett. A legenda szerint a diktátor
személyesen utazott le Aradra, hogy aláírja Kazinczy halálos
ítéletét.
Amikor utolsó, négyszemközti találkozásukkor, október 4-én,
Kazinczy egyszerűen "báró Haynaunak" szólította a bresciai

hiénát, a teljhatalmú úr figyelmeztette, hogy az ő titulusa: táborszernagy úr őexcellenciája.
A halálra ítélt ezredes ekkor vágta Haynau szemébe a kíméletlen
igazságot: "Valóban rosszul mondtam, báró úr, az ön titulusa:
hóhér" A történet nem hiteles, hiszen Haynau október 4-én,
dokumentumokkal bizonyíthatóan Bécsben volt, de a lényeget
pontosan tükrözi.
Magyar ember sörrel nem koccint! Ezt az íratlan törvényt,
alighanem a „magyar ember, evés közben nem beszél” szabállyal
egyszerre tanuljuk meg. Családi, baráti összejöveteleken még
mai is halljuk a legendát az aradi vértanúk kivégzése után sörrel
koccintó osztrák tisztekről, és a magyar nép szent esküjéről,
hogy magyar ember sörrel soha többé, de legalább 150 évig nem
koccint, vagy ha mégis, azt mondjuk mellé, hogy: Vesszen
Haynau! Bár az osztrák tisztek mulatozása és sörrel való
koccintása a történészek szerint valójában nem történt meg, és
írásos feljegyzés sincs arról, hogy ki és mikor tette a fogadalmat,
a szokás már az 1850-es években elterjedt volt az országban, a
passzív ellenállás részeként.

Idén is volt nyár, idén is volt néptáncest…
Nem is gondolja az egyszerű alkalmazott, hogy
milyen változásokat hozhat az életében, ha megváltozik a munkahelyi csúcsvezetés. Ez történt velem
is, kifutott alólam a szabadidőm, egyre kevesebb jut
az önként vállalt dolgaimra. Talán ez is meglátszott
az idei néptáncest lebonyolításán, de menjünk
sorjában és kezdjük a lényegessel.
A Hírmondó nyilvánossága előtt is gratulálok valamennyi szereplőnek!

Az elsőnek fellépők nehézségeit vállalták a révfülöpi
Általános Iskola Kőtenger táncegyüttesének diák
táncosai és tanáruk Tarjányi Sándor. Láthattuk a
jövő felnőtt fiatal táncosait, most még kezdőként.
A lányok, fiúk nem pihentek a jogos taps után, már
mentek is tovább a következő fellépésükre, Balatonrendesre. Nehogy elfeledjem: ábrahámhegyi kisdiák
is volt köztük.
Ábrahámhegyi Hírmondó

Az ábrahámhegyiek uralták a színpadot a következő
részben. A „Jégmadár” Nyugdíjas Klub tagjai saját
elmondásuk szerint még minden fellépésük előtt
izgulnak. De a hallottak szerint ez igen csak jót tesz
éneklésüknek. Bizonyára ezért is jutottak el az
Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud középdöntőjéig, míg
Berki Józsefné vers és prózamondás kategóriában
arany fokozatot kapott.
Ritkán énekelnek zenekari kísérettel a helyi nyugdíjasok, most a kővágóörsi „Magyarhang” zenekar
kísérte őket. Elsőre kiváló összhangban! A zenekar
tagjai a Mészáros testvérek, Erzsike, Vincze és
Mátyás. Egyre többen ismerik és keresik őket a Kálimedencén kívülről is. Valamennyien a Zeneakadémián
tanulnak. Szüleik zenéjét és énekét a másnapi tárlatmegnyitón csodálhattuk meg.
A „Magyarhang” zenekar húzta a talpalávalót a már
hagyományos vendégeknek számító alföldi néptáncegyütteseknek: a gátéri „Kismakkos” és a kiskunmajsai „Mayossa” fiataljainak. Egy be nem teljesedett szerelem történetét táncolták el.
Az ő fellépésük, az eredeti tervek szerint az Alapítványunk anyagi nehézségei miatt elmaradt volna. De
azt mondták: j önnek, táncolnak és mennek haza, az
utazást és étkezést majd megoldják ők maguk!
Az nem lehet, hogy ne itt kezdődjön a nyaruk
Ábrahámhegyen egy jó kis táncolással!
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Ezt már a Polgármester Úr sem hagyta annyiban.
A Pro Ábrahámhegy alapítvány segítségével sikerült
szállást szerezni. Kikapcsolódhattak, pihenhettek
még egy kicsit a fellépésük után.
A „Tördemic” táncegyüttest nem a zenekar kísérte.
Egy CD-lemezről egy öregember hangja mesélte el,
hogyan volt régen, miket táncoltak fiatalkorukban a
bálokban, lakodalmakkor, bevonulásoknál. Megszólalt a zene és a badacsonytördemiciek eltáncolták
azt, amiről az öregember mesélt. Szabó Csaba, aki a
Népművészet Ifjú Mestere (és sok más díj tulajdonosa) igen jól összefogta együttesét és önkéntelenül segített nekem abban, amit szerettem volna az
idei műsorban megmutatni: a hagyományok folyamatosságot.
A végére egy meglepetést tartogattunk: a köveskáli
Tánckört. Nem nyugdíjasok mindnyájan, de már nincsenek is eladó sorban. Talán a senior kategória e
legjobb meghatározás. Emberek, akik azért jönnek
össze hetente egyszer, mert szeretnek táncolni.
Néptáncot. Ritkán mutatják meg tudásukat, köszönöm, hogy most vállalták. Bali Tamás köveskáli
parasztházának galériájában jönnek össze táncolni,
ahol még emellett nagyszerű tárlatokat lehet megtekinteni. A galéria tulajdonos pedig civilben kovácsmester. Az élet így egyszerű, nem? Ennek a tánckörnek ábrahámhegyi tagjai is vannak. Annyira
civileknek tartották magukat, hogy a színpadra sem
mentek fel, előtte a murván táncoltak. A végére a
többi táncos sem bírta már egy helyben és együtt
ropták a köveskáli Tánckör tagjaival a „Magyarhang”
zenekar jókedvű zenéjére.

Néptánc-történetek
Ismerkedés. Délután félhat, metró. Végállomás következik.
„Köszönjük, hogy velünk utaztak, további jó utat, satöbbi…”
Kiszállás, sodródás a tömeggel. Népzene szól az aluljáró
lépcsője előtt. Egy magas raszta hajú a brácsás, a kicsi törékeny lány a prímás. Jé, de ismerős! Honnan? Amíg keresek
egy „kétkilóst”, gondolkodom. Megvan, ott láttam a Liliomkertben, le is fényképeztem. Akkor hát ő lesz az, aki zenél
nekünk. A dalnak vége, megszólítom:
- Mészáros Erzsike?
- Igen. Ismerjük egymást?
- Igen az interneten leveleztünk. Te játszol majd Ábrahámhegyen a táncosoknak!
Nem tartottam fel sokáig, mert ugye munka az munka. De a
fémpénz a hegedűtokban landolt.
Pacsi Jóska megoldja. A színpadon már a délelőtti próbán
felfedezték a táncosok a hibákat. Ha valaki verset mond,
talán nem gond, de a táncosoknál a lyukas színpad bajt
okozhat. A kezdés előtt pár perccel Pacsi Jóska hárította el
hibát.
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Úgy gondolom, hogy ennek a néptáncestnek a
résztvevői idősebbek, fiatalok, a néptáncot már
majdnem hivatásos szinten folytatók és műkedvelők
itt apróban megmutatták, hogy a magyar táncház
módszer miért került fel az UNESCO szellemi
kulturális örökségei közé.
Az elején említett személyes okok is közrejátszhattak abban, hogy néhány, számunkra nagyon
fontos és kedves személyiségnek nem juttatunk el
meghívót. Elnézést kérek érte. Szintén elnézést
kérek Kovács József alpolgármester úrtól, amiért a
mikrofont önző módon magamnál tartva nem adtam
szót az Önkormányzat képviselőjének. Nem volt
szándékos, kérem, hogy tudja be a 36 fokos hőségnek a figyelmetlenségemet. Köszönet azoknak az
önkénteseknek, akik a nagy melegben segítettek a
padokat kipakolni a nézőtérre.
A kísérletek attól azok, hogy nem vagyunk biztosak
végeredményben. Amikor először a strandra vittük a
néptáncest műsorát, nem voltunk biztosak a helyszín
helyes megválasztásában. Így volt ez az idén is,
amikor a tűzoltó szertár előtti parkot javasolta az
Önkormányzat. Megpróbáltuk, de nem jött be mások
véleménye szerint sem. Elsősorban azért, mert jóval
kevesebb néző volt, mint a korábbi években. A strandoló, ha már felvesz egy pólót, nézővé válik. A büfé
ellátás is nehézkesebben működött így, mint a
strandon, ahová nem kell „kitelepülni”. Alapítványunk
azt javasolja az Önkormányzatnak, hogy ha van rá
lehetőség a néptáncest rendezvénye kerüljön vissza
a strandra.

Zolnai László kuratóriumi elnök

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány

Ettől függetlenül: lehet, hogy ráfér egy felújítása a színpad
deszkáira. Mégiscsak világhírnevet jelenthet.
Korrektek. Levelezés az interneten. Küldjük a zenét a zenekarnak. Ezt tanulják majd be. Ez sok, ennyit nem tudunk.
Vizsgák lesznek, nincs időnk. Aztán mégis, megegyezés.
Próba Ábrahámhegyen, először találkoznak a fellépés délelőttjén táncosok, zenészek. Szünetben.
- Na , milyenek a zenészek?
- Teljesen korrektek. Azt játsszák, amit küldtünk a neten.
- Hogy jöttök ki a táncosokkal?
- Teljesen korrektek. Azt kérik tőlünk, amit a neten küldtek.
Így megy ez …
A hőség mindent vitt aznap. Nem irigyeltem a táncosokat a
36 fokos melegben, népviseletben. Szabó Csaba mutatta a
nadrágját, vagy 2-3 milliméter vastag posztóból volt.
Véletlenül a téli viseletet kapta ki a szekrényből. Nem volt
más, abban táncolt. Másnap mesélte Csaba, hogy még mindig vizes a nadrágja az izzadságtól, pedig már este kiakasztotta száradni.

Z. L.

Ábrahámhegyi Hírmondó

Száz éve született Ottlik Géza
író, műfordító,
az Iskola a határon regény írója
Családjában ükapja, felső-ozoróczi és
kohanóczi Ottlyk György nemcsak
Thököly ezredese, majd Rákóczi brigadérosa és főudvarmestere volt, hanem
író is. Önéletírása 1663-ból maradt
fenn. Édesapja, idősb Ottlik Géza
belügyminisztériumi titkár, császári és
királyi kamarás, akit másfél éves korában elveszített.
A fiatal Ottlik Géza a kőszegi, majd a budai katonai reáliskola
tanulójaként 1930-ban érettségizett. Később múlhatatlan
krónikása lett a katonai nevelés embertelenségének, az Iskola a
határon c. regényében. Érettségi után a Budapesti Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett végbizonyítványt.
Egyetemi hallgatóként a Budapesti Hírlap bridzsrovatát szerkesztette. Mivel a harmincas években tanári állást találnia
szinte lehetetlen volt, újságíróként, az Új Nemzedék című lapnál volt „fizetés nélküli slapaj”, majd 1942-től az Esti Kis Újság
munkatársa lett. Első novellái a Napkelet című folyóiratban
jelentek meg, 1939-ben a Nyugat is közölte egy elbeszélését.
„Babits azt üzente: tetszett. Nagyobb dicsőség soha nem ért.”
olvashatjuk a Vallomások a Nyugatról című kötetében.
1945-ben a magyar PEN Klub titkárává választották és a rádió
dramaturgjaként működött. Számos hangjátékot fordított
francia és amerikai szerzőktől, s Valencia-rejtély címmel maga
is írt egyet, mely azonban a politikai változások miatt már
nem hangozhatott el. A mű, végül húsz év késéssel, 1988-ban
jelent meg, és tévéfilm is készült belőle. 1948-ban elkészült az
Iskola a határon alap-változata, melyet azonban az író maga
vett vissza a kiadótól. Újra írta, megjelenésére 1959-ben került
sor. 1952-ben, noha soha nem volt nagygazda, kuláknak nyilvánították. a kitelepítéstől, csak a Magyar Írószövetség közbenjárása mentette meg. Ezután műfordításokból él. Nevéhez
fűződik többek között Dickens regényeinek, Thomas Mann
elbeszéléseinek, Hemingway: Az öreg halász és a tenger kisregényének, Bernard Shaw és Osborne színműveinek magyar
fordítása.

1957 után tért vissza az irodalmi életbe, ekkor jelent meg a
Hajnali háztetők c. kisregénye. 1969-ben látott napvilágot a
Minden megvan című elbeszéléskötete, 1980-ban a Próza
című kötete. Érdekes, rendhagyó vállalkozása a Kalandos
hajózás a bridzs ismeretlen vizein c. műve, mely műfaja szerint
bridzs-szakkönyv, előadásmódja azonban szépprózai. Először
angolul jelent meg 1979-ben, majd magyarul is 1997-ben.
1981-ben József Attila-díjat, 1985-ben Kossuth-díjat, 1988-ban
Szép Ernő-díjat, 1990-ben Örkény-díjat kapott. 1990. október
9-én halt meg, Budapesten. Szülei és felesége mellett nyugszik a
Farkasréti temetőben.
Az Iskola a határon, a Trianon után
határszélre került kőszegi katonaigimnázium, ahová Both Benedek (BéBé),
Medve Gábor és öt társa 1923-ban, tizenkét évesen, újoncként kerülnek.
A családból kikerülő gyerekek egyik napról a másikra a félelem atmoszférájában
találják magukat. Bognár és Schulze tiszthelyettesek, és a kisebbek közé visszabukott idősebb katonaiskolások, főleg
Merényi, embertelen módszerekkel követelnek vakfegyelmet
és feltétlen alázatot. Erre az újoncok különbözőképpen reagálnak. Van, aki gátlástalanul, önzőn, van, aki lázadva, van, aki
önmagába fordulva, vagy sunyin.
BéBé az átlagos utat járja be: Először megdöbben, fél, meghúzódik, később elveszti illúzióit, közönybe süpped, megalkuszik, rájön, hogy a „kisemberek” korlátlan hatalmát nem
érdemes kétségbe vonni. Medve ragaszkodik a szabadsághoz,
és igazságossághoz. Nem alkuszik. Viselkedése csökönyös.
A mélyponton, a fogdában tudatosul benne a világ és az eszményei közötti különbség, de továbbra is küzd, akárhányszor
is ütközik falba.
Nem könnyen olvasható regény. BéBé és Medve Gábor visszaemlékezéseit és az időbeni ugrásokat követve tárul elénk,
miként lehet az embertelen bánásmódot rövid idő alatt természetesként, sőt egyedül lehetségesként megélni. Másrészről
pedig, hogy hogyan lehet úgy befolyásolni, megfélemlíteni,
hogy az egyébként jóravaló kamasz fiúk nagy része maga is
ennek az erkölcstelen világnak elfogadójává, sőt védelmezőjévé váljon.
Bakosné

Arról, hogy az ember része a világnak
Az ENSZ 1972-es környezetvédelmi világkonferenciája június
5-ét határozta meg Környezetvédelmi Világnapnak. Célja, hogy
felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és rávezesse őket
arra, hogy mindenkinek magának
kell tennie környezetünk megóvásáért. Mit is tehetünk mi magunk
környezetünk védelme érdekében?
Például, ne szemeteljünk! Talán túl egyszerűnek hangzik,
de mégis igaz. Hogyha, mindenki abbahagyja a szemetelést,
akkor már sokat tettünk környezetünk érdekében. Nagyon
fontos, hogy gyermekeinket is megtanítsuk arra, hogy bár
lényegesen kényelmesebb dolog lehet az adott pillanatban
Ábrahámhegyi Hírmondó

eldobni valamit az utcán, vagy kidobni az autóablakon, attól
még az nem szűnik meg létezni. Az ember létezése óta
termeli a hulladékot. A legrégebbi szeméttárolót egy kőkorszaki település feltárásakor találták Norvégiában. Míg a
természetben az egyik állat vagy növényfaj hulladéka nyersanyagként szolgál a másik élőszervezet számára, addig az
ember által termelt hulladék jelentős része, a természetben
nem talál gazdára. Mára a szemétben megjelentek a mérgező, vegyi és sugárzó anyagok is, melyek évszázadok alatt
sem bomlanak le. Ilyenek a műanyagok, festékek, lakkok,
tisztítószerek, gyógyszerek, elektronikus alkatrészek. Ezek
komoly veszélyt jelent az élővilágra, a talajra, az ivóvíz
készletre, és a levegőre egyaránt. A hulladék mennyiségének
a csökkentésével a problémát a gyökereinél foghatjuk meg.
Kerüljük a felesleges hulladékképződést!
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Egyre ritkábban találkozunk olyan áruval, amely nincs
csomagolva. Egy nagy önkiszolgáló üzlet csak akkor képes
működni, ha a lehető legtöbb árut és vele együtt a csomagolást is eladja. Ez egyszeri használat után, már hazaérkezésünkkor a szeméttárolókban köt ki. Így az a nyersanyag
és energia, amely előállításukhoz szükséges volt, szintén
veszendőbe megy. Az eldobható műanyag palackok, egyszer
használatos szatyrok, zacskók, elemek, öngyújtók helyett
keressük a környezetbarát megoldásokat. Ha választhatunk új vagy újra-feldolgozott termék között, válasszuk
az utóbbit. Amiből lehet, vegyünk utántöltős kiszerelésűt.
A heti bevásárláskor gondoljunk arra is, hogy mennyi
hulladékot cipelünk haza a csomagolóanyaggal.
Hasznosítsuk az újrahasznosíthatót! A világ nyersanyagkészletei végesek. Az energia mind szűkösebb és drágább
lesz. A szelektív gyűjtés utáni újrahasznosítással, a hulladékok ismét visszakerülnek a termelési folyamatba. Gyűjtsük
szelektíven a hulladékot, a háztartásban keletkezett szerves
hulladékot pedig, ha lehetőségünk van rá, komposztáljuk.
Figyeljünk az energiafelhasználásra! Ha az energia
felhasználása pazarló módon, rossz hatásfokkal történik,
nemcsak a pénztárcánk bánja, de környezetet is károsítjuk.

Pl. füst, por, korom, salak és meddőhányók. Hőszigeteléssel,
energiatakarékos berendezésekkel, de csupán ésszerű használattal is csökkenthetjük ezeket. Ha van rá lehetőségünk
törekedjünk részben, vagy egészben megújuló energiát használni. Ma már sokféle módszer van arra, hogy a villamos
energiát, vízhasználatot csökkenteni tudjuk.
A régiek az életvitelükben, és a háztartásukban is leleményesen és jól tudtak takarékoskodni. Így nevelték őket.
Még azokat is, akik jobb körülmények között éltek. Ma már
olyan kényelmesen élünk, hogy ezeket a módszereket el is
felejtettük. Hozzászoktunk a túlzott mosószer és tisztítószer
használathoz, a fölösleges villanyégetéshez, a tv és számítógép állandó ki-be kapcsolgatásához. A reklámok is arra
ösztönöznek bennünket, hogy minél többet vásároljunk.
Talán éppen ezért az áruk nagy része „eldobható”, nem
tartós. Így aztán újra és újra vásárolunk, sokszor fölösleges
dolgokat. Bár lehet, hogy a termékek, a víz és energiaárak
növekedése újra rákényszerít bennünket a velük való
ésszerűbb gazdálkodásra, e nélkül is mindannyian felelősek
vagyunk szűkebb és tágabb környezetünkért, a velünk és
körülöttünk élőkért.
Bakosné

125 éve született Karinthy Frigyes
„Lelkiismeretes humorista, humorban nem ismer tréfát.” (Karinthy Frigyes)
A legtöbbször olvasott, idézett, emlegetett humorista, holott tulajdonképpen filozófus volt, aki bár
bölcseleti életművet nem hagyott maga után, regényeiben, novelláiban, mulatságos humoreszkjeiben fejezte ki életfilozófiáját. Egy nagy költő, aki egész életében mindössze két vékonyka
kötet költeményt írt, de annál több versparódiával jellemezte írótársait és az irodalomtörténetet.
A kispolgári család fia, humán műveltsége ellenére előbb fizika-matematika szakos, majd
orvostanhallgató lett.
Egyiket sem fejezte be, egyetemista korában már benne él az irodalmi
életben. Húszévesen újságíró lesz, és már készül diákkori emlékeinek
kitűnő novellája, a Tanár úr kérem. „Magyarázom a bizonyítványomat" - mondja azóta is az, akit rajtakapnak a mulasztáson és
magyarázatra képtelen.
Előbb azonban egy sajátos műfajjal jelentkezik: az irodalmi
paródiával. Az Így, írtok ti egy csapásra híressé teszi. A parodizált
versek és prózák egyszerre mulatságos jellemzések, szatírák és
műelemzések. Később már irodalmi kitüntetésnek számít, ha
Karinthy valakit parodizál. Íly módon eleve humoristának könyvelték
el, és ő vállalta is. Élete nagy részében ott ült a különböző kávéházakban, és írta a humoreszkeket. Kitűnően tudott nevettetni.
A szójátéktól a groteszk helyzetekig, a furcsa alakoktól a meglepő
fordulatokig birtokában volt a nevettetés minden eszközének.
És a közönség nevetett, és nevet ma is írásain.
Néha azonban elkomolyodott, és olyan tragikus novellákat írt, hogy az olvasók elámultak: Hát ez is Karinthy? A Nem
mondhatom el senkinek című kötet 1930-ban jelent meg, az Üzenet a palackban pedig halála évében, 1938-ban.
Negyvenkilenc éves volt, amikor agydaganat támadta meg. Egy híres svéd sebész megoperálta, úgy látszott, meg is
mentette. Karinthy betegségéről és a műtét élményéről írta leghíresebb könyvét, az Utazás a koponyám körült. A műtét
után két évvel, nyaralás közben Siófokon váratlanul érte a halál.
Hitt az emberben, a tudományban, a kultúrában. Elkeserítette az embertelenség, harcolt a gonoszság ellen, de a felszínen elsősorban humoristának, mulattatónak látszott. Ez, azért volt lehetséges, mert valóban nagy humorista, és nagy
mulattató volt.
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í Sümegre érkezett a Kodály Zoltán Emlékkiállítás
Ábrahámhegyrol
Idén Kodály Zoltán születésének 130. évfordulóját
ünnepli Magyarország sőt, talán mondhatjuk, hogy a
széles nagyvilág, hiszen már életének utolsó éveiben
általános nemzetközi elismerés övezte a zeneszerzőt.
A kerek évforduló alkalmából júniusban, az ábrahámhegyi kultúrházban emlékkiállítás nyílt. Az emlékkiállítás megnyitóra gazdag zenei programmal is készültek a szervezők. A kiállítás megnyitót megtisztelt
jelenlétével a Kodály hagyaték gondozójaként, Kodály
Zoltánné, Péczeli Sarolta. Ezen ünnepi eseményen vett
részt Rátosi Ferenc, Sümeg város polgármestere is, s
annyira megfogta a kiállított művek változatos, de
mégis összecsengő együttese, a megnyitó hangulata,
hogy elhatározta: Sümeg is méltón megemlékezik a
háromszoros Kossuth díjas zeneszerző-zenepedagógus
születésének 130. évfordulójáról, akinek Bartók Bélához hasonlóan nagy szerepe volt abban, hogy Magyarország „komolyzenei nagyhatalommá” válhatott.

A vándorkiállítássá alakult tárlat tehát Sümegre érkezett, ahol a város büszkesége, Padányi Biró Márton
veszprémi püspök egykori rezidenciája vált új helyszínévé. Az ábrahámhegyi kultúrház vezetője, Bakosné
Tóth Erzsébet, és az eredeti kiállítás rendezője,
Varannai Gyula mesterdekoratőr közbenjárásával sikerült egyben tartani a „gyűjteményt”, mely a Püspöki
Palota földszinti, boltozatos termében kapott helyet.
Itt tekinthette meg a közönség Dr. Gerő Katalin, Dr.
Konthur Bertalan, Pállay József, Pintér István Pál,
Steiner István György, Dr. Szabó Orsolya, Tóth Sándor
és Varannai Gyula Kodály Zoltán élete, munkássága
által ihletett alkotásait. A teremhez vezető folyosón a
kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetből
érkezett, a magyar zeneművészet és zenepedagógia
korszakos jelentőségű alakját bemutató tablókat tanulmányozhatták a látogatók.
Az újrarendezett kiállítást - melynek megnyitójára július 21-én került sor - Rátosi Ferenc, Sümeg polgármestere, vagyis maga az ötletgazda nyitotta meg.
Ábrahámhegyi Hírmondó

A zenei élmény sem hiányzott az eseményről: a Hévízi
Kamaraegyüttes három hölgy tagja a zeneszerző hatalmas életművéből válogatott, s a különböző hangszeresés énekszámok a kiállításhoz hasonlóan nagyszerűen
érzékeltették, milyen gazdag és változatos is a Kodályoeuvre.
A kiállítás majd' egy hónapig volt látható a palotában.
Ez idő alatt - a Sümegre érkező turisták mellett - a
kíváncsi helyiek is szép számban jöttek, hogy megnézzék az új kiállítást. A Püspöki Palota külső felújítása
2011-ben fejeződött be, s most már elmondhatjuk: nem
csak megszépült, de az ábrahámhegyi emlékkiállításhoz hasonló, időszaki tárlatok, városi rendezvények,
színházi estek révén szó szerint életre kelt az épület,
mely az őszi hónapokban is szeretettel várja látogatóit.
Major Katalin muzeológus
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Kulturális és szórakoztató rendezvényeink képekben
Fotó-és kézműves kerámia művészeti kiállítás,
mely 2012. augusztus 19-től szeptember 23-ig látható a Bernáth Aurél Galériában.
Fotó kiállítók: Deákné Balogh Andrea, Vönöczky András, és Kránicz Balázs
Kézműves kerámia készítő: Vastag Gáborné, Hilda.
Kézműves porcelánfestő: Vastag Gábor.

A dobruskai Jany Peichlové csipkekészítő és
Pavla Štěpána fotóművész együttes kiállítása a Kultúrális Centrumban.
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Államalapító Szent István királyunk ünnepe

Benkő Viktor festőművész kiállítása
a Bernáth Aurél Galériában.
A kiállítást dr. Frányó Zoltán ügyvéd,
művészetbarát nyitotta meg.
A megnyitót közreműködésével megtisztelte:
Mécs Károly Színművész Úr

Ábrahámhegyi Hírmondó

2012. július 28.
Nyilvános borverseny
a Művelődési Házban
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Ábrahámhegyi Bornapok 2012.
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2012-es Bornapok
Jó hangulatban és finom borok társaságában ünnepelhette
idén az olimpiai éremesőt az, aki kilátogatott az augusztus
első hetében a tűzoltó parkban megrendezett ábrahámhegyi bornapokra, a fesztivált megelőző igen nívós (a borbírák szerint is borvidéki színvonalú) borversenyen felvonuló szép ábrahámi borok többségének nyilvános seregszemléjére. Az időjárás nem gáncsoskodott, igazi mediterrán estékkel alapozta a „lídó” hangulatot.

Talán az érdeklődők száma idén elmaradt kissé az előző
évekétől és erre bizonyára okokat is szép számmal fel lehetne sorolni.
Azt hiszem ennek ellenére mindenki elégedetten tekint
vissza a rendezvényre, a színes esti táncoszenés programokra, a családi- és sportprogramokra, a főzőversenyre,
a borkirálynő választásra.
Családi borműhelyünk egy izgalmas csoki-bor ízharmónia
kóstolóval is igyekezett színesíteni a programkínálatot.
A szép számú érdeklődő és a visszajelzések alapján
sikeresen.
Aki meghallgatta Bernáth-Ulcz Adél szakértő felvezetéseit
és megkóstolta a borainkhoz társított kézműves csokoládékat, izgalmas játékban vett részt, és egy emlékezetes gasztroélménnyel lett gazdagabb.
Köszönjük vendégeinknek, és nagy szeretettel várunk
vissza mindenkit jövőre is.

Kiváló alkalom ez helybélieknek, itt nyaralóknak, vitorlázóknak, baráti társaságoknak és családi köröknek a találkozásra, beszélgetésre, koccintásra.

Dunai János
a'Capella Szőlőbirtok és Családi Borműhely

Nobel-díjasok tisztelegtek
Szent-Györgyi Albert munkássága előtt
a Nobel-díj elnyerésének 75. évfordulóján
Varannai Gyula bácsi hívta fel a figyelmemet, az évfordulóra, és hogy ebből az alkalomból, Szegeden nagyszabású nemzetközi konferenciát rendeztek, melyen
kilenc Nobel-díjas tudós is előadást tartott. Ezzel kapcsolatban beszélt arról is, hogy Szent-Györgyi Albertnek
irodalmi művei, sőt versei is megjelentek.
Szent-Györgyi Albertről azt biztosan mindenki tudja,
hogy Ő fedezte fel a „C” vitamint. Azt viszont nem
mindenki, hogy tudományos munkássága mellett, a
háború és a tömegpusztító fegyverek ellen is szót emelt.
Közvetlenül a második világháború kitörése előtt írta,
A béke élet - és erkölcstana c. morális kérdéseket feszegető művét, a tudományok fejlődésének társadalmi
következményeiről. „A fizikában a tudomány olyan
erők uraivá tett bennünket, melyek túlhaladnak rajtunk.
(…) Amikor minden politikai eszköz hiába kísérli meg,
hogy megállítsa ezt a végzetes menetelést …”
A mai olvasó számára is tanulságos írás, félő, hogy azok,
akiknek a legtöbbet kellene ebből megszívlelniük,
akkor se tennék ezt, ha olvasnák.
Ábrahámhegyi Hírmondó

Figyelembe véve tapasztalatainkat, nem tölthet el optimizmussal bennünket írásának záró mondata sem: „A
háború megakadályozására csak a méltányosság és az
emberi szolidaritás képes."
A Vietnámi háború idején Amerikában jelent meg az
Őrült majom c. kötete, háború ellenes írásaival. „Képes
lesz-e túlélni az emberiség a ma élő emberek mesterkedéseit, akik úgy látszik gyakran inkább őrült majomként, mint épeszű emberként cselekszenek”. Érdemes
elolvasni!
Érdekességként ajánlom figyelmükbe a szintén ebben a
kötetben található Psalmus Humanus című lírai vallomását.
Az Őrült majom c. írását a Könyvek - Szent-Gyorgyi
Albert - Orult majom oldalon olvashatjuk, a Psalmus
Humanus versét a cím alapján, több helyen is megtalálhatjuk az interneten).
A Magyar Tudomány 2001 decemberi számában
megjelent írás felhasználásával

Bakosné
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Nyirő József erdélyi magyar íróról
Az utóbbi időben sokat hallottunk Nyirő
József erdélyi íróról. Ennek kapcsán
gondoltam, hogy utánanézek ki is volt Ő.
Elolvastam Az elszántak című novelláskötetét, ami megvan az Ábrahámhegyi
Könyvtárban is.
Nyírő József 1889-ben született Székelyzsomboron. Tíz éves volt, amikor édesapja meghalt.
Teológiát és filozófiát tanult és pappá is szentelték. Először
hittant oktatott, majd Kide község plébánosa lett. Erdély
Romániához csatolása évében kilépett az egyházi rendből és
feleségül vette gyermekkori szerelmét, Bedő Ilonát. Házasságukból három gyermek született. Malmot bérelt, hogy eltartsa családját, majd a kolozsvári Keleti Újságnál dolgozott
újságíróként. Első, pályadíjakat nyert írásainak sikere után a
Jézusfaragó ember novelláskötetével hívja fel magára a figyelmet. A Székelyföldnek és lakóinak mélységes szeretete,
aggódó féltése fonja egységbe mindazt, ami műveiben ebből
a világból irodalommá varázsolódik. Belülről ismeri alakjainak életét, természettel való összeforrottságát, küzdelmét
a megmaradásért, babonás hiedelmekkel átszőtt lelkületét.
Ez a novelláskötete szolgált alapul az Emberek a havason
című filmhez is, mely 1942-ben a velencei biennálén első
díjat nyert. A Kopjafák novelláskötetében kopjafák alatt
alusszák örök álmukat a történetek hősei. Az írások egy
részének címe sincs, sorszám jelzi, hogy újabb életnek vetett
véget a halál. A Havasok könyve elbeszéléskötete egy esztendőn át mutatja be az egyszerű havasi emberek életét, akik
kemény harcot vívnak a betevő falatért. Az Isten igájában
önéletrajzi ihletésű regénye harminc évet ölel át Harghitay
József életéből, aki azért lett pap, hogy segítse özvegy édesanyját, de később leveti a reverendát és megházasodik.
A sibói bölény központi alakja II. József, a kalapos király és
az idősebb Wesselényi Miklós. A Madéfalvi veszedelem egy
magára hagyott népi közösség történelmi sorsára hívja fel a
figyelmet. Az Uz Bence, a csavaros eszű, jég hátán is megélő
székelyről szóló történet Bencéjét hatalmas fizikai erő, életrevalóság, tréfálkozó kedv, de együttérző segítőkészség is
jellemzi. A havasok lábánál meghúzódó székely falu képe
rajzolódik ki Az én népem és a Halhatatlan élet című regényekben is. Az író erdélyi korszakának utolsó alkotása a
Néma küzdelem, a mezőség, pusztuló szórványmagyarságáról fest képet, visszanézve a török, tatár dúlásokra, melyek
következtében a magyar lakosság meggyérül, temploma,
sírkertje is odavész. Csak egy megmentett harang kongatása
ad még erőt a megmaradásra. A zöld csillag és az Íme, az
emberek című regényei, az emigrációban születtek, a menekülttáborban szerzett élményeiből. A Küzdelem a halállal
című utolsó írása ismét a szülőföldjéről szól.
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Nyírő József a Trianon utáni erdélyi magyar irodalom egyik
olyan képviselője, aki küldetésként vállalta fel, hogy lelki és
szellemi támasza legyen a kisebbségbe kényszerült magyar
közösségeknek. Ezek fájó és aktuális kérdéseit választja
témául, hogy akinek szeme van, lásson, és akinek füle van,
halljon.
1953 októberében hunyt el egy madridi klinikán. Síremléke
a madridi Almudena temetőben áll.
Irodalmi munkásságáról, annak értékeiről nagyjából egyetértés van. Politikai megítélése azonban már egészen más.
A második bécsi döntés, Erdély visszacsatolása után, behívott erdélyi képviselőként 1944 őszétől tagja volt, a Szálasiékkal együttműködő parlamenti képviselők csoportjának.
Nyírő tudatában volt, mit jelentene az erdélyi magyarság
számára a háborús vereség, hiszen Észak-Erdély német
segítséggel került vissza Magyarországhoz, Románia pedig
átállt a Szovjetunió oldalára. Egyike volt azoknak a képviselőknek, akik kitartottak Szálasi kormánya mellett. Művei
kiadását Wass Alberthez hasonlóan a román és a magyar
kommunista rendszer is betiltotta. Szülőfalujában történő
újratemetése politikai indulatok és feszültség forrásává vált.
Első köztéri szobrát 2004-ben avatta fel a Székelyudvarhelyért Alapítvány és a budapesti székhelyű Ábel Alapítvány
Székelyudvarhelyen. Még ugyanabban az évben, szülőfalujában Székelyzsomboron is szobrot állítottak emlékére.
2010-ben a szoborállító alapítványok képviselői megállapodtak a Nyirő család leszármazottaival arról, hogy az író
végakaratának megfelelően hazahozzák és szülőfalujában
újratemetik hamvait, valamint átfogó programsorozatot
szerveznek az író szellemi hagyatékának méltó ápolása érdekében. Az újratemetést a Magyar Országgyűlés Hivatalának
közreműködésével, Szász Jenő, a romániai Magyar Polgári
Párt elnöke és a Székelyudvarhelyért Alapítvány szervezte.
Hamvait a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkertben is
felravatalozták. Újratemetésére május 27-én pünkösd vasárnapján kerül volna sor, azonban ez elmaradt, mert a román
hatóságok érvénytelennek tekintették a kiadott, formai hibát
tartalmazó temetési engedélyt.
A szervezők közölték, hogy maradéktalanul eleget kívánnak
tenni a hatályos romániai jogszabályoknak, ezért a temetést
elhalasztották, és pünkösd vasárnapján csak egy megemlékezést tartottak Székelyudvarhelyen.
Az általam olvasott novelláskötetének írásaiban mély és igaz
megértéssel mutatja be a kisebbségi sorsban vergődő székelység mindennapjait. A puszta túlélésért küzdő, kiszolgáltatott és megalázott életeket. Mégis látható benne az, az
elszánt életerő is, ami a székelységet a mai napig magyarnak
megtartotta. Szép, elgondolkodtató, és világlátás tágító írások. Nyugodt lelkiismerettel ajánlom mindenkinek.
Források: MTI, Székelyföld portál,
Irodalmi arcképcsarnok oldalakról

Bakosné Tóth Erzsébet

Ábrahámhegyi Hírmondó

A székelység eredete
Esteledvén, ha a hold szelíd fénye ragyogja be az estét,
az égboltozaton halványan derengő fényöv jelenik meg.
A hadad útja - mondja a székely, s az emlék feldereng

A legenda szerint Csaba királyfi, az apja, Attila halála
után kitört testvérháborúban csatát vesztett és maradék
népével hátrált, hogy az elvesztett hon visszaszerzésére
ázsiai rokonaival térhessen vissza. Magával viszi Attila
szent kardját, hogy a puszták tengerében tisztára mosván,
annak bűvös erejét ismét visszaadja.
Erdély határánál őrködni hagyja a székelyt, hogy ha majd
visszatér, segítségére legyen. Elváláskor megesküsznek,
hogy fenyegető vész esetén segítségül visszafordulnak,
még a világ végéről is. A székelyek üzenhetnek tűzzel, vízzel, hírmondójuk lehet a levegőég, vagy maga a föld.
Csaba csapatai alig haladtak, a körül lakó népség felemelkedett a maroknyi székely ellen. Szél zúgatta az erdőt,
hozta az üzenetet: Vissza Csaba, vissza, bajban van a
székely! A hadak egy része visszafordult, s pozdorjaként
szórta szét az ellent.
Egy év múlva újra megirigyli, az ellenség a székely nyugalmát s ismét támadja seregeivel. Csaba királyfi csapatainak megáradt folyó állta útját. A víz hozta az üzenetet:
Vissza Csaba, vissza, bajban van a székely! A segély nem
késik, s a székely ismét mentve lőn.
Három év múltán új nemzetségek veszik körül a székelyt,
s küzdelem kerekedik köztük. Már a szellő sem éri el a
messzi tájakra távozottakat, de a puszták viharával társulván, mégis megtalálja őket. Csaba népe harmadszor is
győzelemre segíti a székelyeket.
Sok idő folyt le ezután. A szorgalom a rengeteget kies
teleppé, a hosszú tartózkodás az őrállomást édes hazává
tette. De kitör a szomszédok régi gyűlölete, a nyelvben és
szokásban egyedülálló székely ellen, s minden oldalról
ostromolni kezdik.
Dicsőn vív a székely, de már-már lankadoz a túlerő ellenében, az elszakadt hű társak pedig rég a földben
alusszák örök álmukat. Ám, a székelyek csillaga nem
szunnyadoz.
Megemlékezve az esküről, lobogva viszi a hírt az égi csarnokba: Vissza Csaba, vissza, bajban van a székely!
Egyszerre paripák dobogása, fegyverek moraja hallatszik.
Csaba királyfi és serege hosszú sorban nyomulnak a
csillagos égen keresztül. Nincs halandó erő, mely megállíthatná őket.
Ábrahámhegyi Hírmondó

Rémülés szállja meg a tenger ellenséget, s futnak mindenfelé. A fényes hadak ösvénye pedig, melyet Csaba serege
jöttökben és visszatértökben taposának, eltörölhetetlenül ottmarad az égen. Lábaiknak és lovaik patkóinak
nyomdoka az, mit derült éjjeleken, mint tejfehér szalagot
látsz tündökleni a magasban, s melynek neve azon órától
fogva „hadak útja”.
(Ipolyi: Magyar Mytológia. Pest 1854.) ből van a
rege. (Székelyföld: Dr Hankó Vilmos)
A krónikák szerint a hun birodalom összeomlásakor
mintegy 3000 vitéz letelepedett a Hargitának lakatlan
környékén. Mikor hírül vették a velük egy tőből fakadt
magyarság népvándorlásbeli jövetelét, követeket küldtek
Árpád elé, hogy felajánlják segítségüket az új haza meghódításában. Árpád velük szerződést kötvén, nekik hat
kőre metszett alaptörvényt adott. Ez képezte a gyökerét a
székely nép alkotmányozásának, mely a székelység minden tagját egyaránt kötelezte a hadviselésre, ugyanakkor,
minden tagjának egyenlőségét, és szabadságát is biztosította. Székelyföld székekre volt felosztva.
Székelyt csak a szék ítélhette el, adót fizetnie nem kellett.
Bárhová költözött is a magyar korona területén, székely
jogokat élvezett és gyakorolt. Az örökségek ivadékrólivadékra szálltak, székely birtokot eladni nem volt szabad. Így, a középkor átka, a társadalmat szolgára és úrra
osztó feudalizmus, székelyföldön gyökeret verni soha
nem tudott. Igaz létezett két osztály, a lófő és a gyalog, de
ez inkább katonai, mint társadalmi besorolás volt.
E jogokat minden magyar király elismerte, bár uralkodók adókról le nem mondtak soha. Ilyen érdem csak
nagy tettek után járt, s mi lehetett nagyobb tett, mint a
hon őrzése. Fejedelmek, királyok vették igénybe szolgálataikat, s ennek fejében tiszteletben tartották ősi jogaikat,
intézményeiket, szokásaikat. Törökverő Hunyadi János
hadainak és Mátyás király fekete seregének is székelyek
képezték a többségét. Bocskai, Bethlen Gábor, és I.
Rákóczi György is a székelyekkel harcoltak hazáért és
szabadságért.
A '48-as szabadságharcban Bem tábornok, legkedvesebb
katonái is székelyek voltak.
Bakosné
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Nete ne! székely góbéságok, anekdoták

Az öreg székely végrendeletet csinál.
Hagyományoz mindenik fiának, hanem a végén eszébe
jut, s rágondol a hitközségre is. Azt a tinót, aki a tavaszon a havasba elvesze a szántás előtt hat héttel, hagyom az eklézsiának.
Ha pedig megkerül, legyen a Mihály fiamé!
Egyszer egy fiatal székely legény elkeveredett valahogy Brassóba. Kitanulta a lakatosmesterséget, később
megnősült és odahonosodott. Telt múlt az idő, a fiatal
legényből apa, nagyapa lett, végül megöregedett.
Amikor közeledni érezte halála óráját, családja legnagyobb meglepetésére egy román pópát hivatott. Román
nevet vett fel és utolsó erejével szépen áttért az ortodox
vallásra.
Amikor a pap elment, a fia megkérdezte: De há apám,
mégis magyar ember létire, hogy a súlyba cselekedett
ekkora bolondságot, hogy béálljon a rományok közi?
Tudod fiam - magyarázta az öreg - ha már életemben
semmi érdemeset, világmegváltót nem cselekedtem,
akkó halálom órájába ne egy magyarral, hanem egy
románnyal legyen kevesebb. Foggyon a bestyéje!
Egy úri család utazik Borszék felé. Amint egy falun
mennek keresztül, látják, hogy az utca vége el van zárva
sorompóval.
Megszólítanak egy arra járó embert: Merre kell mennünk bátyá? Hát arra, ni, ahol a sorompó van! Hiszen ott
el van zárva az út! Azért mehetnek, bátran, mert azt úgy
is csak a marhák számára csinálták!
Volt egyszer egy ember, aki elment segíteni valakinek. Munka végeztével a gazda nem tudott fizetni csak
ennyit mondott: Má köszönöm, hogy eljöttél,… a
Jóisten megfizeti! A másik csak legyintett és azt mondta: Hadd el Tamás, ne verd kőtségbe az Istent, van annak
elég baja!
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Egy kis, székely falunak erősen híres volt a papja.
Persze nem a gazdagságáról volt híres, hanem a
prédikációiról.
Olyan szép beszédeket tartott, kivált ünnepnapon, hogy
a legizmosabb hallgatói is alig bírták elviselni.
Temetéseken pedig csak az nem sírt, aki nem volt ott a
temetésen!
Fizették is a hívek mindenből a kepét szívesen.
Nos, hát ez a híres pap egy szép pünkösdvasárnapon
úgy kitett magáért, hogy ennyit a falu már még tőle sem
várt! A nép egészen meg volt zavarodva a nagy gyönyörűségtől. Prédikáció végére az asszonyok már rég kifogytak a keszkenőkből, s némelyik már a kötényén is
alig talált annyi száraz helyet, ahová a könnyét letörülje. Aztán az istentisztelet végeztével a hívek még jó
sokáig ott maradtak a templomajtó előtt, elbeszélgetvén
sok mindenről, legfőképpen pedig a hallott prédikációról, amint ez már faluhelyen szokás.
Rettenetesképpen dicsérték a papot! A kurátor büszkén
jegyezte meg: Na már ilyen papunk eddig se vót, de
ezután se lesz, annyit mondhatok!
Az orgonanyomó még most is ámuldozott: Erősen szép
szavalatja vagyon! Egy fuvarosember még megtódította: Én még csak Parajdon hallottam vót egyszer egy
ilyen beszédet. De a' se vót ilyen.
A pap szomszédja pedig kereken kijelentette: Már aztán
a mü tiszteletes urunk elől a püspök is elbúhatik!
Egy szegény ember, aki a falunak csordapásztora volt, a
portikus (boltíves tornác) falának dőlve hallgatta a
többiek beszédét. Lehorgasztott fejét akkor sem igen
emelintette meg, mikor a kurátor feléje fordulva megkérdezte: Hát te, Pista, mit szólsz a tiszteletes úr beszédjéhez? Ilyen prédikációt ugyi nem minden pap tud
csinálni?
A szegény ember szomorúan legyintve, csak ennyit
felelt: Könnyű neki! De próbálná meg az én eszemmel!
(Magyar Krónika, V. évf. (1912) 31. sz.)
Székelyvirtus: Teli Horgos István mindenféle agyafúrtsággal, rosszal. Most is elszántott Cserei Sándor
földjéből egy jó barázdára valót. Sándor bá' kint járván
a juhoknál, arra veszi az útját, hát meglátja a manipulációt. Eléveszi Estánt.
Az tagadja. Összevesznek csúful. Azzal indul el Sándor
bá', hogy törvény elé viszi az igazságát. Nagy mérgesen
hagyja ott Estánt. Azt meg bántani kezdi a lelkiismeret,
aztán meg öregebb is Sándor bá', hát úgy gondolja,
illenék neki köszönni. Utána is szól az öregnek: Isten
áldja meg! Sándor bá'! nagy megbotránkozással fordul
meg: Engöm-e, Están? Engöm aztán ne Están! Még az
istenáldása sem kell az ellenségétől!
(Magyar Krónika, V. évf. (1912) 32. sz.)

Ábrahámhegyi Hírmondó

Szeretettel köszöntöm ismét Önöket a kertészkedők népes táborában!
Bármilyen stílusú kertet válasszunk is,
az a fő, hogy jól érezzük magunkat
benne. Még a legkisebb zöld terület is
édenkertté varázsolható csupán egy
kis kreativitás kell hozzá.
Pihenőkert: A nyugalom szigete, ahol lazíthat a család.
Szobányi hely is elegendő hozzá, a lényeg, hogy bokrokkal,
futókkal zárjuk el az avatatlan szemek elől.
Néhány tő fűszernövény pedig finom illatot áraszthat benne.
Elég egyetlen fa, nagy árnyékot adó lugas, és máris kellemes, árnyékos, pihenésre alkalmas helyet varázsolhatunk.
Ehető kert, azaz haszonkert: A haszonkertbe olyan növényeket ültessünk, amelyek ehető termést hoznak. Például
futóbabot borostyán helyett, szőlő lugast árnyékhely kialakítására. Ha szeretünk - miért ne - sütni-főzni, ültessünk sok
fűszernövényt, petrezselymet.
Dekorációnak is kiváló a színes rebarbara, nagy fodros petrezselyem, lila káposzta. Petrezselymet csak a zöldjéért,
azután a legfontosabb, ne feledkezzünk meg a kert csodálatáról, a nyíló virágokról. De aki úgy látja, legyen pázsit is, és
legyen, nem is akármennyi gyümölcsfa, amely az egész
család gyümölcsszükségletét vitaminokat - tud produkálni,
az egész nyár idején.
Többször említettem, hogy milyen fontos az oltványok
vásárlásánál azt, hogy jól válasszunk. Például, hogy őszibarack csemetét, csak vad-őszibarack alanyon vásároljunk.
Az itteni házi kertek savanyú Ph-val rendelkeznek, ezekben
nem él meg a meszet igénylő vadalanyon oltott barackfa.
Csak a hegyi részbe való a mandula alanyú őszibarack csemete. De oda csak az való! Ábrahámhegyen a szőlő mellett
az őszibarack, újabban a nektarin az a gyümölcsfajta, ami
tájfajta.
Fantasztikusan finom tud lenni érett formájában, bár sok
törődést igényel, hiszen augusztus vége után zöld metszést

igényel, később pedig rezes permetezést - már ősszel, illetve
tavasszal is a tafrinás levélfodrosodást elkerülése miatt.
De, valamit valamiért, megéri! Az idei év, ugyan csak mutatóban hagyott nekünk a kóstoláshoz a fagy miatt de, bizakodjunk, hogy jövőre majd biztosan meghálálja az ez évi
fáradozásunkat.
Nyilvánvalóan mindenkinek más a felfogása, én biztos, hogy
a saját megtermelt gyümölcsömet, zöldségemet részesítem
előnyben a vásárolttal szemben, éppen az ízük miatt.
A vásárolt gyümölcsökkel az a helyzet, hogy a több héttel
előbb le kell szedni a fáról, hogy szállítható legyen. Az ideális
érettségi szint előtt leszedett gyümölcs képtelen ízben,
zamatban azt nyújtani, mint egyébként képes volna. Tehát,
ha mód van rá, a saját terményünket fogyasszuk, a saját
érdekünkben. Várjuk ki, tapintással ellenőrizzük a tökéletes
érettséget, és csak akkor szedjük le és fogyasszuk frissen a
gyümölcsöt, és érzékelni fogjuk az ízbeli alapvető különbséget. Használjuk ki az adottságainkat Ábrahámhegyen,
hiszen ez a környék egy kincsesbánya! Uraim, Hölgyeim!
Értékelni kell ezt a csodálatos Balaton-parti tájat, annak
tájbeli adottságait!
40 éve történt, vagyis 1972 augusztusában, amikor Budapesten volt az I. Bor-világverseny. Annak idején én a salföldi
tsz agronómusa voltam. Képzettségemből kifolyólag a szőlészeti és borászati területtel is foglalkoztam.
A világbajnokságon 66 bor képviselte hazánkat. Köztük volt,
az Ábrahámhegy földjén termett késői szüretelésű olaszrizling bor is. Az eredmény: Világbajnoki Ezüstérem! Sem
akkor, sem azóta itt, a Badacsonyi Régióban ilyen eredményt nem ért el senki. A Londoni Olimpián tapasztaltakból
tudjuk talán igazán becsülni az ezüstérmet, hiszen láthattuk,
hogy századmásodperceken múltak az eredmények. Az is
tény, hogy sem akkor, sem azóta az eredményességemet
nem köszönte meg senki!
Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha így búcsúzom:
Orbán István Világbajnoki Ezüstérmes Borász

Mikor és miért volt baj Köpecen?
A „Baj van Köpecen!” szólásnak köszönhetően Köpec falu
neve szinte az egész magyar nyelvterületen ismert, de kevesen ismerik e szólás eredetét. Sokan, anélkül használják,
hogy tudnák hol is van Köpec, vagy létezik-e egyáltalán.

Eszerint a „Baj van Köpecen!” szólás, Köpec 1848-as felégetéséhez és a lakosság lemészárlásához kötődik.
(Erdővidéki Lapok, 2001. március II. évfolyam, 1. szám
Sylvester Lajos)

Tehát: Köpec (románul Capeni)
Romániában, Kovászna
ˇ
megyében, az Erdővidéki tájegység Baróti medencéjében,
Székelyudvarhelytől 37 km-re délkeletre, az Oltba ömlő
Köpec patak mellett fekszik.
Az erdővidékiek számára a címben feltett kérdés, nem kérdés. Itt ugyanis úgy tudják, hogy a szólás a '48-as szabadságharc idejéből származik, amikor a sepsiszentgyörgyiek
nem engedték be a császári csapatokat a szék területére. Erre
a császári haditanács támadással válaszolt. De mert a hídvégi csata a székelyek győzelmével végződött, Heydte császári kapitányon erőt vett a düh, és a hídvégi leckével szaporodva sietett a köpeci síkra. A falun áthaladva, egy ház padlásáról, egy köpeci legény a kapitányra lőtt. Dühében
Heydte 1848. december 9-én, szabadrablást és gyilkolást
engedélyezetett Köpecen.

Másik változata a szólás eredetének: „Egy köpeci leány, más
faluba kéretvén férjhez, nem akarván oda férjhezmenni,
mikor éppen jöttek érte, akkor szökött el. Az erdő ösvényén
találkozott a násznéppel, akik még nem ismerték a leányt.
Kérdik tőle, hova megyen? Én, úgymond, Szárazajtára. Hát
kendtek? Mi, amint látja, Köpecre, menyasszonyért. Igen
ám, de baj van Köpecen! - felelt a leány, s ezzel továbbment.
A násznép megérkezéskor tudta meg a szekérrel másfelől
kerülő vőlegénnyel együtt, hogy mi a baj Köpecen. Nem volt
mit tenni, Barótra mentek egy másik ismerős leányért, hogy
szégyennel ne menjenek haza menyasszony nélkül. Emiatt
így van a szólás kiegészítve: “Baj van Köpecen, de Baróton
igazítják." (Jánosfalvi Sándor István: Székelyhoni utazás)
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MOSOLYOGJUNK !
„A mosoly egy görbe,
mely egyenesbe hozhat mindent.”

Az optimista emberek tovább élnek, - bár a pesszimisták talán úgy érzik minek? Közhelynek számít,
de igaz, hogy a pozitív életvitel, gondolkodás sokat
segíthet egészségünk megőrzésében is.
Mosolyogjunk. Keressük a vidám, kiegyensúlyozott
emberek társaságát! Senki sem születik boldogtalannak.
Mindenkivel történnek rossz dolgok, a különbség a
rájuk adott válaszban van. A velünk történt rossz
dolgokat nem tudjuk meg nem történtté tenni.
Tanuljunk belőle és lépjünk tovább. A panasz és az
önsajnálat még nem segített hozzá senkit a megoldáshoz. Mindenki életében akad olyan dolog,
amitől jobban érzi magát. Lehet ez egy múltbéli szép
pillanat, amin el lehet merengeni kicsit, egy jó film,
zene, könyv, társaság, séta, bármi, ami jobb hangulatba hozhat bennünket. Vegyük észre az apró
sikereket. Ne a környezetünktől várjuk a segítséget,
ne hárítsuk másokra az életünk megromlását.
Ha feltett szándékunk, hogy rosszul érezzük magunkat „csakazértis”, akkor legalább tegyük meg azt a
szívességet a környezetünknek, hogy elkerüljük őket
és ne abban leljünk pár percnyi megnyugvást, hogy
másnak is megkeserítjük az életét. Akiben zűrzavar
van, zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend
van, rendet teremt maga körül. Mit ehetünk azért,
hogy harmonikusabban, éljünk magunkkal és környezetünkkel?
Rengeteg energiát fölöslegesen pazarolunk el azzal,
hogy túl sokat időzünk a múlt és a jövő irrealitásában.
Régi sérelmeinken rágódunk, vagy visszavágyódunk
elmúlt állapotainkba; az elképzelt jövővel ijesztgetjük vagy vigasztaljuk magunkat.
Eközben elsiklunk az aktuális valóság, a jelen felett.
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A szorongó embert leginkább a képzelete gyötri meg.
Tereljük gondolatainkat tudatosan a jelen megoldandó kérdési felé.
Az életben nem lehetünk meg kompromisszumok
nélkül.
Alkalmazkodnunk kell másokhoz is. De ne kössünk
olyan kompromisszumokat, amelyeket nem tudunk
elviselni.
Nem szabad túlértékelni a "Mit szólnak hozzá?" jelentőségét. Az embereket nem foglalkoztatja annyira a mi problémánk, szégyenünk, kudarcunk, mint
minket.
Ugyanígy örömeink, eredményeink sem. Sokat beszélünk magunkról, keveset hallgattunk másokat.
Már sok baj származott a fölösleges beszédből.
Abból soha, ha hallgatni tudtunk. Közben rájöhetünk arra, hogy másoknak is vannak gondjai, sokszor nagyobbak, mint saját magunknak.
Emberi mértékek szerint kell ítélni, akár rólunk van
szó, akár másokról. Senkinek sem kell tökéletesnek
lennie. Bőven elég a törekvés arra, hogy kicsit csiszolni próbáljunk magunkon. Ez elérhető, a tökéletesség eleve reménytelen. Tudnunk kell, hogy nem
tehetünk eleget mindenki elvárásának, nem szolgálhatjuk ki mindenki igényeit.
Az emberek annyira sokfélék és olyan sokfélét és
ellentéteset várnak tőlünk, hogy szét kellene szakítanunk magunkat a megsemmisülésig, ha mindennek meg akarnánk felelni. Nem lehetünk jók mindenki szemében.
A legértelmetlenebb, ha azzal gyötörjük magunkat:
Mi lett volna, ha...? ".”
Lelki egyensúlyunk helyreáll, ha néhány képességet
kifejlesztünk magunkban: Tudunk jóban lenni a
világgal.
Tudunk nemet mondani arra, ami ellen erkölcsi
érzékünk tiltakozik.
Tudunk egyedül maradni, ha éppen arra van szükség.
Ha csak az egyikre vagy másikra vagyunk képesek,
megbillen az egyensúlyunk, egyoldalúvá torzul az
életünk.
A teljes ember tud örülni és együtt lenni, tud haragudni és javítani, tud szembenézni önmagával, és
tud mosolyogni, hiszen a ráncok idősebb korban is
csak azt jelzik, hogy hol a mosoly helye.
Ábrahámhegyi Hírmondó

A víz, az éltető nedű
A víz lételemünk, elválaszthatatlanok vagyunk tőle,
hiszen víz nélkül nincs élet. Kulcsfontosságú szervezetünk működésében.
Mit tesz a víz a szervezetben? Felelős a: vérkeringés
biztosításáért, vérnyomás szabályozásáért, a tápanyagok oldásáért, szállításáért a megfelelő szervekhez,
majd pedig azok felszívódásának elősegítéséért, a
szervezet belső hőmérsékletének szabályozásáért (hőháztartás), a szervezet méregtelenítéséért.
Miért isznak az idősek kevesebbet? A fiatal szervezet a vízhiányra szomjúsággal reagál, az idősebb
viszont már nem jelez olyan pontosan, olyan gyakran,
ezért előfordulhat, hogy a szomjúság érzet kimarad, s
ez kiszáradást, trombózis veszélyt, emésztési zavart
okozhat.
Milyen bajt okoz, ha keveset iszunk? A leggyakoribb
panasz a krónikus székrekedés. Ezen túl a vízhiány
bágyadtsággal, szédüléssel járó panaszokat is okozhat, kedvez a húgyúti fertőzésnek, és hosszú távon a
vesekő képződésének is. A folyadékhiányt a vér is
megszenvedi: besűrűsödik, romlik a keringés és ezzel a
sejtek anyagcseréje, regenerálódása.
Mit, mennyit és hogyan igyunk? Azt biztosan tudja
mindenki, hogy sok vizet kell innunk 2,5-3 litert naponta. A napi folyadékszükséglet kielégítésére táplálkozás-élettani szempontból leg-alkalmasabb folyadékok:
- jó minőségű csapvíz és szénsavmentes ásványvíz
- gyümölcsökből és zöldségekből készült ivólevek,
minél magasabb rosttartalommal
- gyümölcstea és gyógytea, ízlés szerint friss
citromlével ízesítve
- tej és folyékony tejtermékek: kefir, joghurt,
joghurtital
- gyümölcsjoghurt, kakaó
- levesek, főzelékek, mártások
- valamint gyümölcsök, zöldségek

Az ásványvíz nem csak szomjat olt, de oldott ásványi
anyagokat, nyomelemeket is tartalmaz, melyek jó hatással vannak a szervezet számára, azonban, a nagy
mennyiségű, rendszeres ásványvíz-fogyasztás, az ásványi anyagok túlzott felhalmozódásához is vezethet.
Ásványvizek mellett fogyasszunk ivóvíz minőségű
csapvizet is!
Az alkohol vízelvonó, a kávé vízhajtó hatásúak, a cukros üdítők fokozzák a szomjúságot.
Jókor igyál! Nem mindenki tudja, hogy a kellő víz
fogyasztása mellett az időzítés is nagyon fontos.
Néhány jó tanács arra, hogy mikor igyunk:
- 2 pohár víz rögtön felébredés után segíti a belső
szervek működését,
- 1 pohár víz 30 perccel az étkezés előtt elősegíti az
emésztést,
- 1 pohár víz fürdés előtt lecsökkenti a vérnyomást,
- 1 pohár víz lefekvés előtt megelőzheti az agyvérzést, és az alvás közben gyakran előforduló
szívrohamot,
- étkezés közben ne igyál, csak rágj sokszor minden
falatot,
- a többi elosztva napközben tevékenységtől
függően.
Ne csak a meleg napokon, hanem az év többi napján is
figyeljünk a vízfogyasztásunkra. A kisgyermekeket
ivóvízzel, ill. alacsony ásványianyag-tartalmú ásványvízzel kínáljuk.
Ha a vízháztartás egyensúlya megbomlik, akár a vízfelvétel csökkenése, akár a vízleadás fokozódása
miatt, a szervezet kiszárad.
Már 2%-os folyadékvesztés esetén is csökken a fizikai
és a szellemi teljesítőképesség, megjelennek a kiszáradás első tünetei (fejfájás, koncentrálóképesség
csökkenése, szomjúság).
A vízháztartás egyensúlyi állapotát befolyásolja az
aktív sporttevékenység, a nehéz fizikai megterhelés, az
éghajlat, a külső hőmérséklet, a szaunázás, a sírás, a
láz, a hasmenés vagy a hányás is.
Vegyük figyelembe ezeket vízfogyasztásunknál.
Patika magazin írása alapján

Ábrahámhegyi Hírmondó
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Mozdulj Balaton
Ábrahámhegy
a legsportosabb település
Idén a szokásostól eltérően egy héttel később került megrendezésre a Mozdulj Balaton döntő a Vonyarcvashegyi Lidó
Strandon. Három sportágban: labdarúgás, strandröplabda
és streetball kerültek megrendezésre a versenyek. Fociban 4.
helyezést ért el: Tóth Miklós, Kovács Tamás és Vella Dániel.
Strandröplabdában: Horváth Gergely-Sákovics Virág duó
csak a végső győztestől szenvedett vereséget a 3. helyen
végeztek. Kosárlabdában: Döbörhegyi Balázs, Juhász
Tamás és Horváth Tamás hármas a győztes Siófokiakkal
szemben maradtak alul a döntőben, így ezüst érmesek lettek.
Összetettben pedig a mi kis falunk szerezte meg a végső
győzelmet 34 település közül, elnyerve a legsportosabb település címet. Köszönet mindenkinek, aki részt vett egész nyári
verseny sorozaton és itt a döntőn. Folytatás 2013. nyarán.
Mindenkinek jó pihenést, természetesen a munkáról sem
feledkezzetek meg.
Vella Zsolt
Polgármester

Első ábrahámhegyi Triatlon verseny
Fodor András Úr Megyei Triatlon Szövetség részéről keresett meg még az elmúlt év őszén, hogy
szimpatikus helyszínt keresnek a Triatlon verseny
lebonyolításához.
Hosszú egyeztetést követően augusztus 25. napját választottuk a verseny időpontjául. Közel 150
versenyző érkezett és indult a viadalon.

Délután került sor az eredményhirdetésre, ezt követően Triatlon-totó volt, majd egy rövid zenés
produkció következett, ezt követően testvérvárosunk, Dobruskai Türkiz Mazsorett csoport szórakoztatta a jelenlévőket, melyhez jófajta cseh sört
hoztak kedves barátaink.

Az időjárás kegyeibe fogadta a versenyt, így nem
volt akadálya a Balatonban történő 1,5 km-es
úszásnak, 40 km kerékpározásnak a Káli-medencébe, végezetül 10 km-t futottak a kerékpár úton.
A győztes közel 1,5 órás időtartam alatt tette meg
az előbb leírt távokat.

Köszönet a fellépésért, egyben szeretném megköszönni a Polgárőrség, az Önkéntes Tűzoltóság és
az Önkormányzat dolgozóinak egész napos munkájukat. Andrással megegyeztünk, egy év múlva
találkozunk, reméljük ugyanilyen színvonalas verseny keretében.
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Vella Zsolt polgármester
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Bála kupa
A Badacsonyi Turisztikai Egyesület jóvoltából rendezett
bálakupát ebben az évben Salföld rendezte meg.
Ábrahámhegy csapata címvédőként érkezett a versenyre.
Szellemes feladatokat találtak ki a rendezők, volt közötte
íjászverseny, mocsáron járás, lovaglás, kötélhúzás. Csapatunk hatalmas küzdelemben megszerezte az első helyet, így a
vándorkupa ismét Ábrahámhegyre került. Jövő évi verseny
rendezőjének, Kékkút község került elfogadásra.

A csapat tagjai voltak:
Tóth Móni, Tóth Miklós, Galler István,
Góth Péter, Vella Zsolt, Kercselics Attila.
Köszönet mindenkinek a részvételért, egyben gratulálok a
csapat minden tagjának.
Vella Zsolt
polgármester

Vendégek Ábrahámhegyen 2012. szeptember 8-9-én.
Szembeni szomszédunknál az elmúlt héten, nagy nyüzsgést és
készülődést láttam. Igen jó Barátaink izgatottan készülődtek
egyetemi évfolyamtársaik vendégül látására, azaz a 46. egyetemi találkozójuk megszervezésére. A siker érdekében gyönyörű községünket választották a találkozó színhelyéül, hogy az
ország különböző pontjairól érkező vendégek megcsodálhassák a szép környezetünket, amelyet mi is nagyon szeretünk.
Egész héten láttuk lázas készülődésüket, gyermeki izgalommal
varázsoltak az udvarukra pavilonsátrakat, és Önkormányzatunk jóvoltából (külön köszönik Vella Zsolt polgármester
úrnak) asztalokat és székeket a 22 vendég részére.
Mi virágokkal és egy kis süteménnyel kedveskedtünk és tettük
szebbé az ünnepüket.

Az időjárás kegyes volt hozzájuk, a vendégek el voltak ragadtatva, a község, a strand és a környezet szépségétől.
Az éjfélig nyúló beszélgetés után a Balaton felett és a kilátóból
csodálták meg a minket
borító csillagos eget és a
parti lámpafüzéreket.
Úgy búcsúztak a másnapi Káli-medencés kirándulás után, hogy
“Ábrahámhegy a csend,
béke és nyugalom szigete.”
Szávainé Erzsike

Játszóház
Ezen a barátságos településen a gyerekeket nemcsak a strandolás,a balatoni nyaralás élménye várja, hanem játszóházi program
is. A szórólap a helyi könyvtárban akadt a kezembe. Kedves invitálás a kézműves foglalkozásra, játszóházi programra. Heti két
alkalommal (szerda, csütörtök) délelőtt 10 órától vár mindenkit szeretettel a kultúrházban Icu néni. Kézműves foglalkozások,
mozgásos játékok, dalos körjátékok színesítik a gyermekek napját. Mikor két gyermekemmel elmentem, szíves fogadtatásban volt
részünk,mintha ezeréve ismernénk egymást. Lehetett festeni, indián fejdíszt, nyakláncot készíteni, lisztgyurmázni, ragasztani.
A nagyobbak tollasoztak, sakkoztak, célbadobtak. A kicsiket játszószőnyeg várta. Itt mindenki talált magának elfoglaltságot.
Kellemes hangulatú kétórás program, ami egyben játékos keretek közt fejleszti a gyermekek mozgását, kreativitását, érzelmi,
értelmi fejlődését is. Jó kikapcsolódási lehetőség a gyerekeknek és még a szülőknek is.
Köszönjük! Egy anyuka

Ábrahámhegyi Hírmondó
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Dr. Nádori László Emlékverseny a strandon
Dr. Nádori László profeszszor, a magyar sportélet kiemelkedő személyisége, a
biológiai tudományok doktora, a magyar sporttudomány legkiválóbb képviselője. 1923-ban, a Fejér megyei
Kislángon született. 1950ben szerezte meg testnevelő
tanári és labdarúgó edzői
diplomáját. Az 1952-es olimpia előtt meghatározó szerepet játszott a 16 bajnokságot
nyert magyar sportolók
sikeres felkészítésében.
Melbournben a magyar csapat helyettes vezetője volt.
A római olimpia után lett a Testnevelési Tudományos
Kutató Intézet munkatársa, majd igazgatója, és a TF egyetemi tanára, rektor helyettese. Négy cikluson át tagja volt
a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének, vezette a tudományos szakmai bizottságot. A rendszerváltás utáni
választások során országgyűlési képviselővé választották,
több bizottságban tevékenykedett, a sport albizottság vezetője volt. Alapítója majd főtitkára, később alelnöke az
Európai Sportpszichológiai Társaságnak, elnöke, majd
örökös tiszteletbeli elnöke a Magyar Testnevelő Tanárok
Egyesületének, vezette a Magyar Sportszövetséget.
Dr. Nádori László 2002-ben költözött Tapolcára, és
azonnal bekapcsolódott a város sportéletébe. Legendássá
vált segítőkészsége, embersége, szakmai tudása. Nemcsak
az iskolai testneveléshez járult hozzá, de szakmai útmutatásával helyi sporttörténeti könyvek is születtek.
Az Ő segítségével nyíltak új távlatok az iskolai testnevelés
előtt. Közreműködött a Csermák József Alapítvány létrejöttében, kurátora volt a Batsányi János Általános Iskola
Alapítványának, sportkonferenciákat szervezett, előadásokat tartott, vetélkedőkkel népszerűsítette az olimpiai
játékokat a fiatalok körében. Szeretett Tapolcán élni,
Tapolca is megszerette Őt. A városvezetés áldozatos munkája elismeréseként Tapolcai Testnevelési és Sport kitüntetésben részesítette. Nagyszerű szervező munkájának és
kapcsolatrendszerének köszönhető, hogy 2008 márciusában a Magyar Olimpiai Akadémia Tapolcán tartotta 51.
vándorgyűlését.

2011. januárban 88. születésnapja idején még utolsó
könyvén dolgozott. Prof. dr. Nádori László, a magyar
sportélet nemzetközi tekintélyű személyisége, a magyar
sporttudomány legkiválóbb képviselője nyolcvannyolc
éves korában hunyt el Tapolcán.

2011. januárban 88. születésnapja idején még utolsó
könyvén dolgozott. Prof. dr. Nádori László, a magyar
sportélet nemzetközi tekintélyű személyisége, a magyar
sporttudomány legkiválóbb képviselője nyolcvannyolc
éves korában hunyt el Tapolcán.
„A sport és a testnevelés az élet élni akarása” - mondta dr.
Nádori László. Ennek a jegyében, Ábrahámhegyen, az
idén második alkalommal került megrendezésre a dr.
Nádori László Emlékverseny. Kosárlabda, röplabda,
strandfoci, lábtenisz, asztalitenisz, kapura rúgás, kosárra
dobás, vízi fejelés, sportágakban, ezen belül gyermek,
felnőtt, női, férfi kategóriákban, nagy sikerrel, helybeli, és
nyaralós csapatok részvételével. A sportversenyek fődíját
egy sportmelegítőt Laci bácsi unokája, Gyenis Mihály
adta át. A legméltóbb módon így emlékezhetünk dr.
Nádori Lászlóra. A sportversenyek pontos eredményeit a
következő számunkban olvashatják.
Vella Zsolt polgármester
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Rendezvényterv
2012. évben az alábbi rendezvények kerülnek megrendezésre Ábrahámhegy Községben
Rendezvény időpontja
2012. évben

Rendezvény megnevezése

Rendezvény helye

Dobruska kiállítás

Október 5.

Művelődési ház

Szüreti felvonulás
Kirándulás
Október 23-i ünnepség
Márton nap
Adventi készülődés
Mikulás ünnepség
Forralt bor főző és pogácsa sütő verseny
Idősek karácsonya
Mindenki karácsonya
Szilveszteri batyus bál

Október 6.
Október 20.
Október 22.
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

Szervező

Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Dobruska testvérváros
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Hegyközség
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

ILLA BEREK, NÁDAK EREK, SZÉP JÓNAPOT JÓEMBEREK!

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
OKTÓBER 6-ÁN ÁBRAHÁMHEGYEN
NAGY NAP KEREKEDIK, MIVEL A FALUBAN

MURCI FESZTIVÁL TARTATIK!
Lesz vígasság, sokadalom, dínom-dánom ünnep, mert a szorgos gazdák leszüreteltek!
Vár mindenkit akkor, a szüreti menet, utána a bálba mindenki elmehet!

Gyülekezés 13 órától a strandon
13.30-kor a JÓ LACIBETYÁR vezetésével, SZOMBATHELY VÁROS FÚVÓS-ZENEKARÁVAL és
MAZSORETT CSOPORTJÁVAL, NÉPTÁNCOSOKKAL, HARMONIKÁSOKKAL, sokféle járgánnyal, és szekérrel,
a kisvonat kíséretével A STRANDRÓL INDUL A SZÜRETI MENET,
Sziget utca-vasúti átjáróIskola utcafocipályaPatak utca Községi Strand útvonalon.
A megállókban néptáncosok szórakoztatják a közönséget.

A Hősök Emlékművénél megemlékezünk az Aradi Vértanúkra
A Szent László Templomnál áldást kérünk, a gazdákra és az újborra
A strandra visszaérve Vella Zsolt polgármester köszöntője után, a Tapolcai Musical Színpad, néptáncosok,
az Ábrahámhegyi Jégmadár Nyugdíjas Klub, valamint a Jó Lacibetyár hangulatot megalapozó nóta
és táncműsorát láthatják. A bálig a fúvósok és a mazsorett csoport szórakoztatja a közönséget.

Na de ezzel még nincs semminek sem vége, reggelig táncolhat a falu népe!

POSTÁS JÓZSIVAL és ZENEKARÁVAL
Szóljanak hát, sógornak, komának! Eljött az ideje, a MURCI FESZTIVÁLNAK!
Erre most kicsi, nagy meghívattatik, 200 éves korig, elvárunk mindenkit!

Szeretettel invitál és vár mindenkit Ábrahámhegy Község Önkormányzata!
Ábrahámhegyi Hírmondó

31

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.

