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„Az emberiség eddigi története, ahogyan ismerjük, nem más, mint az emberiség egyre nagyobb és nagyobb 
összefogásra való törekvése. Ez az egység különböző eszközökkel valósul meg, és nem csak azokat szolgálja, 
akik ezért dolgoznak, hanem még azokat is, akik ellene vannak.”     (Lev Tolsztoj) 
 

Tisztelt Ábrahámhegyi Lakosok és Nyaraló tulajdonosok ! 
 
 

A 2010-es magyarországi önkormányzati választásokat 
október 3-án tartották. Ennyi idő után már lehet és kell 
értékelni az elmúlt időszakot, illetve lehetőség szerint fel kell 
vázolni a választási ciklus második felére irányuló 
elképzeléseket.  
 

Amikor 2010-ben úgy döntöttem, hogy vállalom a 
megmérettetést a polgármesteri székért nem elsősorban saját 
sorsom izgatott. A korábbi évek tapasztalatai sarkalltak arra, 
hogy ismét elinduljak a választásokon. Mint sokan mások – 
én is láttam és minden nap tapasztaltam, hogy van mit tenni a 
településen.  
Vezetésemmel 2010 októberében kezdte meg az új 5 fős 
képviselő-testület a település fejlesztéséért folyó munkát.  
Gondolataimban egy olyan település képe él, ahol a 
polgármester felelős a településért, de mindenkinek van 
valamilyen feladata, amellyel a település érdekeit kell, 
szolgálja. Közös érdek a jobbítás, közösen kell megvalósítani. 
Feladatom az, hogy összefogjam mindazokat, akik akarnak 
és tudnak is tenni Ábrahámhegyért, az itt élő emberekért. 
Örömmel tapasztaltam, hogy nagyon sokan álltak és állnak 
mellém, segítik munkámat.  
Hamar kiderült, hogy gyorsan és hatékonyan kell dolgoznunk, 
ha azt szeretnénk, hogy a korábban megszerzett pályázati

pénzeket helyben tartsuk. Több nagy projekt várt megvaló-
sításra, miközben még az előkészítésben is nagy lemara-
dások voltak, a megvalósítás határideje már vészesesen 
közeledett.  
 

A strand megfelelő kihasználásával jelentős bevételeket 
könyvelhet el az önkormányzat.  
Ez olyan jól sikerült, hogy 2012-ben a korábbi évek bevételeit 
messze meghaladó eredménnyel zárhattuk a szezont. 
 

Igyekeztünk a természetes környezetet megóvva végezni a 
fejlesztéseket, hogy otthonosabbá, vendég baráttá váljon az 
ábrahámhegyi turizmus. (padok, asztalok, szemetes tárolók 
elhelyezése) 
Célként tűzte ki a képviselő-testület a strand további 
fejlesztését a település érdekében. Fontos, hogy az ott 
termelődő bevételek Ábrahámhegy község fejlődését 
segítsék. 
 

2011-ben jelentős változás történt a közmunka szervezésé-
ben. A közmunkával kapcsolatban elmondhatom, hogy Ábra-
hámhegyen a közmunkások megdolgoznak a bérükért. 
Sokszor, sok helyen hallom, hogy a közmunkásokkal csak baj 
van, nem akarnak dolgozni, nem lehet velük szót érteni. 
 

                                                                 (folytatás a 2. oldalon) 

 

 
                                                                                                                   Áldott 
                                 Új tavasz kezdete,                                        Húsvéti Ünnepeket kívánok 
            gyönyörű kék ege házad fölött ragyogjon!                 Ábrahámhegy minden lakosának 
             Virágzó almafád, gyermeked, unokád                           és nyaralótulajdonosának! 
                          szent örömbe boruljon!                                            Vella Zsolt polgármester 

         Szerencse, tiszta fény Húsvét Szent Ünnepén 

                          öröm nélkül ne hagyjon! 
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Nem állítom, hogy nálunk mindig minden tökéletesen 
működik, de azt elmondhatom, hogy az ábrahámhegyi 
közmunkások fontos szerepet töltenek be a település 
érdekében. Nélkülük nem lenne ilyen szép és tiszta 
Ábrahámhegy. Nem lett volna, aki eltakarítsa a havat, a 
falevelet, nem lett volna, aki összegyűjtötte volna a kivágott 
rönköket, ágakat. Munkájukért köszönet jár.  
 

Ugyanakkor ne felejtsünk el köszönetet mondani a hivatalban, 
a Művelődési Házban, a Kulturális Centrumban dolgozó 
önkormányzati alkalmazottaknak. Az ő munkájuk nélkül sem 
az önkormányzat, sem az intézmények, sem a település nem 
működne.  
 

A mai világban az egyik legértékesebb dolog a munkahely. Az 
elmúlt években megtanultuk megbecsülni, tudjuk mit jelent 
elveszíteni. Fontosnak tartom, hogy Ábrahámhegyen minél 
több munkahely létesüljön. Jelenleg az önkormányzat az 
egyik legnagyobb munkaadó a településen. Ez még jó ideig 
biztosan így is marad, de remélem, hogy sikerül olyan 
feltételeket teremtenie az önkormányzatnak, hogy egyre több 
vállalkozó találja majd megfelelő helyszínnek a települést 
arra, hogy a már meglévő vállalkozását továbbfejlessze, új 
munkahelyeket teremtve. Elsősorban a helyi vállalkozókra 
számítunk ebben a fejlődésben.  
 

Büszkén, de szerényen mondhatom, hogy az elmúlt két évet 
sikeresen zártunk. De ezek a sikerek sem valósultak volna 
meg a képviselő-testület és azok nélkül, akik minden nap 
körül vesznek, segítik munkámat. A családom, a polgár-
mesteri hivatal dolgozói, a vállalkozók, a település lakosai és 
még sorolhatnám. Ki jó szóval, ki tanáccsal, ki a mindennapi 
munkájával segít, nem nekem, hanem Ábrahámhegynek. Egy 
ember munkája kevés ahhoz, hogy településünk olyanná 
váljon, amilyenné mindannyian szeretnénk. Nagyon örülök 
annak, hogy nagyon sokan megértették, hogy a település 

nem egy emberé, nem egy családé, hanem mindannyiunké. 
Ha változtatni akarunk, ha többet szeretnénk, akkor csak 
közös erőfeszítéssel érhetjük el, egymás segítésével és nem 
egymás kárára. Ezért fáj, amikor azt tapasztalom, hogy még 
mindig vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nekik jobb 
lesz, ha a falunak rosszabb.  
Tudom, hogy az általam felsorolt – megoldásra váró – 
problémák mellett még vannak továbbiak is. Kérem, 
segítsenek, hívják fel erre is a figyelmet, két esztendő múlva 
pedig újra elszámolunk, hogy a célok közül melyiket és 
hogyan tudtuk elérni.  
 

Tisztelt Ábrahámhegyi Lakosok és Nyaraló tulajdonosok ! 
 

A következő két esztendőben továbbra is a munka és a 
takarékosság fogja jellemezni az önkormányzat 
tevékenységét. Igyekszünk a mindennapokban kis lépésekkel 
előre haladni.  
Ügyes, szorgalmas emberek laknak Ábrahámhegyen, sok 
dolgot meg tudunk valósítani mi magunk is. Sőt sokkal 
büszkébbek leszünk az eredményekre, melyeket a két kezünk 
munkájával értünk el.  
 

Remélem, hogy két sikeres év áll előttünk. Ehhez béke és 
nyugalom kell. Energiáinkat nem helyi kis csatározásokra kell 
fordítanunk, hanem községünkért végzett munkára.  
 

Tegyen meg mindenki mindent azért, hogy magánéletében 
boldog és sikeres legyen, mert ha Ábrahámhegyen boldog és 
sikeres emberek fognak élni, akkor a község és a benne élő 
közösség is sikeres lesz!  
 

„Mérlegeld a sikeredet annak fényében, hogy mit kellett 
föladnod azért, hogy elérd!” (Tendzin Gjaco)  

 
                                 Vella Zsolt polgármester 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatalról 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napjától lényeges változást hozott 
azon községek, és körjegyzőséget tekintetében, melyek lakosságszáma nem érte el a 2000 főt.  Ettől az 
időponttól a hivatali feladatokat – a körjegyzőségekhez hasonlóan működő – közös önkormányzati hivatalok 
látják el. Mivel Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld lélekszáma együttesen csak 800 fő körüli, így 
Ábrahámhegy – Balatonrendes – Salföld Községek Körjegyzősége is 2012. december 31. napjával megszűnt. 
A fentiek alapján hosszú előkészítő munkát követően Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld, Balatonhenye, 
Mindszentkálla, Szentbékkálla, Köveskál, Kékkút és Kővágóörs községek képviselő-testületei megállapodtak 

abban, hogy Közös Önkormányzati Hivatalt alapítanak és tartanak fenn Kővágóörs székhellyel, amely 2013. 

január 1. napjával kezdte meg működését.  
 

A Hivatal elnevezése: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2. 

Elérhetősége: Tel: 87/464-017, Fax.: 87/563-013, email: jegyzo@kovagoors.hu 
 

A hivatal munkáját 15 fő köztisztviselővel látja el. A hivatal vezetője dr. Szabó Tímea jegyző.  
 

2013. január 01. napjától a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegy községben Ábrahámhegy, 

Badacsonyi u. 13. szám alatt állandó jelleggel „Kővágóörsi Közös önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi 

Kirendeltsége” elnevezéssel kirendeltséget működtet az önkormányzati és igazgatási feladatok helyben történő 

intézésére és a Hivatalban ellátott feladatokhoz ügyfélszolgálat biztosítására. 
 

mailto:jegyzo@kovagoors.hu
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A kirendeltség elérhetősége: Tel: 87/471-506 email: hivatal@abrahamhegy.hu 
 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje a hivatal székhelyén (8254 Kővágóörs, 

Petőfi u. 2.) és az Ábrahámhegyi Kirendeltségen (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.): 
 

hétfő 8: 00 - 12: 00 és 13: 00 - 15: 30  

szerda 8: 00 - 12: 00 és 13: 00 - 15: 30  

péntek 8: 00 - 12: 00  
 

A keddi és a csütörtöki napokon sem a hivatal székhelyén, sem a kirendeltségen nem tartunk ügyfélfogadást, így 

kérem Önöket, hogy e napokon mind a személyes látogatást, mind a telefon útján történő kapcsolatfelvételt 
mellőzni szíveskedjenek, ezzel is segítvén a Hivatal dolgozóinak munkáját. 
 

Az ügyfélfogadási helyeken: 

Település  ügyfélfogadási idők  

Balatonhenye (8275 Balatonhenye, Kossuth u. 54.)  hétfő 9: 00 - 10: 00  

Balatonrendes (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.)  szerda 14: 00 - 15: 00  

Kékkút (8254 Kékkút, Fő u. 5.)  csütörtök 8: 00 - 9: 00  

Köveskál (8274 Köveskál, Fő u. 10.)  hétfő 7: 30 - 8: 30, csütörtök 9: 00 - 10: 00  

Mindszentkálla (8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.)  szerda 7: 30 - 8: 30, csütörtök 7: 30 - 8: 30 

Salföld (8256 Salföld, Kossuth u. 27.)  szerda 12: 45 - 13: 45  

Szentbékkálla (8281 Szentbékkálla, Kossuth u. 11.)  csütörtök 7: 30 - 8: 30  
 

A jegyző ügyfélfogadási ideje: hétfő 9: 00 - 11: 00, helye: a Hivatal székhelye (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.). 
 

További jelentős változást jelent 2013. január 01-től az egyes, korábban jegyzői hatáskörbe tartozó 
államigazgatási ügyek járási hivatali hatáskörbe történő kerülése. Ez alapján a lakcímbejelentéssel, 

közgyógyellátással kapcsolatos ügyek, az időskorúak járadékának megállapítása, az ápolási díj és az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, az otthonteremtési támogatás, gyermektartási díj 

megelőlegezése, továbbá a gyámügyi és szabálysértési eljárások. 
 

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében a hivatal munkatársai készséggel adnak felvilágosítást ezen ügyek 
elintézésének helyéről, módjáról. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

A hulladékszállítás díja mit tartalmaz. 
 

- Az egységes üzemeltetési és karbantartási költség az átadott vagyontárgyak üzemeltetése, mely 
magában foglalja a királyszentistváni hulladékkezelő központ (a lerakó és a mechanikai-biológiai 
kezelő), az átrakóállomások, a válogatóművek, a szelektív gyűjtőrendszer elemeinek, a komposztáló 
telep működtetésének valamint a hulladékgyűjtő járműveknek az üzemeltetési költségeit. 

 

- A helyi költségek a közszolgáltatók gyűjtési és szállítási költségeit fedezik. Ennél figyelembe kell 
venni a rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésének költségeit, valamint egyéb 
költségeket (pl. bérleti díj, amortizáció, lakossági számlázás és díjbeszedés, munkabérek, közterhek 
stb.) is. 

 

- A bérleti díj díjelemek (vagyonra jutó amortizáció, a rekultivációs és utógondozási költségek stb.) is 
beépítésre kerültek a díjakba. Az Önkormányzati Társulás részére a rendszer használatáért fizetett 
bérleti díj formájában a rendszer eszközei 20 évre tervezett lineáris amortizációs időszakon 
keresztüli pótlásának (a vagyonra jutó amortizáció), a királyszentistváni lerakó rekultivációjának és 
utógondozásának, a vagyonkezelésnek valamint a lerakót befogadó településeknek nyújtott 
kompenzációnak továbbá a szükséges fejlesztési források biztosításának finanszírozási költségei. A 
befolyt összegeket a Társulásnál elkülönítve kell kezelni, az így létrejött alapot csak a 
rendszerelemek pótlására, illetve a jogszabályban előírt rekultivációs és utógondozási feladatokra 
lehet felhasználni. 

 

A rendszernek önfenntartónak kell lennie, azaz élettartama alatt félre kell tenni a pótlásához (esetleges 
továbbfejlesztéséhez) szükséges alapokat. 
 

A rendszer saját magát kitermeli a jelenlegi számítások alapján, így a lerakó telítődésekor nagyjából húsz év 

múlva saját forrásból új lerakó építhető.                                            Tisztelettel:  Vella Zsolt polgármester 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
 

2012.  szeptember 18:  Ábrahámhegy Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete a falugondnok 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
Az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetése 101.469e 
Ft bevételi és 63.779e Ft kiadási főösszeggel elfogadásra 
került, valamint a Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetés 
teljesítése 17.767 e Ft bevételi és 18.889 e Ft kiadási 
főösszeggel. 
A Képviselő-testület a községben lakóhellyel rendelkező 
általános iskola, közép, vagy felsőfokú tanintézet nappali 
tagozatán tanuló személyek részére 12.000 forint össze-
gű beiskolázási segélyt nyújtott. 
 

2012. október 17: Ábrahámhegy Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szerenka Miklós kanonok, plébános, 
Veszprémi Főegyházmegye Érsekségi Hivatalának 
irodaigazgatója részére, a település és a lakosság lelki 
közösségének megerősítése érdekében, valamint a Szent 
László templom építése során végzett önzetlen 
munkájának elismeréseként, Ábrahámhegyért emlék-
érmet adományozott. 
2012. október 25: Az Önkormányzat a jogszabályoknak 
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2013 évi fordulójához. 
 

2013 év február 12.  képviselő-testületi ülés : 
A Képviselő testület a falugondnoki szolgálat szakmai 
programja módosítását jóváhagyta. 
 

Elfogadásra került az  önkormányzat rendelete a 
2013. évi költségvetésről.   
 

A 2012. évi rendezvények elszámolásáról szóló 
beszámolót elfogadta a testület, a 2013. évi rendezvény-
tervét jóváhagyta. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot nyújtott be a 2013. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló 
támogatás igénylésére. A Képviselő-testület felhatalmazta 
a DRV Zrt.-t Zánka Község Önkormányzat gesztorsága 
mellett az állami támogatás igénylésének benyújtására és 
a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazta a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt.-t Ábrahámhegy Község Önkormányzat vízi-
közmű rendszergördülő fejlesztési tervének térítés-
mentesen történő elkészítésére, valamint benyújtására 
jóváhagyását követően.                   Kovácsé A. Katalin                                                                 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tájékoztató a sürgősségi ügyelet igénybevételéről 
 

Az Országos Mentőszolgálat és a Tapolcai Kórház 
Nonprofit Kft. – mint a Tapolcai Kistérségi Sürgősségi 
Ügyelet működtetője – tájékoztatja Önöket a központi 
orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról. 
 

2012. december 1-től az ügyelet működtetője és az 
Országos Mentőszolgálat, a sürgősségi betegellátás 
hatékonyságának fokozásának, a párhuzamos hívások 
számának csökkentésének, valamint az azonnali elér-
hetőség biztonságának javítása érdekében az ügyeleti irá-
nyításra együttműködési szerződést kötött közös diszpé-
cserszolgálat működtetésére. A közös diszpécser-szolgálat 
és mentésirányítási rendszer működésének előnyei: 
 

1. Az ügyeleti ellátás területén működő mentőállomás 
részleges integrációban együttműködik a központi 
ügyeleti központtal, mely során: 

 

   -  folyamatos hozzáférési lehetőséget biztosít, a kórkép 
      súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást, 
   -  közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli 
      és a szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez, 
      speciális rádiórendszerén keresztül. 
 

2. Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi 
hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás 
kezdeményezésével az ügyelet és a mentőszolgálat 
egy időben elérhető, így a beteg egy telefonhíváson 
keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal,

és egyértelmű beteg-utakon át jut el a szükséges 
egészségügyi ellátáshoz, szükség esetén fekvőbeteg 
intézménybe. 

 

Ügyeleti hívószám: 88/412-104 
 

3. Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési 
és szakmai elvek figyelembevételével dönt a 
riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti 
szolgálat, kiemelt mentőegység, eset kocsi, 
rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre 
álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez 
legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a 
beteg segítségére. 

 

4. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsra 
van szüksége, az irányítás ebben is a segélyhívó 
rendelkezésére áll. 

 

A bejelentőnek, amennyiben panaszai engedik, az 
irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az 
ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti 
ambulanciák (felnőtt, gyermek) igénybe vehetők az alábbi 
címen: Tapolca Ady E. u. 1-3., a kórház területén. 
 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a sürgősségi ügyelet 
csak a valóban sürgős, halasztást nem tűrő esetek 

ellátására szervezett és nem meghosszabbított 
 háziorvosi rendelés! 
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FELHÍVÁS 
A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Tapolcai Tankerülete 
fenntartásában működő általános 

iskolákba történő beíratásra 
 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2013/2014. tanévre történő általános iskolai 

beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 
 

2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd) 
8.00 órától 18.00 óráig 

 
 

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született 
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy 
a választott iskola első évfolyamára beíratni. 

 
Az első évfolyamra történő beíratáskor 

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolást kell bemutatni. 
 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, 
elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Tapolcai Tankerületének igazgatója hivatott 

a felülbírálati kérelmet elbírálni. 
 

        Tóth Mária Tapolcai Tankerületi igazgató 
 
 
 

2013. 
 

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó 
települések, utcák és terek nevét az alábbiakban 

közöljük: 
 

Település: Ábrahámhegy, Balatonhenye, 
Balatonrendes, Kékkút, Köveskál, Kővágóörs, 

Mindszentkálla, Révfülöp, Szentbékkálla 

A kötelező felvételt biztosító iskola: RÉVFÜLÖPI 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 8253 Révfülöp, Iskola u. 5. 

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: 

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és EGYMI 
8297 Tapolca, Templom tér 3. 

 

 
 

 
Üvegcsodák: November 19-

én a nagycsoportosok ismer-
kedhettek az üvegfúvás rejtel-
meivel. Megnézhették a 
hatalmas kemencéket, és a 
vállalkozó kedvűek ki is 
próbálhatták az üvegfúvást. 
Köszönet Pattantyús Misi 
szüleinek, hogy új ismereteket 
szerezhettek gyermekeink. 
 

Kis madarászok: A „madarász ovi” második programján 

terepfoglalkozáson vettek részt a gyerekek. Hallottak a 
madárgyűrűzésről, megfigyelhettek madárbefogást, a 
széncinege simogatása nagy élmény volt számukra. 
 

A fogápolás fontossága: A védő néni a fogápolás 

fontosságáról beszélgetett a gyerekekkel és gyakorolták is a 
helyes fogmosást. Tavasszal a fogorvos néni reméljük csak jó 
és egészséges fogú gyerekeket fog találni óvodásaink között a 
fogászati napon.
 

Adventi készülődés: Nagyon várjuk már az év legszebb, 

legmeghittebb ünnepét, a karácsonyt. Mindkét csoport 
elkészítette az adventi várakozás koszorúját. Közös 
gyertyagyújtás minden héten, és egy kis ajándék minden nap 
egy- egy gyermeknek az ünnepig. Egyre nagyobb izgalommal 
készülődünk, hangolódunk az ünnepre, kívül- belül szépül 
óvodánk. 
 

December örömei: Minden gyermek nagy örömére, december 

6-án megérkezett a Mikulás az óvodába. A kedves Mikulás 
szerencsére csak a krampuszlányait hozta magával, a 
virgácsokat otthon hagyta, hiszen itt csak jó gyerekek várták 
énekkel, verssel. Megígérte, jövőre is ellátogat e kedves helyre, 
hiszen itt mindig szeretettel várják. 
 

Karácsonyi meglepetés: Óvodásaink betlehemes műsort 

adtak ajándékba szüleiknek, akik könnyes szemmel csodálták 
gyermekeik ügyességét, kedvességét. Reméljük, az iskolai 
ünnepségen a nagymamáknak és nagypapáknak is sikerült 
karácsonyi hangulatot varázsolni kis műsorunkkal. Köszönjük 
Gerhát János és Erzsi néni fenyőfa felajánlását, a kedves 
szülőknek, hogy szépen feldíszítették. A játékokat köszönjük az 
önkormányzatnak, a szülőknek, a Horgász és Gázló 
Egyesületnek, valamint Ifj. Kellermayer Sándornak.
 

Ovisok a suliban: Óvodánk nagycsoportosai az első 

osztályosokkal közös népi játékos foglalkozáson vettek részt az 
iskolában. Nagy öröm volt látni, hogy milyen ügyesek volt 
óvodásaink, de a nagycsoportosok is kitettek magukért, hiszen 
bátran bekapcsolódtak a játékokba, és döntetlen eredményt 
értek el a labda dobó versenyben. Köszönjük Bánpataki Ágnes 
tanító néninek a vidám, élmény dús délelőttöt. Tavasszal újra 
találkozunk, addig is jó tanulást kívánunk. 
 

Madarász ovi harmadszor: A „félelmetes állatok” és a „nem 

szeretem állatok” a valóságban. Féljünk tőlük?- Szeressük 
őket? Éva nénivel diavetítés és beszélgetés formájában 
ismerkedtek a Magyarországon található veszélyes állatokkal. 
Pl.: róka, farkas, szúnyog, kullancs, pók, béka, kígyó, denevér, 
méh, darázs, stb. Megtanulták, hogy ezek közül a 
legveszélyesebb az emberre a darázs. Nagyon hasznos 
élményekkel gazdagodtak gyermekeink, nagyon várják már a 
negyedik, januári foglalkozást. 
                                                                     Óvó nénik 
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Köszönet és kérés 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
adójuk 1%-val támogatták az Ábrahámhegy Kulturális 

Örökségének Megőrzéséért Alapítványt. 
 

A NAV az idén is jelentős összeget utalt át az Alapítvány 
számlájára, a minket ily módon támogatóktól. A segítség, az 
elismerés minden megnyilvánulása fontos számunkra, hogy 

továbbra is rész tudjunk venni Ábrahámhegy  
kulturális életében 

 

Kérjük, ha módja van rá, adóíve kitöltésénél a Rendelkező 
Nyilatkozaton a kedvezményezett adószáma rovatba a 

18185621-1-42 számot a kedvezményezett neve rovatba az 
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért 

Alapítvány szöveget írja be 
 
 

               Köszönjük!                                         Zolnai László 

                                                                        kuratóriumi elnök 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

A Pro Ábrahámhegy Alapítvány ezúton 
mond köszönetet mindazoknak, akik 
2011. évi személyi jövedelemadójuk 

1%-ával támogatták. 
 

A felajánlott összeg: 130.449.-Ft 
 

A befolyt összeget az alapítvány 
Ábrahámhegy község 

 kulturális rendezvényeinek támogatására 
használta fel. 

 
 

Kérjük a jövőben is szíves támogatásukat. 
Az Alapítvány adószáma: 19265850-1-19 

 

                                   Kondor Lászlóné 
                                   Kuratórium elnöke 

 

Angol oktatás a könyvtárban 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
November elején olvastam a hirdetést, hogy 27-től angol 
oktatás indul a könyvtárban  Somogyiné Técsy Judit angol 
szakos tanárnő vezetésével, és ami nem elhanyagolható 
szempont – a hallgatók részére –ingyen!!, és helyben. 

Bizony ez nagy szó, mert más helyeken egy pár hónapos 
kurzusért igen csak sokat kell fizetni. Miután a hirdetést 
elolvastam, egyből eldöntöttem, hogy jelentkezni fogok. 
Bár nekem már ilyen „vén” fejjel- én vagyok a legidősebb a 
csoportban - annyira nincs szükségem rá. Azonban arra 
gondoltam a német tudásom mellé, nem árt egy kis angol 
ismeret is. Úgy indultam neki, veszteni valóm nincs, csak 
nyerhetek, és egy kis agytréning is jól jön a hosszú téli 
estéken. Abszolút 0-ról indultam, és mára már van 
sikerélményem. Amikor a TV-ben, rádióban angol beszédet 
hallok, felcsillan a szemem: „ezt a szót én már ismerem! 
Tudok beszélni a családomról, lakhelyemről, meg tudom 
mondani, hogy mennyi az idő, ismerem a napokat, 
évszakokat, országok neveit, foglalkozásokat, 
üdvözléseket, megszólításokat. Arra gondolok milyen jó lett 
volna ez a kis tudás 7 évvel ezelőtt, mikor Amerikába 
utaztam és a repülőgépen kezembe nyomtak egy 
nyomtatványt. Csak néztem, és nem értettem mit kell 
beírni. Szégyenszemre segítséget kellett kérnem.

 
Tanárnőnk, Judit nagyon jól oktat, segítőkész, annyira 
próbál bennünket bevezetni az angol nyelv rejtelmeiben, 
hogy a „szánkba rág” mindent, s oly nagy türelemmel, 
kedvességgel van irántunk, hogy csak csodálni lehet Őt. 
Mindig dicsér bennünket.  
 

Lassan haladunk, de alaposan. Minden alkalommal 
hallgatjuk a leckék hanganyagát, vele együtt mondjuk, 
többször ismételjük. Barkochbázunk, és szituációs 
feladatokat oldunk meg. A szünetekben pedig egy kis 
süteménykóstolás közben, még a süti recepteket is 
megtanuljuk angolul, vagy könnyű kis angol dalocskákat 
énekelünk Hornyákné Évike énektanárnő segítségével. 
Nagyon jól érezzük magunkat így együtt ebben a heti 2x2 
órában. Úgy összeszoktunk már, mint a gyerekek az 
iskolában, egymásnak még súgunk is. Nekem a kiejtés 
némi gondot okoz, mivel másképp ejtjük, másképp írjuk, de 
Judit olyan aranyos, biztat, hogy ez majd később rögződik, 
megérik és nem fog gondot okozni. Nem bántam meg, 
hogy jelentkeztem, nagy szorgalommal készülök az órákra. 
15 fővel indultunk, és 8-an vagyunk, akik még bírjuk az 
„iramot”. Nagy kár, hogy az ábrahámi fiatalok, akiknek 
szükségük lenne az angol nyelv ismeretére - már az 
idegenforgalom miatt is, -  nincsenek közöttünk, nem 
használják ki ezt a ragyogó alkalmat. ”Annyi ember vagy, 
ahány nyelven beszélsz” - mondja a közmondás. A nyelv 
egy kommunikációs eszköz, helyes használata kapcsolatot 
teremt, gazdagítja az embereket. 
 

Köszönöm társaim nevében is az Önkormányzatnak, hogy 
ilyen lehetőséget biztosított számunkra.  Ha a későbbiek 
folyamán is indulna egy újabb kurzus, szívesen 
jelentkeznék újra.      
 

                                           Kandikó Ferencné 
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„Ragyog a fényesség” 

In memorian Udvardi Erzsébet 
 
 

2013. február 4-én, életének 84. évében súlyos betegségben 

elhunyt Udvardi Erzsébet, Kossuth, Munkácsy 

és Magyar Örökség-díjas festőművész. 
 

 

 
 

 

 
Ragyog a fényesség 

Nagy Gáspár verse Udvardi Erzsébethez 
 
 

Itt vagyunk és most már ez lesz az otthonunk.  
Ez a berendezetten is ideiglenes világ, 

Ahol tapintható a föld a víz a nád, 
És a hegy, és a hegy tövén a kőkereszt 
Amint tapintja, ízleli, csókolja a fény,  

A valahonnan valahová utazó örök sugár 
 

Minden megszentelt évszak vándora  
Mely áthatol nappalon és éjszakán  

Átüt sziklán és márvány-palotán  
Bársonnyá simult szívburkok falán, 

Gyönyörű törvényeivel írdogál 
 

Bizony mondom: nagy fénnyel úgy írdogál  
Hogy kimondja csöndben önmagát. 

S mint ahogy a kivetett háló várni tud, 
A lélek Genezáreti taván 

A tó és a tenger az ígéret szerint türelmes, 
Csitítja magát… 

 

És a fény megérkezik 
Akár az ég komor felhőibe befűzött 

arany-ezüst fonál, 
Mint nagy tűk öltése nyomán, 

a különös nyári rianás. 
Aki hallja már mindent tud ott legbelül 

Vakon is lélek biztosan, helyettünk is szilárdan áll.  
 

És mégis hangtalan zokog a ránk bízott remény,  
Mert szemközt az árulás útja kanyarog 

az Olajfák hegyén  
De itt, de itt, mégis boldog voltam 

Ahogy Ágoston mondaná moriebar vitaliter  
Megint, megint életre haldokoltam. 

 
 

 

Udvardi Erzsébet 1929. december 27-én született Baján. 
Szülővárosában Rudnay Gyulától tanult festeni, majd, a 
képzőművészeti főiskolán Bernáth Aurél, Domanovszky Endre, 
Fónyi Géza és Hincz Gyula volt a mestere. Badacsonytomajon 
1958 óta élt. A balatoni táj, az ott élő emberek, a víz, a hegy, a tó 
festményein köszönnek vissza. 
 

Hazai tárlatai mellett bemutatkozott külföldön is, például 
Bécsben, Bostonban, Brüsszelben, Kölnben, Velencében, 
Párizsban, Újdelhiben és Lublinban. Műveit nagy 
közgyűjteményekben őrzik, köztük van a Magyar Nemzeti 
Galéria, az esztergomi Keresztény Múzeum, az MTA, a szolnoki 
Damjanich János Múzeum és a székesfehérvári Szent István 
király Múzeum. Munkásságát számos díjjal ismerték el, így 
Munkácsy- és Kossuth-díjjal, Érdemes és Kiváló művész címmel, 
de megkapta a Magyar Művészetért- és a Magyar Örökség-díjat, 
valamint a Szent Fortunatus Lovagrend Művészeti Nagydíjat és 
szülővárosa, Baja díszpolgára volt. Alkotásai országszerte 
díszítik a középületeket, templomokat, kápolnákat.  

 

Az elmúlt évben Ábrahámhegyen is terveztük Erzsike néni 
kiállítását. Meg is ígérte: „Bár ugyan most nem vagyok valami jól, 
nemsokára kórházba megyek operációra, de utána 
megrendezzük a kiállítást!” – mondta. Még a helyet is 
kiválasztotta. A tornatermet szemelte ki, mivel ott a legjobbak a 
fényviszonyok. Láthatóan fájt a lába, de egy panasz szó nem 
hagyta el a száját, csak annyit mondott: „Tudod, már egy kicsit 
nehezen megyek föl a lépcsőn”. Ritka szeretetre méltó 
kedvessége és valóban, valami ragyogásos optimizmusa szinte 
átragadt az emberre. Mindenkit a hatása alá vont, aki találkozott 
és beszélt vele. Az arannyal és ezüsttel a fényt fogságba ejtő 
művei is pont olyanok, amilyen a lénye. Pont azt a ragyogást, azt 
a bizakodást, optimizmust és mély hitet tükrözik amilyen Erzsike 
néni valójában volt. Halálhírét hallva, szinte a szemem előtt 
láttam a képeiről jól ismert világítóan fénylő angyalt, amint 
átsuhan a Badacsony fölött. Karácsonykor, december 24-én 
került a keszthelyi kórházba és ott is halt meg február 4-én, 
hétfőn késő este. Rokona az utolsó fél évben együtt volt vele 
Badacsonytomajon, ahol kórházba kerüléséig dolgozott igaz, az 
utóbbi hónapokban már ülve festett. Mindig azt mondta, hogy 
addig él, amíg festeni tud. Ott van az állványon utolsó munkája, 
amely Szent Pált ábrázolja. A képet már nem tudta befejezni. A 
képtárat, melyet saját műhelye mellett 2000-ben alapított a 
rokonok a művész halála után is működtetni kívánják. 
Szülővárosában Baján helyezték végső nyugalomra, ahol szülei 
is nyugszanak. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 
képviseletében Gáspár József képviselő-testületi tag vett részt a 
temetésen és búcsúzott Udvardi Erzsébettől. 
 
 

Erzsike néni most már föntről, hite, és élete alapján a 
mennyországból néz a badacsonyi tájra, a Balatonra, amit oly 

nagyon szeretett. Lelkünkben és alkotásaiban, tovább él:  
„Életre haldokolt”, ahogy Nagy Gáspár írta hozzá versében.  

Isten nyugosztalja! 
 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata nevében 
                                 Bakosné Tóth Erzsébet
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Fekete József 

(1916- 2013. 01. 06.) 
 

„És újra eszembe jutsz. – Halk, hang, hallom a hangod, 

itt lappang körülöttem és mindég visszatér,  

egyre szebben, csengő haranghangban, télben, fehérhavas reggelen  

s oly arányos most a hang, a hó, s a végtelen… „    (Kasza-Marton Lajos) 

 
 

Jóska bácsi halála nagyon váratlanul ért bennünket. 
Még karácsonykor, a nyugdíjasok összejövetelén 
boldogan köszönthettük Őt, mint községünk 
legidősebb férfi lakosát. Igaz személyesen a 
gratulációnkat már nem tudta fogadni, de bíztunk 
abban, hogy egészségi állapota még lehetővé teszi a 
személyes találkozást. És vártuk a tavaszt, hogy újból 
közöttünk lehessen Ábrahámhegyen. 
 

Az első szavunk a köszönet és a hála szava kell, hogy 
legyen. Köszönet egy hosszú életért, amelyet teljes 
hosszában a közösségi gondolkodás hatott át, s 
amelyben a magánélet és a közösségért való 
cselekvés mindig elválaszthatatlanul összefonódott. 
Köszönet Ábrahámhegy kulturális életéért tett 
munkájáért, s nem utolsó sorban azért, mert kitartó 
kutató munkájának eredményeként 1996-ban 
megírta településünk, Ábrahámhegy krónikáját. 
 

Az Ábrahámhegyi Krónika című könyv epilógusában 
így írt magáról: „Halápszéli szülőház első szobájának 
ablakaiból szép időben kitekintve, a Szent György-
hegy és Badacsony között fel-felcsillant egy opálszínű 
gyöngyszem – ez gyermekkorom egyik élménye volt. 
– Te kisfiam, az a Balaton –mondta édesanyám.” 
 

A Balatonhoz kötődő szerelem igazából innét indult. 
A harmincas évek elején néptanítói és római katolikus 
kántori oklevelet, a háború után pedig matematika-
fizika szakos általános iskolai tanári képesítést 
szerzett. Fekete Jóska bácsinál a tíz évet meghaladó 
egy helyben tartózkodás határozta meg kedvenc 
otthonait. Gyermekkorában Haláp, ifjúkorában 
Lajoskomárom. A második világháború sajnos 
elsodorta keleti irányba, majd onnét visszatérve a 
Pápa környéki falvak iskoláinál kapott pár esztendeig 
elfoglaltságot. Bármerre is járt, nyaranként mindig 
visszatért a Balaton-felvidékre, mígnem 1964-ben 
iskolaigazgatónak nevezték ki Nemesgulácsra, ahol 
nyugdíjazásáig dolgozott. 
 

A Balatonhoz kötődő szerelem igazából 1965-ben 
teljesedett be, amikor is Ábrahámhegy-Újtelepen 
sikerült telket venni, majd felépíteni családi házukat.  
„... annyi év elmúltával, nem csak az első szobából, 
hanem konyhám ablakából is kitekintve már nem 
csak egy kis gyöngyszemet, hanem gyöngyözönt 
láthatok. ”- írta Jóska bácsi. 
 

Nyugdíjazása után egyből aktívan bekapcsolódott a 
községünk életébe. Könyvtáros lett, szerettek hozzá 
járni az emberek 
. 

Elmondhatjuk, hogy nem csak tanár, könyvtáros és 
helytörténész volt, hanem példamutató ember is. 
Olyan ember, aki minden munkáját lelkiismeretesen, 
szorgalmasan és alázattal végezte. Fáradhatatlanul 
tanított az iskolában, gyarapította, gondozta a 
könyvtárat. Halk beszédével, egyenes tartásával, 
komoly tekintetével önkéntelenül is tiszteletet keltett 
az emberekben. Kiegyensúlyozottság, önfegyelem és 
mértéktartás sugárzott belőle. Olyan ember 
benyomását keltette, aki elfogadta sorsát, az emberi 
élet korlátait, a mindenkori adott helyzetet, és 
igyekezett kihozni belőle azt, ami tőle tellett. Mindig 
új és új célokat tűzött maga elé. Sem a külső 
társadalmi körülmények, sem az élet nehézségei, sem 
betegségek, sem korának előre haladása nem 
akadályozta meg abban, hogy tevékenykedjen, 
alkosson. 
 

Optimista, nyitott ember volt: a nehézségek ellenére 
tudott örülni annak, ami jó, szép. Szívesen 
beszélgetett mindenkivel. Szeretett kérdezni és saját 
gondolatait is szívesen osztotta meg másokkal. 
 

Munkásságát többször elismerték hivatalosan is: 
1966-ban megyei kitüntetést kapott a „Veszprém 
megyéért” emlékérem ezüst fokozatát. Tíz év múlva – 
nyugdíjba vonulása alkalmából – negyven éves 
szolgálatáért a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
adományozták neki. Majd újabb tíz év elteltével 
közmegbecsülésre méltóan teljesített ötven év után 
adható tanári hivatásáért 1986 nyarán Arany 
Diplomát vehetett át.  Ugyan ebben az évben vehette 
át a Történelmi Társulat Emlékplakettjét Budapesten. 
2011 júliusában pedig megérhette Gránit 
diplomájának átvételét. 
 

Több kitüntetéssel is büszkélkedhetett, de számunkra 
öröm, hogy településünkért végzett lelkiismeretes 
kulturális munkája elismeréseként 2010-ben 
Ábrahámhegyért Emlékéremmel és Díszpolgári 
oklevélben részesíthettük. 
 

Január 12-i temetésén községünk képviselő-testülete 

teljes létszámban részt vett, és fájó szívvel búcsúzott 
Jóska bácsitól. 
 

Hisszük és reméljük, hogy időskora kedvenc 
otthonává vált Ábrahámhegy. Soha nem felejtjük el. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 
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”Mikor meghalt, nem volt semmije. 

És ma – költők tudják csak igazán – egész világ a birtoka: 

Fűszálak és csillagok, sőt a szótár egyes szavai, 

amiket büntetlenül senki többé el nem vehet tőle.” 
 

                                                                                            (Pilinszky János József Attila emlékkönyvébe) 
 
 

2012. december 3-án, múlt hetvenöt éve, hogy meghalt József Attila, a magyar 
költészet egyik legnagyobb alakja. Faludy György, a szemtanú így ír a temetésről: 
„Ott álltunk (…) Mindnyájan tudtuk, hogy Attila a kor legnagyobb költője volt, és 
minden gyászunk mellett némi büszkeséget éreztünk, hogy idejöttünk, nagyon 

kevesen, akik ismerjük a valóságot. Az úton ekkor temetési menet közeledett. Mikor már majdnem hozzánk 
értek, az élen haladó pap jobbja rózsás hüvelykjével többször felénk bökött. Kik ezek?  -  kérdezte 
ministránsától, aki mellette haladt a füstölővel. Pesti urak, válaszolta az. Egy bolond temetésére jöttek.” 
 
 

1937. december 3-án este, a balatonszárszói 
állomáson gázolta el a tehervonat. Mindössze 32 
évet élt. Költészete és halálának legendává vált 
körülményei végérvényesen összefonódtak. 
Valószínűleg már soha nem fogjuk megtudni, hogy 
baleset, vagy öngyilkosság volt tragikus halálának 
oka. Ami bizonyos, hogy nem a vonatsínek tették 
naggyá. 
 

„Lassan gyülekeztünk az országúton, a temető 
mellett. Nem voltunk sokan. Ignotus elmondta: mert 
görögkeleti pap nem akadt a közelben, a boglári 
plébánost kérték fel, de az megtagadta részvételét a 
 

temetésen, mert Attila öngyilkosságot követett el. Az 
orvosi bizonyítványt lelki betegségéről hiába 
mutatták neki (…) Így református papot bíztak meg a 
szertartással …” (Faludy György: Attila temetése) 
 
 

Hányatott sorsa halálával sem ért véget. A szárszói 
régi temetőből 1942-ben a budapesti Kerepesi úti 
temető 35-ös parcellájába került, 1959-ben 
áthelyezték a Munkásmozgalmi Pantheonba, majd 
1994-ben visszakerült a Kerepesi úti temetőbe. 
 

Születésnapja, április 11. a Magyar Költészet Napja. 
 

                                                                          Bakosné 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA JANUÁR 22. 
 
 
 

Hogy mi is a kultúra? Az ókori filozófusoktól kezdődően 

már sokan és sokféleképen megfogalmazták. Hogy mi is a 
magyar kultúra? Legegyszerűbben: maga az 
anyanyelvünk, történelmi múltunkon alapuló 
hagyományaink, teremtett, természeti épített és szellemi 
környezetünk. Lehet egy gyermekmondóka, népdal, 
néptánc, egy szép varrottas, festmény, irodalmi mű, 
zenedarab, de akár a mindennapi viselkedésünk módja, 
ahogy élünk, ahogy dolgozunk, ahogy értelmezünk 
dolgokat. Amely csak ránk jellemző, amely a közös 
tudásban, a közös emlékezetben él bennünk. Ez által van 
az egyén tudatában annak, hogy egy adott közösséghez 
tartozik. Ki-ki, a maga helyén, szocializálódása, 
nevelődése, oktatása során nő bele abba a világba, amely 
a közös múlt tárgyi és szellemi örökségével átitatott, és 
amit magáénak érez.  

Nemzeti kultúránk tájegységek, települések, kisebb 
közösségek, kultúrájából tevődik össze. Állandóan 
változik, de mégis a közös gyökerekből táplálkozik, amit 
aztán, átadunk az utánunk jövőknek. És bár nem 
ünneplés által gazdagodik, hanem értékek létrehozásával, 
azok egyéni és közösségi befogadása révé, mégis minden 
évben van egy nap, melyen tiszteleghetünk kulturális 
értékeink előtt. 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc 
Szatmárcsekén “A magyar nép zivataros századaiból" 
címet adva költeményének, ezen a napon fejezte be a 
Himnuszunk kéziratát. A Nemzeti Himnuszunkban, 
melyben a halk szavú, visszavonultan élő költő leírta: 
„Isten, áldd meg a magyart”, nemcsak kultúránk egyik 
alapvető művét tisztelhetjük, hanem erőt meríthetünk 
megmaradásunkba vetett reményünkhöz is. 
                                                                        Bakosné 
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A II. Magyar hadsereg a Don-kanyarban 

 

„Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. 

Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. 

Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. 

Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs.” 
 

                                                                   (Keresztúry Dezső: Sírvers) 
 

 

A II. világháború veszteségeinek különösen fájdalmas véráldozata volt a II. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban.  
A német alárendeltségben az orosz frontra kényszerített mintegy 200–250 ezer fős hadsereg és munkaszolgálatos egységek 

mintegy kétharmad része halt hősi halált az orosz télben. Tömegsírokba temették őket, eltűntek vagy fogságba estek.  
Akik megmenekültek, ma már kevesen élnek.  Kerek hetvenedik évfordulója van idén ennek a tragédiának.

 
Németország 1941-ben indította meg a háborút 
Szovjetunió ellen. Miután Moszkva alól visszaverték 
Hitler csapatait, a führer egyre jobban számított 
szövetségesei támogatására abban, hogy nagyszámú 
hadi erőt állítsanak ki, s ezt már a hóolvadás előtt 
szállítsák ki, és küldjék előre.  
 

1942 áprilisára szervezték meg a magyar hadsereget, s 
július 27-én érkezetek meg a keleti frontra, ahol 
fokozatosan felváltották az addig harcoló német 
csapatokat. A Don keleti oldalán az orosz csapatok 
ekkorra már egy végleges védelmi vonalat építettek ki. 
A katonai vezetés szinte lehetetlen feladat elé állította a 
megfelelő fegyverzet, ruházat, felszerelés nélkül 
kiküldött II. magyar hadsereget azzal, hogy a Don 
partján 208 km hosszan a védelmi feladatokat magára 
vállalta. 
 

 

1943. január 12-én kezdődött. Aknavető és tüzérségi 
előkészítés után a szovjetek támadást indítottak a doni 
magyar hadsereg arcvonala ellen, mely kivetette a 
magyar egységeket állásaikból és több alakulatot a 
bekerítés veszélye fenyegetett. Az áttörési csaták 
szörnyű poklában 2000 km távolságban hazájától, több 
tízezer magyar katona esett el, vagy lett hadifogoly. 
 

A hadsereg maradékát kb. 100 km-re a Dontól nyugatra 
próbálták összeszedni. Ide január 22-ig kb. 17.000 
olyan katona érkezett meg, akinek fegyvere volt, a 
többiek fegyvertelenül, a legtöbben sebesülten, 
fagysérülten. Századnál nagyobb szervezett egység 
nem érkezett vissza. Az egész hadseregnek 6 db lövege 
maradt meg. Voltak, akik 300 km-t gyalogoltak. 
Március 3-ig 2.913 tiszt és 61.116 fő legénység érkezett 
meg ide.  
 

Hitler az utolsó pillanatig biztosítani akarta a német 
csapatoknak hátvédet jelentő magyar hadtest 
ottmaradását. Csak 1943. január 22-én engedélyezte 
végül a II. magyar hadsereg kivonását az orosz frontról. 
Ez pedig már túl késő volt. A visszavonuláskor a 
magyar katonák már szinte sehol nem tudtak a 
maradék orosz falvakban meghúzódni, mert az ott 
tanyázó, előzőleg visszavonult német katonák nem 
engedték be őket. 

 

A szállítóeszköz nélkül maradt magyar katonákat, ha 
visszavonuló német teherautókra akartak felkapasz-
kodni, puskatussal verték le onnan. A hadsereg 
maradványai végül április 24. és május 30. között 
tértek haza. „Éhezünk, semmi ennivalónk. Vánszorgunk 
faluról falura. Éjjel-nappal, alvás nélkül. Ki tudja, hol 
járunk? Repülők jönnek megint, végigpuskázzák az utat. 
Szétfutunk a havas mezőre, lapulunk a földön, a hóban.… 
Lovak hullái feketednek mindenütt… egyre több németet 
érünk utol. Itt is, ott is pisztolyt fognak ránk. El akarják 
venni a mieink szánkóját, lovait, s a legkisebb 
ellenkezésre lőnek. Bemegyünk egy házba melegedni. – 
Marsch hinaus! – ordítják bentről. Eleinte csodálkoztunk. 
A szabadban éjszakáztunk napokon át. Nappal nem 
mehetünk az úton, leszorulunk a combig érő hómezőkre. 
Kutyák, dögöljetek meg! - mondják. Három ellenségünk 
van, a hideg, az éhség, meg a németek.”  
 

Honvédek ezrei 
szenvedtek és vesz-
tek oda értelmet-
lenül a 40 fokos 
orosz télben. Ennek 
ellenére a katonák 
nem voltak kis-
hitűek, bátran har-
coltak, igyekeztek 
feladatukat végre-
hajtani, még ha nem is egészen értették, miért is teszik. 
A katasztrófa után döbbentek rá kiszolgáltatottsá-
gukra, mind a fronton, mind a hátországban. 
 

 Ezután az elnémítás évtizedei alatt sajgott a fájdalom, 
szinte minden magyar családban. Anyai nagyapám is a 
visszavonuláskor, valahol Romániában veszett oda. Azt 
sem tudjuk, hogy eltemették-e. Nem lehetett 
megemlékezni a katonákról, akik a németekkel 
szövetséges haderő tagjaiként a Szovjetunió ellen 
harcoltak. A veszteségek valós mértékéről a hivatalos 
közleményekből nem, csak a londoni és a moszkvai 
rádió adásából lehetett értesülni. Tragikus sorsuk, a 
magyar történelem egyik legszomorúbb fejezete. 
 

                                                                                 Bakosné 
 

” 
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 „Semmi sem kíván több tapintatot, mint az igazság, ez a szíven végzett érvágás.  
Elmondásához ugyanannyi hozzáértés kell, mint elhallgatásához.” /Baltasar Garcián, 1647/ 

 

Emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira 
 

Lassan már több mint tíz éve emlékezünk meg a kommunista 
diktatúra áldozatairól – sokan nem is hitték, hogy ez is valaha 
megtörténhet. Évről évre egyre több helyen tartanak 
megemlékezéseket, egyre többeket érint meg, egyre többen mernek 
emlékezni. Feltehetjük a kérdés, hogy miért is e napon hajtjuk meg 
fejünket, és végső soron pontosan kik előtt is?  

Kovács Béla – egy egyszerű név, véletlenül sem egyszerű élettel. 
Kovács Béla volt a Független Kisgazdapárt főtitkára. Annak a 
Kisgazdapártnak a kiemelkedő alakja, amelyre az 1945-ös 
parlamenti választásokon a résztvevők 57 %-a voksolt. A választási 
eredmény után a Magyar Kommunista Párt számára egyértelmű 
volt, hogy a hatalomra jutásuk útjában állókat bármilyen eszközzel el 
kell tiporniuk. A főtitkárt mentelmi jogától megfosztva, 1947. február 
25-én jogellenesen letartóztatták, majd Szovjetunióba hurcolták, 
ahol nyolc évet töltött munkatáborokban és börtönökben. 
Letartóztatása annak a több évig tartó folyamatnak volt az első 
állomása, amelynek során a MKP a totális diktatúra rendszerének 
kiépítése felé haladt. Elhurcolása a demokratikus jogok lábbal 
tiprásának jelképévé vált. 

Ezen a napon minden olyan ember és család sorsára tekintünk 
vissza, akik valamilyen módon a kommunista diktatúra áldozatának 
tekinthetőek. A szűken vett körhöz tartoznak azok, akiket a rendszer 
politikai okokból el- vagy halálraítélt, kivégzett, bebörtönzött, 
kitelepített, internált, gulagra küldött, vagy más módon megkínzott, 
ellehetetlenített. Bővebb értelemben azonban sokkal több áldozat 
emlékére gyújthatunk gyertyát, hiszen a kutatások szerint 
Magyarországon minden harmadik embernek valamilyen módon 
dolga volt a rezsimmel, annak rendfenntartó hálózatával. 
Hazánkban nem volt olyan család, amely ne lett volna érintett. És itt 
nem csak a meghurcoltatásokat átélt családapákra, anyákra, 
testvérekre, barátokra kell gondolunk. A rendszer áldozatai azok is, 
akiknek sorsa származásuk, igazságtalan megbélyegzésük miatt 
pecsételődött meg. A túlélőknek hosszú-hosszú éveken keresztül 
kellett magukban tartaniuk mindazt, amit átéltek. Senkinek, még a 
családjuknak sem mondhatták el min mentek keresztül, nem 
könnyíthettek lelkükön. Egy súlyos, belülről marcangoló teherrel 
kellett együtt élniük. A mechanizmus viszonylag egyszerűnek 
bizonyult: minden olyan embert, akit vélt vagy valós ellenségnek 
tekintettek, akik megnehezítették volna a rendszer kiépítését ki 
kellett iktatniuk. Minden olyan erős, és vagyonnal rendelkező 
társadalmi réteget meg kellett gyengíteniük, akiknek - szerintük – 
hatalma volt, így például az értelmiség köreit, az egyházak 
képviselőit. A téma kimeríthetetlen, minden egyes tragédiának 
komoly szakirodalma van már, számos könyv, tanulmány, film, 
kiállítás dolgozta fel ezt az időszakot. Éppen ezért nem szeretnék 
kimerítő részletességgel beszámolni az egyes eseményekről. 
Csupán egy rövid kis gondolatébresztőt szeretnék adni. 

Időben elsőként a „malenkij robotra” azaz „kis munkára” és a 
gulág lágereibe, Szibéria végtelen jég- és hófödte vidékére 
deportáltak juthatnak eszünkbe. Ők éveken át embertelen 
körülmények között építették a „dicsőséges Szovjetuniót”. A 
hétszázezer elhurcolt hadifogoly, egyházi és értelmiségi személy, 
állami apparátusban dolgozó közül háromszázezren soha nem 
térhettek haza. Akik megérték e szerencsés napot, azokat a magyar 
határon az Államvédelmi Hatóság emberei várták, bebörtönözték, 
vagy internálták őket. Sorsukról egyikük sem beszélhetett. 

1946-ban megtörtént a közel kétszázezer magyar sváb 
Németországba való deportálása, majd a csehszlovák-magyar 
lakosságcsere értelmében több mint százezer magyarnak kellett 
elhagynia a Felvidéket, mindezt a sorozatos zaklatások, 
ellehetetlenítések átélése után. 

Egyik napról a másikra családoktól vették el az otthonaikat, a 
hazájukat, a földjeiket és házaikat, arra kényszerítve őket, hogy 
„idegenben legyenek otthon”. Tízezrek veszítették el otthonaikat, 
ingóságaikat, sőt állampolgári jogaikat is – ők voltak a 
„kényszerlakhelyre kijelöltek”, a „kitelepítettek”, azaz a fő- és 
nagyvárosok polgári, nagypolgári és arisztokrata származású 
lakosai. A módszerükhöz az is hozzá tartozott, hogy nem csupán a 
bűnösnek nevezett személyt vitték el, hanem egész családokat 
telepítettek ki, mennie kellett az idős nagyszülőknek és a 
kisgyermeknek is.  Az úgynevezett alföldi „zárt” táborokban az 
őrségnek nem kellett elszámolnia a foglyok életével. Az országban 
1950 előtt több, majd az ÁVH kezében négy nagyobb internálótábor 
működött: Recsk, Tiszalök, Kazincbarcika, Kistarcsa. Ezekben a 
táborokban, több tízezer főt, a rendszer vélt ellenségeit borzalmas 
körülmények között dolgoztatták éveken keresztül. Láthattuk, hogy a 
társadalom egyes réteginek képviselőit indok nélkül a 
legkülönbözőbb helyekre deportálták, kényszermunkára vitték, 
családokat szakítottak el egymástól, akik mit sem tudva szeretteikről 
próbálták túlélni a borzalmakat. Azoknak sem volt jobb a helyzetük, 
akik itthon maradtak. Az Andrássy út 60. épületében működő ÁVH 
az országban teljes besúgóhálózatot épített ki. A barát barátot, a 
rokon rokont jelentett fel, nem lehetett tudni ki az ellenség és ki nem. 
A terror beárnyékolta a mindennapokat, örökös félelem telepedett a 
város utcáira, a falu házaira. Rengeteg ember ellen indítottak 
eljárást, koncepciós kirakatpereket, módszereikkel olyan 
vallomásokat csikartak ki és írattak alá, amelyet az illető soha nem 
tett, soha el nem követett. A kihallgatásokon halálra kínzott, a halála 
ítélt, a többéves börtönbüntetésre kárhoztatott ártatlan emberek 
száma több tízezret tesz ki. Lehetetlenné tették a földeken dolgozó 
parasztságot is, mindenüket elvették, eleget kellett tenniük az 
igazságtalan mértékű beszolgáltatásnak, végig kellett nézniük a 
„padlássöpréseket”, el kellett tűrniük a kollektivizálását, a 
téeszesítést, a mezőgazdaság ellehetetlenítését. Bárkiért, bármikor 
jöhetett a „nagy fekete autó” a „csengőfrász” időszakában… 
Bármikor, bárkit, bármilyen mondvacsinált indokkal elvihettek, még 
„maguk közül” is – még önmagukban sem bíztak.  

1956-ban „…egy nép azt mondta: Elég volt” – a dicsőséges 
szabadságharc boldog napjaiban elhitték, hogy lehet másképp. Újra 
szabadnak érezték magukat az emberek – azonban ennek súlyos 
ára lett.  

Talán mondanom sem kell, hogy a meghurcoltak és családtagjaik 
hosszú éveken át kisebb vagy nagyobb mértékű megfigyelés alatt 
álltak, továbbtanulásuk és így boldogulásuk vált lehetetlenné. 
Sorsuk megpecsételődött. Habár sokszor a kemény ötvenesek 
évek, a Rákosi-korszak jut elsőként eszünkbe, mikor a kommunista 
diktatúra áldozataira gondolunk, de nem szabad elfelejtünk, hogy a 
hatvanas évek végétől történő enyhülés ellenére sokan a Kádár-
rendszernek nevezett időszak áldozatai is. Azokra is gondolnunk 
kell, akik meg voltak fosztva szabadságuktól, akiknek ellenőrizve 
volt gondolkodásuk, akiknek a baráti szocialista országok 
jelenthették a külföldet, akik nem ismerhették meg a világot, vagy 
éppen azokra, akik nem térhettek vissza hazájukba, illetve azokra a 
hozzátartozókra, akik nem kaphattak igaz választ szeretteik 
ismeretlen sorsáról. 

A kommunista rendszer világszerte több tízmillió áldozatot 
követelt. A diktatúra által okozott és kényszer hatására sokáig 
eltemetett sebek, fájdalmak, a rendszer okozta bűnök 
elévülhetetlenek. Hajtsuk meg fejünket előttük, az ismert és 
ismeretlen áldozatok előtt.    
                                               Vönöczky Lilla muzeológus  
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1848-49-ben a Balaton partján is 

„Föltámadott a tenger …”. 
 

 
1848 csillagát magasba emelők a Balaton környékén 

 
 
 
 

Március 15-ről mindenkinek a Pilvax, a Nemzeti Múzeum, Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos 
neve jut eszébe, pedig 1848-49-ben a Balaton környékén is voltak csaták, és még többen voltak a 

környékbeli településekről, akik harcoltak a szabadságharcban más csatatereken. 
 
Ki tudja például megmondani, hogy miért is hirdeti márványtábla 
és utcanév May János honvéd alezredes emlékét Alsóörsön, 
aki Bécsből gyerekként került ide, és elemi iskoláit is itt végezte. 
A magyar függetlenségi harcok kirobbanásakor a császári 
hadseregből több társával együtt átállt a komáromi 
honvédseregbe. Érdemeket szerzett a nemzetőrök tüzérségi 
kiképzésében, Komárom várának védelmében, amiért Klapka 
György alezredessé léptette elő. Komárom kapitulációja után 
Itáliában bujdosott, de már 1850-ben titokban Törökországba 
utazott Kossuth Lajoshoz. Hazatérve tervet dolgozott ki a 
függetlenségi harc fegyveres folytatására. 1851 decemberében, 
árulás következtében letartóztatták és bár kegyetlenül 
megkínozták, nem tudták vallomásra kényszeríteni. Inkább az 
önkéntes mártírhalált választotta. Börtön-cellájában felgyújtotta 
szalmazsákját és tűzhalált szenvedett. Alsóörsön mai napig él 
egy helybeli legenda May Jánosról, mely szerint a császáriak 
Alsóörs és Lovas határában a Balaton-parton bekerítették; ő 
pedig egy nádkunyhóba menekült, azt gyújtotta magára és így 
halt meg. 
 

Badacsonytördemic régi 
temetőjében nyugszik Pados János 
volt tábori lelkész, aki a székes-
fehérvári önkéntesekhez állott, mint 
tábori lelkész. Részt vett a pákozdi és 
schwechati csatákban. Ezután 
Görgey fővezérsége alatt bevonult 
Komáromba, majd 1849-ben Kmetty 
György hadtestében, a X. honvéd-
zászlóaljban szolgált, mint őr-mester, 

egészen a világosi fegyverletételig. Az oroszok elfogták, de 
megmenekült. Bujdosása után azonban mégis a Pesti 
Újépületbe került. A haditörvényszék hatévi várfogságra ítélte. 
Munkácsra vitték, ahol másfél évet töltött; onnét Olmützbe, ahol 

szintén másfél évig raboskodott. 1853-ban amnesztiával 
szabadult. Ezután Orvosi tanulmányokat folytatott nyugdíjas 
éveit Badacsonytördemicen töltötte, itt élt egészen 1892-ben 
bekövetkező haláláig. 
 

Káptalantóti felső temetőjében van idősebb Ádám József 
honvéd hadnagy, és Kankó Péter nemzetőr sírja. Több 
információt róluk sajnos nem találtam, viszont szerepelnek az 
„1948/49-es emlékhelyek Veszprém megyében” c. kiadványban. 
 

Badacsonytomajon 1848. szeptember 5-én perdültek meg az 
újoncozást jelző dobok. Ezen a toborzáson két tomaji legény, 
Major János és Joó Imre csapott föl katonának. Mindketten 
végig küzdötték a szabadság-harcot és csak a világosi 
fegyverletétel után tértek vissza Badacsonytomajra. 

A szabadságharc leve-rése után több tomaji is hazatért, de ők 
már oly régóta porladnak a temetőben, hogy közülük már csak 
Csala Gergely és Szívós János sírja van meg. Szívós János 
az üldöztetések idején talált itt menedéket, temetőjében pedig 
örök nyugodalmat. Csala Gergely közvitéz, huszár többször is 
megsebesült. Részt vett a pákozdi csatában, Buda ostromában, 
és a csornai ütközetben is, és kitüntetéssel fejezte be a 
szabadságharcot. 79 éves korában halt meg, 1907. december 5-
én. A többiek nevét a „Zala vármegye az 1848-49 évi 
Szabadságharcban” című, 1906-ban kiadott könyv őrizte meg az 
utókor számára: Budai Ferenc, Ferenczy István, Gellei István 
földműves közvitéz, Hámos Gergely földműves, közvitéz, 
huszár, Imre Móric, Joó Zsigmond, Kálóczi István földműves, 
közvitéz, Márkus József, Molnár József, Mórocz Imre 
közvitéz, Nagy György, Sarkanti Gábor földműves, közvitéz, 
huszár, Sram Pál, Tóth Ferenc földműves, közvitéz. Kovács 
Imre, Kuma János, és Kurucz János badacsonytomajiak, 
szintén harcoltak a szabadságharcban. 
 

Hertelendy Kálmán síremléke a 
Lesencetomaji temetőben van. Az 
Eger-szegi járás alszolgabírója, 1848 
őszén a Zala megyei önkéntes nemzetőr 
zászlóalj, majd az abból alakuló 47. 
honvéd zászlóalj tisztje lett. A 
szabadságharcot novembertől 
századosként küzdötte végig. Kitüntette 
magát Buda vissza-foglalásakor. A 
világosi fegyver-letétel után besorozták 

közlegénynek a császári seregbe, innen váltságdíj fizetése 
ellenében szabadult. Ezután lesencetomaji birtokán 
gazdálkodott, majd zalaszentgróti képviselővé, és Zala megye 
főispánjává is megválasztották. 1875. november 18-án halt meg. 
 

Mencshely lakossága egyöntetűen a forradalom és 
szabadságharc mellé állt. Kossuth gyermekei 1849 nyarán, 
Halimbáról menekülve Mencshelyen találtak menedéket. A 
falubeliek Blajsza János evangélikus papjukkal együtt, nem 
félve a veszélytől, vállalták bújtatásukat. A hagyomány szerint a 
Halom-hegyi Isó-féle pincében is rejtőzködtek, melynek 
tulajdonosa honvédként szolgált a szabadságharcban. Mivel 
üldözőik itt is nyomukra akadtak, továbbmentek a Bakonyba. 
Blajsza Jánoson kívül Izsó Dániel honvéd sírja is a Mencshelyi 
temetőben van. 
 

Szentantalfa: A Nagytemplom mögötti emlék-parkban van a 
község 1848-49-es szabad-ágharcban részt vett lakóinak 
emlékét őrző márványtábla, mely 1997. március 15-én került 
felavatásra. 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom_(Szlov%C3%A1kia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aj%C3%A9p%C3%BClet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olm%C3%BCtz
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/jelvszer/veszp48.htm
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Tapolca: „Ha oly szerencsés lehetnék és 
hazámért küzdeni tér nyílna, örömmel 
fogadnám, mint legnagyobb örömjelt 
hazám részéről…” - mondta Redl József 
tapolcai nemzetőr őrmester 1848 tavaszán, 
a forradalom és szabadságharc kezdetén. 
A haza hívó szavára Tapolcáról nemcsak Ő 
indult harcba, de rajta kívül több száz 
neves és névtelen tapolcai is. 378 

nemzetőr, és 114 honvéd teljesített fegyveres szolgálatot a 
szabadságharc különböző alakulataiban és hadszínterein. 
Köztük Török János író, újságíró, mező-gazdász, aki a 
szabadságharcban 1848 őszétől vett részt. Először nemzetőr 
százados Perczel seregében, majd a 4. hadtest térparancsnoka. 
1849 júliusában Bem alezredessé nevezte ki. Lugosnál esett 
fogságba, de néhány hónapi várfogság után kegyelmet kapott. 
Tapolcán a Városi Panteonban tábla őrzi emlékét. Testvére, 
Török Antonius Flórián, 1848-ban őrmesterként szolgált a 32-es 
Ferdinánd gyalogezredben, és nyáron részt vett a délvidéki 
harcokban. Hadnagy lett a Jellasics ellen küzdő 14. 
honvédzászlóaljnál. Nem sokkal később már főhadnagyként 
védte a hazát Perczel Mór tábornok mellett. 
 
 

Miltényi József honvéd huszárkapitány tapolcai sírján a 
felirat: „ITT NYUGSZIK MILTÉNYI JÓZSEF ÜGYVÉD, FÖLDBIRTOKOS ÉS 

VOLT 1848/49-ES HONVÉD HUSZÁRKAPITÁNY. SZÜL: 1821. DECEMBER 
31-ÉN MEGH: 1909. DECEMBER 8-ÁN DICSŐTELJES ÖNVÉDELMI 
HARCUNK 14 CSATÁJÁBAN KÜZDÖTT HAZÁNK FÜGGETLENSÉGÉÉRT ÉS 
KARDDAL VÉSTE BE NEVÉT TÖRTÉNELMÜNK ARANYLAPJAIRA” 
 

A két tapolcai honvédzászlóalj közül az egyik legelső volt Buda 
visszavívásában, Világosnál pedig ők tették le a fegyvert 
legvégül, de erről többet olvashatunk Hangodi László: „Tapolca 
és környéke 1848/49-ben” c. könyvében. 
 
 

1848 őszén voltak a Balaton déli és keleti partjainál is 
háttércsatározások. Például 1848 szeptemberében a Karádon 
tartózkodó lovasszázad megverte a Jellasics utánpótlását védő 
csapatokat. 1898. március 15-én, a szabadságharcra való 
megemlékezésen az olvasókör helyiségében vendégelték meg a 

még élő negyvennyolcas honvédeket. A korabeli sajtó így írt 
erről: „Az öreg vitézek (már csak hatan voltak) a meg-

hatottságtól könnyes szemmel emlékeztek, de a jó bor 
hamarosan megvidámította őket, sőt még táncoltak is oly jó 
kedvvel, hogy öröm volt nézni”. 
 

 
A Balaton első gőzhajójának, a Kisfaludy gőzösnek is 
történelmi szerep jutott az akkori eseményekben. 1848 
szeptemberében Jellasics horvát bán seregei Balatonszemesnél 
érték el a tó partját és itt ütötték fel főhadiszállásukat, hogy 
ezután Pest felé vonuljanak. Szeptember 21-én, a Kisfaludyn ide 
indult István főherceg, hogy a bánnal a békéről tárgyaljon. A 
találkozónak a hajó fedélzetén kellett volna megtörténnie, de a 
Balaton alacsony vízállása miatt a hajó nem tudott kikötni a 
szemesi kikötőben, így egyik csónakját küldték Jellasicsért. Ő 
azonban nem ment fel a hajóra, mondván, hogy annak gőzgépei 
erősebbek, mint a főherceg becsületszava, amellyel a 
biztonságát garantálta. Így aztán István főherceg visszahajózott 
Balatonfüredre, Jellasics pedig haladt tovább Pákozd felé, ahol 
a magyar honvédsereg széjjelverte csapatait. Más források 
szerint Jellasics nem fogadta felettesét, István főherceget, ezzel 
jelezvén felé, hogy neki a császár parancsol. 
.

Füreden más is történt 1848-ban, ahol sokan mulatva, múlatva 
az időt, tudomást sem vettek a forradalmi eseményekről, 
egészen addig, míg Noszlopy Gáspár partra nem szállt a 

Kisfaludy fedélzetéről. A haza hívószavára 
mit sem adó, dőzsölő urakat, széjjelkergette, 
majd csapatait Komáromba vezette. Ezután 
maga visszatért a Bakonyba, további 
szabadcsapatokat szervezni. Somogyország 
legendás hírű, haláláig meg nem alkuvó, 
vezéréről van szó, akit Kossuth 1849 
júliusában a Dunántúl teljhatalmú 

kormánybiztosává nevezett ki. A szabadságharc bukása után 
bujdosásra kényszerült, de a fejére kitűzött magas vérdíj, 
ellenségeit felkutatására ösztönözte. 1850. április elején 
elfogták, pesti börtönéből májusban sikerül megszöknie, majd 
1852 novemberében árulás következtében ismét elfogták. Így 
került ő is vértanúnak az akasztófára. Életének utolsó perceiben 
így búcsúzott: „Engem felakaszthatnak, de a szabadságot nem! 
Annak fája a mi vérünkből fog felnőni!” A legcsökönyösebb 
magyar szabadságharcosok egyike volt. A fonyódi öregek közt 
szájról szájra szállt egy legenda, hogy Kossuth Lajos, 
menekülése közben Fonyódon is járt és egy fiatal halászlegény 
menekítette át csónakjával Somogyból Zalába. Ennek a 
hagyománynak ugyan történeti alapja nincsen, mert Kossuth 
sohasem volt olyan helyzetben, hogy Somogyból menekülnie 
kellett volna, de azonosítható az eset Noszlopy Gáspárral, aki, 
mint a megye kormánybiztosa utolsóként menekült a 
szabadságharc leverése után Somogyból a Bakony rengetegei 
közé. Szomorú hogy emléke megkopott. 
 

Szintén Füredi vonatkozású Varga Imre, aki őrnagyként szolgált 
a szabadságharcban. Részt vett a Jellasics elleni harcokban, 
főhadnagy, majd százados a 49. honvédzászlóaljban. 1849. 
júliustól őrnagy, augusztustól a hadosztály vezérkari tisztje. 
Komárom átadásáig szolgált. A balatonfüredi Vázsonyi úti 
temetőben nyugszik, sírköve eltűnt. 
 

Amikor 1894-ben, Kossuth 
Lajos holttestét hazahoz-
ták Torinóból, a koporsóját 
szállító vonat a Balaton 
parton haladt Budapest 
felé. Bár Ferenc József 
megtiltotta, ennek ellenére 
az összes állomáson, a 

vasútvonal egész hosszában levett kalappal, feketében sorfalat 
alkotott a gyászoló tömeg. „Az egész Balaton-part mentén egy 
megható ünnep. Birtokostól le az utolsó zsellérig, a társadalom 
minden osztályából százak, ezrek!” - írta a korabeli újság. A 

képen Kossuth Lajos koporsójának  megérkezését várják a Nyugati pálya-
udvaron. 
 

A felsorolás nem teljes, csak néhány történet a környékbeli 

1848-as eseményekről, emlékhelyekről. Ábrahám-hegyről nem 

találtam semmit, hiszen akkoriban még nem is volt különálló 

település, de nagyon valószínűnek tartom, hogy helyi 

vonatkozású emlékek is lehetnek. Ha valaki tud ilyenről, örülnék 

ha megosztaná velünk. 
 

„A SZABADSÁG KATONÁI" címmel kiállítás nyílik Keszthelyen 
 a Balaton Múzeumban 2013. március 15-én, mely 1848-49 
ereklyéit, fegyvereket, metszeteket, használati tárgyakat, 
viseleteket mutat be. A kiállítás április 30-ig látogatható. 

                                                              Bakosné 

http://mek.niif.hu/04900/04924/html/balaton0020.html
http://mek.niif.hu/04900/04924/html/balaton0020.html
http://www.vjrktf.hu/carus/honisme/ho010342.htm
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Luca-buli 

 

 

 
December 15-én 

Luca-buli volt a 

Kultúrházban. 
 

 Az urak forralt 

boraikat, a hölgyek 

pogácsáikat verse-

nyeztették meg. 

Finomabbnál finomabb borokat és pogácsákat 

kóstolhattunk meg az idei rendezvényen is. A sláger 

az idén a káposztás pogácsa volt, persze ebből sem 

volt két egyforma. Különlegesség volt Szávainé Erzsi 

káposztás „csutiné”-ja, amelynek receptje 

nagyanyáinktól származik, és szerintem sokan 

ismerik és sütik még ma is.  Az eredményhirdetés 

után egy kis rögtönzött szavalással szórakoztattam a 

vendégeket. Az este hátralevő részében Sánta Géza 

zenélt nekünk, mi pedig nótáztunk, táncoltunk. 

Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük 

mindenkinek, aki hozzájárult a program sikeréhez!                      
 

                                                 Berki Józsefné 

Ízlések és pofonok különböznek, és a zsűrinek, ahogy 
mondani szokás, „nehéz dolga volt”  de az igen finom 
pogácsák közül Nagyné Marika káposztás pogácsáját 
tartotta a legfinomabbnak, ezután következett Szávainé 
Erzsike szintén káposztása, Raukné Irénke vajas-borsos 
pogácsája, majd Szabó Béláné, Panni néni káposztása, 
Szabó Lászlóné Györgyike töpörtyűse, Szőkéné Jutka 
„Találd ki” nevű pogija, Kandikóné Baba medvehagymása, 
Panni néni másik pogija, a krumplis, Szabó Enikő sajtosa, 
Szilágyiné Ildikó krumplisa, Kandikóné Baba „Bence 
pogija” és Szávainé 
Erzsike „Csutiné féléje”. 
 

A hat forralt bor főző 
csapat közül a zsűri 
Csizmadia Jóska forralt 
borát ítélte a legjobbnak, 
majd Ács Balázs és 
Noémi, Pintér Domi és Tóth Zoli, Szepesi Guszti és Dóri, 
Szabados Tibi, a Pintér Domi-Tóth Zoli páros másik, a 
fehérborból készült, majd Góth Péter és Tóth Miki forralt 
bora következett! 

________________________________________________________________________________ 

 

Falukarácsony 
 
December 22-én a vasútállomás melletti parkolóban gyűlt össze a falu 
apraja- nagyja, hogy egy kis karácsonyi hangulatot lopjunk egymás 
szívébe. Mindenki a maga módján tette ezt, hiszen ilyenkor jó adni, no 
meg persze jó kapni is, és minden apróságnak örül az ember. Örültünk, 
hogy együtt lehettünk, örültünk Polgármester Úr kedves szavainak, 

örültünk a sok finom sütinek, a jó 
forralt bornak, a bólénak. 
Melengette kezünket és lelkünket 
a frissen sült gesztenye. Kivetítőn 
az előző évi Falukarácsony képeit 
nézegethettük, miközben a Tapolcai Musical Színpad énekesei és 
táncosai szórakoztattak bennünket. A gyerekek az Önkormányzat 
jóvoltából ajándékot kaptak (csokit, narancsot és egy kis apró játékot), a 
felnőttek a dobruskai gyerekek által, dekupázs technikával készített 
faliképekből választhattak kedvükre. 

 

A karácsonyi dallamokat együtt dúdoltuk, együtt örültünk valamennyien. Mi mindannyian összetartozunk, 
hiszen itt élünk együtt egy kis közösségben. Rendezvényeink sikere csakis rajtunk múlik. Programjainkon új 
élményekkel gazdagodunk, mely által olyan közösség formálódik, melynek tagjai barátsággal, szeretettel, 
tisztelettel vannak egymás iránt. Természetesen súrlódások, problémák előfordulnak itt is, ott is, ám így 
karácsony előtt talán kicsit „magába száll” mindenki. Vegyük észre saját hibáinkat és tanuljunk meg 
megbocsátani másoknak. 
                                                                                                                                                 Szabóné Berki Szilvia 
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Nyugdíjasok karácsonya 
 
 
 

Ismét eltelt egy év és december 20-ára, a hagyományos Nyugdíjasok 
karácsonyára kaptunk meghívót nyugdíjas társainkkal együtt. Jó érzés, hogy 
ilyenkor sokan eljönnek, és együtt ünnepelhetünk valamennyien. Polgármester 
Úr – mint minden évben - most is megható, kedves szavakkal köszöntötte a 
nyugdíjasokat.  Gyertyát gyújtott azokért, akik az idei karácsonyon már nem 
lehetnek velünk. Szomorú pillanatai ezek az ünnepségnek, különösen az idei 
évben, hiszen az ünnepek előtt nem sokkal 

hárman is tragikus hirtelenséggel mentek el. Némán, lehajtott fejjel 
gondoltunk rájuk és családjukra. Településünk legidősebb polgárait 
köszöntötte ezután Polgár-mester Úr a Képviselő Testület nevében. Hor-
váth Józsefné, Anna néni és Fekete Jóska bácsi a két legidősebb 
ábrahámhegyi lakos. Helyettük lányaik, Háromi Gáborné, Vali, és Fekete 
Gyöngyi vették át a virágcsokrokat. 
 
 

A program a badacsonytomaji Tatay Sándor 
Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulóinak nyitótáncával kezdődött. 
Ezután a badacsonytomaji Pipitér Óvodába 
járó gyerekek fonós-és lakodalmas népi 
játékával folytatódott. Mészáros Róza és 
Mayer István muzsikált nekünk, majd Bőhm 
Tamás és Kocsis Szilvia vezetésével a zánkai 
Naná együttes és a  „Neve-sincs” szín-játszó 
kör közös, zenés produkcióval lépett szín-

padra, mellyel nagy sikert arattak. Sánta Gézát kedves ismerős-ként 
köszönthettük itt nálunk, hiszen több alkalommal is szórakoztatott már minket. Estig zenélt nekünk, jól 
éreztük magunkat, együtt énekeltünk vele, még táncra is perdültünk A tapolcai Húsáru-ház finomságai, a 
tomaji Muskátli vendéglő süteményei és pogácsái, Borbélyné Kati csodaszép asztaldíszei és dekorációi, a 
Vastag házaspár kerámiái, amit ajándékba kaptunk - a fellépő gyerekek-, az őket felkészítő pedagógusok, 
valamint az ábrahámi önkormányzat dolgozó-inak munkája tette széppé ezt a napot. Köszönjük mindenkinek 
a sok munkát, a kedvességet, a szép ajándékokat, és a gyönyörű műsort, mely minden évben karácsonyi 
díszbe öltözteti szívünket - lelkünket.               
 

                                                                                                 A „Jégmadár” Nyugdíjasklub tagjainak nevében 
                                                                                                                      Szabóné Berki Szilvia 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

MÉRHETŐ MEGTAKARÍTÁSOK 
 
 

Mindannyian szeretnénk takarékosabban élni, jó lenne, ha 
számláink ilyenkor, a fűtési szezonban sem nőnének az égig. 
Ezen törekvéseinket segítette a Csalán Környezet- és 
Természetvédő Egyesület „Mérhető megtakarítások” című 
előadása, melyre 2013. január 12-én került sor. 
 

A bemutatónap alkalmával a tanácsokon, praktikákon túl egy sor 
gyakorlatias eszközt is bemutattak, melyek segíthetnek 
bennünket, hogy takarékossági céljainkat elérjük. Ilyen például a 
fogyasztásmérő, vagy a fa nyílászárók utólagos szigetelését 
lehetővé tevő gép. A fűtőtestek mögé helyezett hőtükör - amelyet 
bármely barkácsboltban beszerezhetünk - megakadályozza, 
hogy ne kifelé fűtsük. De elegendő lehet az is, ha egyszerű 
háztartási alufóliát ragasztunk a fűtőtest mögé.  
Megismerkedhettünk a XXI. század egyik technológiájával, a 
hőkamerával, mely egy elmés eszköz, amely belelát a házunkba 
és megmutatja, hol szökik a meleg, mit kellene elsőként 
leszigetelnünk – a födémet, lábazatot, vagy a homlokzatot? Ma 
természetesnek vesszük, hogy ha kinyitjuk a csapot, akkor 
korlátlanul folyik belőle a tiszta csapvíz. Azonban ez nem biztos,

 hogy mindig így lesz. A víztakarékos perlátor egy olyan eszköz, 
amely úgy csökkenti a vízfogyasztásunkat, hogy azt gyakorlatilag 
alig vesszük észre a használat során. A perlátorok működési 
elve ugyanis az, hogy a csapból kifolyó vizet levegővel keverik 
össze, így az átfolyási érzet nem csökken jelentősen, csak maga 
a vízfogyasztás. Természetesen, ha egy lábost akarunk 
megtölteni vízzel, akkor észre fogjuk venni, hogy sokkal 
lassabban telik meg. Egy átlagos csapból egy perc alatt 12-15 
liter víz folyik át. A perlátorok ezt a mennyiséget jelentősen, 
1,7/3/5 liter/percre csökkentik. 
 

Az előadás felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy apróbb 
változásokkal, kisebb beruházásokkal energia-takarékos, egyben 
környezettudatos életet alakíthassunk ki. 
 

Az előadáson kiosztott kiadványokból további egyszerű 
megtakarítási praktikákat ismerhetünk meg. Ne feledjük, ha 
kevesebb energiát fogyasztunk, nem csak a pénztárcánkat, de 
környezetünket is kíméljük. 
 

                                                               Illésné Rácz Andrea 
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A NABE és a „Jégmadár” Nyugdíjas Klub 
közös kirándulása Vörsre- 2013. január 5-én 

 

 
Már a tavalyi évben is szóba került, hogy jó lenne elmenni 
Vörsre és megnézni a Betlehemet. Illésné Rácz Andreával 
együtt megterveztük, megszerveztük a ki-rándulást. 
Polgár-mester Úr mindenben segített bennünket, így január 
5-én kora délután három kisbusszal és Andi 
személyautójával útnak indultunk. Az időjárás nem volt túl 
kegyes hozzánk: szakadó esőben érkeztünk meg Vörsre. A 
Somogy megyei kis falu katolikus templomában aztán 
szívmelengető látvány fogadott bennünket. A 
Szentcsaládot befogadó istálló fölé angyal szállt le, körös- 
körül nyájaikat legeltető pásztorokat láthattunk, amint a 
pislákoló „tábortűznél” melegedtek, a „Három Királyok” épp 
a Kisjézust köszöntötték, néhány pásztor a homokkal 
borított lankás úton közeledett, mellettük patak csordogált, 
rajta egy kis híd. Ennek a különleges és hatalmas templomi 
Betlehemnek – mint megtudtuk- Európa- szerte nincs 
párja. Megépítéséhez 40 láda mohát, harmincöt fenyőfát 
és másfél köbméter deszkát, lécet, gerendát használtak fel. 
Mintegy harminc ember dolgozott a Jézus születését 
bemutató életkép elkészítésén, a gipszből készült ember- 
és állatalakok kivételével minden természetes anyagból 
van, még a tavacskába is igazi víz került. A Betlehem 
oldalát fenyőágakkal borították be, erre pedig horgolt 
angyalkákat akasztottak. Nagyon szép volt maga a 
templom is, örülök, hogy láthattam. 
 

Ezután Farkas Ildikó szappangyűjteményét néztük meg. Ez 
a különleges kiállítás Magyarországon egyedülálló: az 
illatos birodalomban több, mint 1500 darab szappan 
található,  több, mint 40 országból. A kiállított darabok 
között nincs két egyforma. Farkas Ildikó maga is 
rendszeresen vásárol tetszetős darabokat mind külföldön, 
mind Magyarországon, de sokan mások is önzetlenek és 
segítőkészek gyűjteménye gyarapításában. 
 

Ezután a „Tűzvédelem a századfordulón” című állandó 
kiállítást tekinthettük meg, az ország egyetlen vidéki 
tűzoltómúzeumában. A kiállítás az 1890-1910 közötti 
időszak történetét mutatta be. A múzeumban a múlt század 
fordulójának, azon belül is a vidéki Magyarország  

 
tűzoltásának állítanak méltó emléket. Láthattunk tűzoltó 
egyenruhákat, kézi működtetésű fecskendőt, lóvontatású 
létrát, gőz-fecskendőt és még sok más érdekességet. 
 

Szintén itt láthattuk a „Szellemország fővárosa Pripjáty” 
című fotótárlatot, melyet Várai Mihály fotóművész Nyilas 
Gergő újságíróval nem kevés elszántsággal és bátorsággal 
készített a mára már teljesen elnéptelenedett, veszélyes 
területen és örökítette meg tanúságként az utókornak a 
szörnyű csernobili tragédia, a nukleáris baleset helyszínét, 
amely számtalan áldozatot követelt. Nagyon érdekes, 
megdöbbentő képeket láttunk. 
 

Hazafelé a keszthelyi „Jóbarát” vendéglőben fejedelmi 
vacsorában volt részünk. Jóllakottan, szép élményekkel 
gazdagodva érkeztünk haza. 
 

És végül, de nem utolsósorban: ez a kirándulás nem jött 
volna létre Ábrahámhegy, Kékkút és Salföld községek 
polgármestereinek támogatása nélkül, mivel ők bocsátották 
rendelkezésünkre településeik kisbuszait. Köszönjük 
sofőrjeinknek, hogy vállalták ezt a feladatot, köszönjük 
mindenkinek, aki eljött velünk. Bízom benne, hogy 
valamennyien jól érezték magukat és máskor is szívesen 
csatlakoznak hozzánk.        Szabóné Berki Szilvia 
 

            
                                 

_____________________________________________________ 
VII. Falusi Disznóvágás 

 
 
 

Január 25-én délután jó hangulatú 
kis társaság gyűlt össze a 

kultúrházban, hogy a másnapi disznóvágásra 
készülődjenek. Hagymát és zöldséget pucoltak, 
megbeszélték a teendőket. Erre az alkalomra Rauchné 
Irénke évek óta mindig gyönyörű tortát süt, hogy a 
dolgozókat megvendégelje. Másnap reggel aztán nagy 
sürgés- forgás kerekedett a Kultúrház udvarán. Immár 
hetedszer került sor településünkön a falusi disznóvágásra. 
Az egybegyűltek, - mind erős és bátor „fiatalemberek” és 
„fiatalasszonyok”- a fogópálinka kóstolásával kezdték a 
programot. A pálinka ilyenkor- hideg téli napokon- 
védőitalnak minősül. (Kis mértékben gyógyszer, nagy 
mértékben orvosság.) Mindezek után, hét óra körül 

megérkezett a főszereplő is, egy 
szép „kis” 140 kilós „malacka”. Riadtan szemlélte a rácsok 
mögül a sokadalmat, még nem sejtette, mi vár rá. A 
körülötte tevékenykedők viszont nagyon is tudták, mit 
csinálnak. Az elmúlt évek alatt összeszokott csapatban 
mindenkinek megvolt a maga feladata. Így hát a disznónak 
sok ideje nem volt a nézelődésre, mert miközben 
ceremóniamesterünk, Tarjányi Sándor elbúcsúztatta, 
Czirók Lajos, hentes és mészáros vezetésével levágták az 
állatot. Ezután megkezdődött a munka. A disznót 
megpörzsölték, felbontották. Az üstökben abálták a 
hurkához valókat. Készült a reggeli: sült vér és toros máj 
került a tányérokba savanyúsággal, kenyérrel. Finom 
illatok szálltak a levegőben, Narancskarikákkal, 
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almával és mindenféle finom „fűszerszámokkal” ízesített 
vörös és fehérborok gőzölögtek a bográcsokban, 
fazekakban. Erre az alkalomra Önkormányzatunk csinos 
kis bögréket készíttetett a Vastag házaspárral, amelyek 
500 Ft-ért voltak megvásárolhatók. A finom forralt borok így 
még finomabbak voltak, mintha műanyag pohárból ittuk 
volna. A délelőtt folyamán egyre többen érkeztek: 
kóstoltak, nézelődtek. A jó hangulathoz Molnár Bandi bácsi 
is hozzájárult. Harmonika- és nótaszóval szórakoztatta az 
egybegyűlteket. A komoly munka mellett mindig jutott idő a 
tréfálkozásra, gyakran hallatszott hangos nevetés, harsány 
kiabálás egy- egy kisebb társaságból. 

 

A kolbásztöltő ver-
senyen 8 csapat 
indult, hogy össze-
mérjék tudásukat. 
A nevezési díj 
fogópálinka volt. A 
zsűri a kolbászok 

mellett a fogópá-
linkákat is érté-
kelte, így hozta 
meg végleges 
döntését, melyet 
aztán az esti 
vacsoránál 
hirdettek ki. 
 

 Dobogós helyen végzett csapatok:  
 

1. helyezett: Csizmadia József, 
2. helyezett Herceg Tamás- Ács Balázs 
3. helyezett Tóth Zoltán- Pintér Domonkos  
 

 További versenyző csapatok:  
 

Hegyi Zoltán csa-
pata, Varga csa-
lád, NABE csapa-
ta, Tóth- Góth-Var- 
ga csapat, Bada-
csonytomaj 
csapata. 
 

 

Természetesen 
valamennyiüknek 
gratulálunk, hiszen 
nagyon finomak 
lettek a kolbá-
szok. Ezt mi sem 
bizonyította job-
ban, mint az, hogy 
az ebédidőben megsütött kolbászok mustárral, kenyérrel 
adagonként 500 Ft-ért pillanatok alatt elfogytak. Szabados 
Tibor és Farkas Balázs alig győzték sütni. Mindeközben 
Czirók Úr és segítői már az esti vacsorához töltötték a 
véres- és májas hurkát, valamint a kolbászt. Magdi és Babi 

„boszorkányos fortélyával fűszerezve” üstbe került az 
orjalevesnek és a káposztának való is. 
 

A zenés disznó-
toros vacsora 
este 7 órakor 
kezdődött.  A 
disznó-ölésen 
és a vacsora 
alatt Tarjányi 
Sándor népi rig-
musokkal, jókí-
vánságokkal szórakoztatta a közönséget. Sánta Géza 
muzsikált és büfészolgáltatás állt a vendégek 
rendelkezésére. Minden adott volt tehát a kiváló 
hangulathoz. Polgármester Úr köszöntője után feltálalták 
az orjalevest, majd Tarjányi Sándor táncosai 
szórakoztatták a nagyérdeműt. A toroskáposzta után egy 
kis szünet következett, ekkor léptek színpadra a 
„Jégmadár” Nyugdíjas Klub tagjai. A pletykás asszonyok 
című erdélyi népmesét dolgoztuk fel. A tréfás történetben 
14 nyugdíjasunk szerepelt. November óta- időt és fáradt-
ságot nem kímél-
ve készültek a 
fellépésre. A dísz-
letet, a kellékeket, 
a ruhákat magunk 
találtuk ki, szedtük 

össze. Nagy öröm 
számunkra, hogy 
a nyár elején 
elkészült köténye-
ink után sikerült 
egyforma, igazi 

kézműves, 
hímzett blúzokat is varratnunk. Köszönetünket fejezzük ki 
ezért a Székesfehérváron élő, Fehér Istvánné Irénkének, 
aki nagyon sokat dolgozott azon, hogy nyugdíjasaink 
egységes, szép öltözetben léphessenek színpadra. 
Köszönjük a segítséget mindenkinek, aki segített nekünk a 
kellékek beszerzésében, színpadra állításában. Köszönöm 
Nyugdíjasaimnak, hogy ilyen aktívan részt vesznek 
településünk életében, és vidámságot, üde színfoltot 
varázsolnak a rendezvényeinken. 
 

A hurka és a kolbász elfogyasztása után, este 10 órakor a 
tombolasorsolás is hozott vidám perceket, a 
szerencséseknek értékes, szép és finom ajándékokat. 
Ezután nem maradt más hátra, mint hogy vidáman, 
felszabadultan jól érezzük magunkat. Aki részt vett ezen a 
rendezvényen, talán most egy kicsit újra átélte. Aki nem jött 
el, remélem kedvet kap és csatlakozik hozzánk. Mindenkit 
várunk szeretettel a rendezvényeken és a Nyugdíjas 
Klubban minden hónap első szerdáján! 

                                     Szabóné Berki Szilvia
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Beszámoló a Nők a Balatonért Egyesület  
Ábrahámhegyi Csoportjának  2012. évi munkájáról  

 
A Nők a Balatonért Egyesület Ábrahámhegyi csoportja 2002. február 20-án 12 alapító taggal alakult. 
Célunkként a természetvédelem, és a környezetvédelem mellett a település kulturális örökségeinek 
megóvását, a kulturális életének fellendítését tűztük ki.  Az Önkormányzat és a település civil szervezeteivel 
szorosan együttműködünk. Egész évben aktívan részt vettünk és közreműködtünk a település különböző 
kulturális és egyéb rendezvényein. Csoportunk taglétszáma 2012. évben 21 fő.  
 

2012. február 1-én eddigi csoportvezetőnk Fedőné Vodenyák Katalin egyéb elfoglaltsága miatt lemondott 
csoportvezetői tisztségéről. Megköszöntük eddig végzett vezetői tevékenységét, a továbbiakban tagként 
segíti munkánkat. Az új csoportvezető Illésné Rácz Andrea lett.  
 

2012. február 18-án megünnepeltünk 
csoportunk 10 éves jubileumát, melyet a helyi 
gyerekek szavalatai és a nyugdíjas klub tagjainak 
kis színdarabja tette emlékezetessé. A csoport 10 
éves munkáját fénykép tablókon mutattuk be. 
Ezt követően az általunk sütött süteményekből 
bemutatót tartot-
tunk, természete-
sen recept cse-
rével egybekötve. 
 
 
 
 

2012. március 9-én csoportgyűlés, a 2012. évi programok megbeszélése, majd 
azt követően a „Balatoni Téli Esték” sorozatban Vokó László a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park munkatársa érdekes előadást tartott  Veszélyesek vagyunk!? 
Hogyan bánunk természeti értékeinkkel, címmel. A vetítéssel összekötött 
előadás felhívta a figyelmet természeti értékeink megőrzésére, védelmére, és 
az azokkal való felelős, gazdálkodás fontosságára, és lehetőségeire. 

 

2012. március 25-én a Víz Világnapja alkalmából 
megkoszorúztuk a Balatont, kis vitorlást 
indítottunk útjára, a gyermekeknek vízzel 
kapcsolatos játékot szerveztünk, a felnőtteknek 
víztakarékossági tanácsokat adtunk, majd a 
Révfülöpi Általános Iskola barkács-szakkörének 
kishajó makett bemutatóját nézhettük meg. 
 
 

2012. április 7-én Széll Lajos volt Ábrahámhegyi lakos halálának 10. évfordulóján, a mindegy 40 éves gyűjtő 

munkájából összeállított óra kiállítást nyitottunk meg.  A kiállítás egyik érdekessége volt egy 1644-ből való 

faszerkezetű óra, melynek minden egyes darabja fából készült. 
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2012. április 14-én Siófokon tartott NABE küldöttgyűlésen képviseltük csoportunkat. 
2012. április 25-én csoportgyűlés  
 

2012. április 28-án az Önkormányzat és csoportunk közös szervezésében az idegenforgalmi szezon jelképes 
megnyitására került sor az Ábrahámhegyi strandon, ahol a halászlé főzés csoportunk szervezésében történt. 
Nagy sikere volt a Játékos Balaton interaktív játéknak és a Vigyáz rám társasjátéknak is. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2012. május 12-én a sportpálya mellett 

sziklakertet építettünk 
 

 
 
 

 
 

2012. május 16-án az a gyermeknappal egybekötött Ábrahámhegyi 
falunapon a gyerekeket palacsintával vártuk. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2012. október 11-én csoportgyűlés. Az őszi és téli feladatok megbeszélése.  
 

2012. október 16. Az emlékműnél általunk elhelyezett padot csiszoltuk le, majd festettük át. 
 

2012. október 20-án kirándultunk Herendre, Zircen megnéztük az arborétumot, a Természettudományi 
Múzeumot, majd Bakonybélben a Pannon Csillagdába látogattunk el. 
 

2012. november 6-án Pályázatot nyújtottunk be az E.O.N Adventi karácsonyfájára. 
 

2012. november 17-én képviseltük csoportunkat Balatonarácson a NABE küldöttgyűlésen. 
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2012. december 1-én: 
Adventi készülődés kézműves  
foglalkozást szerveztünk, me-
lyen mindenki maga készít-
hette el, ízlése szerint az ün-
nepre az asztala díszét, az 
ádventi koszorút, majd segí-
tettünk a falu karácsonyfájának 
feldíszítésében. 
 
 
 
 
 

2012. december 6-án 
csoportunk jóvoltából 
Mikulás érkezett a falu 
gyermekeihez. A sok-sok 
játék és ajándék mellett 
a Pulzus együttes zenés 
gyermek műsorának is 
örülhettek a gyerekek. 
 

2012. december 29-én fájó szívvel búcsúztunk Hartmann Rozália csoporttársunktól. Emléke bennünk él. 
Köszönjük Ábrahámhegy Önkormányzatának és Polgármesterének 2012. év folyamán a munkánkhoz adott 
támogatásaikat.                                                                                                                               Illésné Rácz Andrea 

                                                                                                                                                             NABE Csoportvezető 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Vegyszermentes háztartás fillérekből 
 

(2013. február 18-án megtartott csoportgyűlésünk keretén belül osztottuk meg tapasztalatainkat) 
 

 
Masszív, erős vegyi anyagok helyett számos 
praktikát bevethetünk a háztartásban nagyanyáink 
bevált módszereivel. Elég szétnéznünk a konyhában 
és fillérekből kitakaríthatunk! A takarítás tipikus 
nemszeretem-dolog. Ki ritkábban, mások sokkal 
gyakrabban – de legalább hetente egyszer rávesszük 
magunkat, hogy összeszedjük a felgyülemlett 
szennyest, rendbe tegyük a fürdőszobát, portörlés, 
vízkövezés, miegymás. Az üzletek polcai roskadoznak 
a vegyszerektől, melyek minden tisztítási 
procedúrára más-más kemikáliát ajánlanak és borsos 
áron kínálják, mi pedig a tökéletes tisztaság 
reményében felhalmozzuk a csillogást ígérő 
szereket. Az ecet a leguniverzálisabb segítőnk lehet 
a háztartásban. Az ecetes tisztítószer az egyik 
leghasznosabb alapkeverék. Keverjünk el vizet 
háztartási ecettel ⅔ : ⅓ arányban. Öntsük át egy 
műanyag spray flakonba - ezzel a keverékkel és egy 
pamut ronggyal ablakokat, tükröket és egyéb üveg 
felületeket tudunk fényesre pucolni. Ha adunk a 
keverékhez mosószódát, még zsírosabb felületeteket 
(pl. csempét) is szép fényesre tudunk pucolni. A 
fürdőszoba és konyha csapok tisztítása után 

ugyanezzel a keverékkel fújjuk le - majd egy száraz 
pamut ronggyal töröljük ét. Szép fényes lesz. Az 
ecetes keveréket felhasználhatjuk mosáshoz is – 
eltünteteti a ruhákból az izzadtságszagot, ha a 
megfelelő helyen befújjuk mosás előtt kb. 30 
perccel. A szódabikarbóna az odaégett edények 
megmentője. Engedjünk kevés langyos vizet a 
fazékba és három-négy evőkanál szódabikarbónával 
már gyerekjáték lesz likvidálni a ragaszkodó 
ételmaradékot. A tűzhelyen maradt zsírfoltokkal 
hasonlóképpen járhatunk el, itt már egy-két kanál 
szóda megteszi a hatását. Áztatáshoz, mosáshoz 
tökéletes, valamint környezet- és bőrbarát fehérítő, 
minden tapasztalatunk ezt bizonyítja. A 
szódabikarbóna remek szagtalanító. Tegyünk egy kis 
tálkával a hűtőszekrénybe – felszívja a kellemetlen 
szagokat. Szórjuk rá szőnyegre, kárpitra, textilekre, 
30 perc múlva porszívózzuk fel. Padlószőnyeget 
felfrissíthetünk szódabikarbónával – éjszakára 
szórjuk be a porral, reggel csupán porszívózzuk fel. 
Még gyorsabb megoldás, ha tealeveleket szórunk rá 
és konyhasót - félóra múlva porszívózhatjuk is. Egy 
kifacsart citrom leve képes leoldani a legmakacsabb 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XX. évfolyam 1. szám 2013. március   21 

foltokat is a mikrohullámú sütő belsejéről, de ha 
egyszer kipróbáltuk, utána semmi mást nem leszünk 
hajlandóak használni. Forraljuk a citromlevet jó egy 
percig a mikróban, hogy aztán egy mozdulattal 
megszabaduljunk a lerakódott ételmaradékoktól! A 
citrom egyébként az elkoszolódott felületeket is 
képes újjá varázsolni. Az őrölt kávé nemcsak a 
reggeli „üzemanyagot" jelenti sokunknak, de ha egy 
kis tálban vagy pohárban a hűtőszekrénybe 
helyezzük, megelőzi a frizsiderekben gyakran 
tapasztalható jellegzetes, kellemetlen szagot. A már 
elhasznált kávézacc sem a kukába való! 
Bőrradírként, mézzel összekeverve sima arcbőrt 
hagy maga után, de a mosogatóknál gyakran 
előforduló dugulásokat is kivédhetjük, ha kávézaccot 
szórunk a lefolyóba. Kárpitfoltokat eltüntethetünk 
ecettel vagy mosószódával. Áztassunk be egy 
használt fogkefét ecetbe, és dörzsöljük a textilbe. Ha 
nem jön ki a folt próbáljuk meg mosószódás 
pasztával, de azt előbb próbáljuk ki a kárpit nem 
látható részsén, mert a mosószóda sokszor színt is 
oldja. Egy vödör meleg vízbe áztassunk 2 teás 
zacskót - ezzel megtisztíthatjuk a fa padlózatot. Kinti 
fa járólapokat mosószódás vízzel mossuk át. Üveges 
tűztérajtók tisztításához nedvesítsünk be egy 
szivacsot és mártogassuk a fehér, finom fahamuba. 
A hamus szivaccsal töröljük át a kormos üveget, 
majd egy tiszta papírral töröljük le, így tökéletesen 
tiszta lesz. Az otthonunkban finom illatokat 
árasztanak citromhéj és narancshéj darabok a 
radiátorokon. Mosás: Általános mosószer 
hozzávalók: 4-8 db mosódió héja, egy kis 
vászonzacskó vagy régi zokni. Használat: a 
mosódiókat tegyük a zacskóba, ezt helyezzük a 
mosnivalók közé (ne a mosógép adagolóba!) Tippek: 
legalább 3-szor újrahasználható, csakis 40 fokos 
vízben használjuk, erősen szennyezett ruhák 
mosására nem alkalmas (előbb használjunk az alábbi 
áztatóvizet, fehérítőt, folttisztítót stb.). Szappanos 
mosószer hozzávalók: 50 dkg babaszappan, 1 liter 
desztillált víz. Használat: a babaszappant lereszeljük 
és felfőzzük 1 l desztillált vízben ebből az elegyből 
kb. 1 dl kell tenni a mosógépbe. Folyékony 
szappanoldat hozzávalók: 50 dkg szappan, 20 dkg 
mosószóda 2 l desztillált víz. Használat: a lereszelt 
szappant és a 20 dkg mosószódát felfőzzük 2 l 
desztillált vízben. Tippek: a szappanos mosás után 
nagyon fontos az ecetes öblítés egy deci bármilyen 
ecetet tegyünk a mosógép öblítő tartályába, ezzel a 
ruhák szürkülését is megakadályozzuk. 

Öblítő hozzávalók: 1 csésze mosószóda, 1 csésze 
háztartási ecet, 1 csésze víz, 5-10 csepp illóolaj. 
Felhasználás: a mosószódát keverjük el az ecettel és 
vízzel, majd néhány csepp illóolajjal. Öntsük a 
mosógép öblítős adagolójába. Tipp: ideális illóolaj a 
levendula, amely fertőtlenítő tulajdonsággal is 
rendelkezik. Citromolaj frissítő hatású. Az öblítőt 
tároljuk üvegben. Áztatóvíz általános: mosás előtt 
sós vízben áztassuk be a szennyezett ruhákat 
(ideálisan előző éjszaka). Fehérítő áztató: 5 L langyos 
vízhez adjuk 2 ek. nátrium perkabonátot. Ebben 
legalább 2-3 órán át áztassunk. Szódabikarbóna 
tisztító hozzávalók: 4 ek. víz, 4 ek. szódabikarbóna 
Felhasználás: keverjük el, használjuk zsíros, olajos 
foltokon Tipp: szagtalanít is. Fehérítő hozzávalók: 
nátrium-perkarbonát. Felhasználás: 1-2 kanállal 
töltsünk az adagolóba (mindkettőbe lehet tenni 1-1 
kanállal) 
 

Jellegzetes foltok tisztítása: Csokoládé – a fenti 
bórax tisztítóoldat vagy glicerin eltünteti a csoki 
foltokat. Száradt fehérje – hideg vízben feloldott 
ammónia. Vér – sós hideg víz. Tojás – sós langyos 
víz, vagy bórax folttisztító oldat. Bor – szódavíz, 
nátrium-perkarbonát. Zsírfolt – szódabikarbóna 
pasztával dörzsöljük be, majd langyos vízben mossuk 
ki. A mosóporhoz is adjunk 2 ek. szódabikarbónát. 
Ha nem hatásos, etanollal vagy vodkával 
próbálkozzunk! Rozsda - 1 citrom levét keverjük el 1 
ek. sóval, ezt dörzsöljük  a foltba, hagyjuk kb. félórán 
át. Izzadtság szag – ecetből és szódabikarbónából 
készítsünk pasztát, ezzel kenjük be a megfelelő 
helyen. Izzadtság folt - mosás előtt áztassuk be a 
ruhát vízbe, ehhez adjunk 1 maréknyi 
szódabikarbónát és1 -2 ek. ecetet. Fűfolt – 
próbálkozzunk ecettel, eucalyptus olajjal vagy 
glicerinnel, majd áztassuk be a ruhákat mosószódás 
vízben (5 liter víz-10 dkg mosószóda).Festék – olajos 
festék terpentinnel kioldódik, de csakis akkor, ha 
frissen tisztítjuk a foltot. Néha forró ecetes oldat is 
hatásos. Penész – a foltra tegyünk ecetet, majd 
napon szárítsuk ki. Ha adunk fél teáskanál teafa 
olajat a mosáshoz, ez megakadályozza a penész 
kialakulását. Tippek: Szennyezett ruhákat ne forró 
vízben áztassuk be, hanem langyos vízben – a forró 
víz a foltot úgymond a textilbe főzi. Klóralapú 
mosószert soha ne kombináljuk ammónia vagy savas 
alapanyagokkal (még ecettel sem) mert veszélyes 
gázt képeznek, amely légzőszervi betegséget 
okoznak!                 Illésné Rácz Andrea

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Átvert vásárlók - Mit lehet tenni? 
 
 
 
 
Alig akad, olyan ember, aki ne vett volna részt 
valamilyen termékbemutatón, ahol fantasztikus 
ajánlatokkal, a „rendelje meg most, csak nálunk ilyen 
olcsón” szlogenekkel késztetik az embereket 
vásárlására a szervezők. Általában szórólapokon, 
telefonon invitálják, ajándékokat, ingyen ebédet 
ígérnek, fürdőbe, étterembe, társasutazásra 
csábítják a leendő vásárlókat, főleg a nyugdíjasokat, 
akiket aztán a többórás termékbemutatókon 
különféle kereskedelmi technikákkal, nemritkán erős 
lelki presszúrával vesznek rá, hogy vásároljanak. 
Gyakran olyan termékeket, amire voltaképpen nem 
is lenne szükségük, van, hogy hitelszerződés 
aláírásával. 
 

 
Egy idős hölgynek egy ilyen rendezvényen 
„sorsolásos” alapon értékesítettek egy gőzgépet, 
melyet, mint „szerencsés nyertes” hatszázezer forint 
helyett kétszázötvenezer forintért megvásárolhatott. 
Aláírattak vele egy megrendelést, illetve 
hiteligényléshez lemásolták az iratait. Csak otthon 
gondolta át, hogy mi történt vele. El kívánt állni a 
szerződéstől, de az iratok áttanulmányozása során 
tudatosult csak benne, hogy a többi papír mellett 
aláírt egy olyan nyilatkozatot is, mely szerint az áru 
értékének 25%-át bánatpénz címén akkor is meg kell 
fizetnie, ha a szerződéskötéstől eláll. Persze 
bánatpénz alapjaként nem a kedvezményes 250.000 
Ft, hanem a 600.000 Ft volt feltüntetve.  
 
 

Másik esetben egy fotellal vertek át egy vásárlót. 
„Azt mondták, hogy 400 ezer forint 
kedvezményesen, és kiderült, hogy 189.900 forintért 
is meg lehet venni ugyanazt. Mosóport és parfümöt 
ígértek,” – nyilatkozta a kárvallott.  
 
 

Egy hitelre vásárolt masszázsszékkel ment haza, 
egy 64 éves asszony. Miután hazavitte a széket, 
elbizonytalanodott. Nemcsak az árát sokallta, arról 
sem talált rajta információt, hogy ki gyártotta. Úgy 
érzi, becsapták: „Azt szeretném, hogy elszállítsák 
innen ezt az egész mindenséget az ajándékokkal 
együtt, mert már nem bízom meg bennük, és úgy 
érzem, hogy átvertek”. 
 

Mit lehet tenni? A jelenlegi jogszabályok szerint a 
termékbemutatókon kötött értékesítési szerződés, 
amennyiben a termékbemutató helyszíne nem 

egyezik meg a kereskedő üzletével, vagy 
telephelyével, üzleten kívüli szerződésnek minősül. 
Az erről szóló 213/2008. kormányrendelet 
értelmében ilyenkor a vásárló számára nyolc 
munkanapos elállási jogot kell biztosítani. Tehát, 
nyolc munkanapon belül indoklás nélkül el lehet állni 
a szerződéstől attól függetlenül, hogy hibás-e a 
termék vagy csak meggondolta magát a vásárló.  
 

Nagyon fontos, hogy a vásárló az elállási szándékát 
írásban (ajánlott, tértivevényes levélben) jelezze az 
értékesítő számára, és egyúttal az árut is küldje 
vissza bizonyítható módon, és sértetlen állapotban. 
A fogyasztó ugyanis nem gyakorolhatja elállási jogát, 
ha a terméket nem tudja teljes egészében 
visszaszolgáltatni. Ha hitelszerződést is kötöttek a 
vételár megfizetésére, akkor ezzel ez is érvényét 
veszti. A szerződés megkötésekor az értékesítőnek 
kötelessége tájékoztatni a vásárlót az elállási 
lehetőségekről, és annak a személynek a nevéről, 
elérhetőségéről, akivel szemben ez a jog 
gyakorolható. Ez követelmény. Ha mégis 
termékbemutatón szeretnénk vásárolni, ezt a 
tájékoztatást mindig kérjük írásban, és arról is 
nyilatkozatot, hogy a termékbemutató helyszíne 
megegyezik, ill. eltér-e a vállalkozás bejelentett 
üzletével, telephelyével, mert a nyolc napos elállás 
csak üzleten, telephelyen kívüli értékesítés esetén 
érvényesíthető. Előfordulhat az is, hogy a szerződés 
szövegébe belefogalmazzák, hogy a fogyasztó 
lemond elállási jogáról. Ilyen szerződést ne írjunk 
alá. Ne hagyjuk magunkat sürgetni. A szerződés 
minden pontját, az apró betűs részeket is alaposan 
olvassuk el. Mindig merjünk kérdezni a termékről, az 
esetleges gyógyhatást igazoló tanúsítványról. 
 
A 2013. július 1-jén hatályba lépő új BTK már 
külön tényállásként kezeli, és börtönnel 
fenyegeti, ha valaki megtévesztésre alkalmas 
tájékoztatást ad árkedvezmény, vagy árelőny 
meglétéről vagy nyerési esélyről. Szigorú 
büntetést helyez kilátásba azoknak is, akik rossz 
minőségű terméket hoznak forgalomba, vagy 
valamely termék megfelelőségét hamisan 
tanúsítják. 

                                                              Bakosné 
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Tavaly nyári látogatás a köveskáli szennyvíztisztítónál 
 

Nagy felzúdulást váltott ki az ábrahámhegyi lakosok, üdülők és civil szervezetek körében a hír 

még 2010 végén: a Káli medence 5 községének (Köveskál, Szentbékkálla, Mindszentkálla, 

Kővágóörs és Balatonhenye) tisztított szennyvízét a Burnót-patakon keresztül a Balaton vizébe 

vezetnék. Azóta a terv valósággá vált és az Ábrahámhegyi Hírmondó lapjain emlékezetem szerint 

nem történt tájékoztatás a befejezett munkálatokról, az üzembe helyezésről.
 

A nem megfelelő tájékoztatás, jogszabályok be nem 
tartása – elsősorban az érintett ábrahám-hegyi 
Önkormányzat nem ügyfélként való kezelése az 
ügyben – megmozgatta az állandó lakosokat és a 
nyaraikat itt töltőket egyaránt. A több mint 800 
tiltakozó aláírás, az Önkormányzat és a civil szer-
vezetek közös fellépése a nagyobb odafigyelésre 
késztette a hivatalos szerveket és a kivitelezőket 
egyaránt. A végzetesnek mondható műszaki 
balesetek elkerülése érdekében a civilek még egy 
javaslatot tettek le az illetékesek elé, amit az 
Önkormányzat is támogatott. „A köveskáli 
szennyvíztisztító telepről kibocsátandó tisztított 
szennyvíz utókezelésének lehetősége a Burnót patak 
menti Tüskés-tó nevű területen” volt a 
környezetvédelmi tanulmány címe, amely még egy 
természetes ülepítőt iktatott volna be a tisztított 
szennyvíz útjába, mielőtt az a Balaton felé vette 
volna irányát a Burnót-patakban. 
 

Érdekes, amikor egy Európai Uniós és hazai forrásból 
támogatott, több mint egy milliárd forintos 
beruházásban nem jut 10 millió forint egy 
biztonságot tovább növelő megoldásra. Talán ez a 
tanulmány nem vész kárba, a jövőben is 
hasznosítható lehet megfelelő pénzügyi támogatás 
mellett. A kérdés, hogy honnan, miből? 
 

A műszaki átadás 2012. március 21-én befejeződött, 
onnantól kezdve a próbaüzem, majd a teljes körű 
üzemelés kezdődött meg.  
 

2012. június 29-ére kaptak meghívót az ábra-
hámhegyi Önkormányzat és a helyi civil szervezetek 
képviselői a próbaüzemi folyamatok, valamint a 
tisztított szennyvíz befogadójaként a Burnót patak 
medrének megtekintésére. Köveskál polgármestere, 
körjegyzője és a Bakonykarszt Zrt. munkatársa 
fogadták a látogatókat. A tisztítómű a képen látható 
házban rejtőzött. A tájékoztatásából megismer-
hettük a teljesen automatizált, számítógépes 
vezérléssel és kettős biztonsági rendszerrel ellátott, 
bonyolult műszaki szerkezet működését. A 
szennyvíztisztítót rejtő épület 5-10 méteres 
körzetében lehetett csak enyhén rossz szagokat  
 

 

érezni. Annak ellenére, hogy a műveletek teljesen 
zárt rendszerben folynak, csak a második nekifutásra 
sikerült belépnem az ajtón. Odabent már az ehhez 
nem szokott orrnak bizony kemény próbát kellet 
kiállni. A munkafolyamatok során a beömlő 
szennyvízből kivont szilárd anyagokat újra 
felhasználásra elszállítják innen Veszprém 
környékére, ahol további feldolgozás után 
talajjavításra lehet felhasználni. 
 
 

 Felvetődött az ezt elszállító teherautók 
környezetszennyezése, és az esetleges helyben 
feldolgozás munkahely teremtő képessége is. 
Megtudhattuk a paradicsommag az egyik 
legellenállóbb növényi elem. Láttuk a már 
összetömörített, elszállításra váró szilárd 
szennyvíziszapban, ahogyan a paradicsom kis zöld 
levélkéi kihajtottak. A normális üzemben naponta 
maximum kétszer 20 köbméter tisztított szennyvizet 
bocsát ki az állomás. Természetesen érdeklődtünk a 
vészhelyzetek felől is. A Bakonykarszt Zrt. munka-
társa igyekezett eloszlatni félelmeinket. 
Megtudhattuk, ha eljut a víz kisörspusztai bányatóig, 
ott „pihentetik” még egy kicsit. A jó levegőn, a 
Burnót-patak mentén láthattuk, hogy a víz akkor a 
nyári hőségben nem jutott messzire. Kb. 300 méter 
után száraz volt a meder. Addig azonban erőteljes 
zöld burjánzást láthattunk a patak mederben. Már 
tisztítani is kellet a lefolyás biztosítása miatt. 
Elnéztünk a kiszáradt Tüskés-tó felé, amelyet 
nehezen lehetett volna megközelíteni a bozótos 
terep miatt. Mikor visszaértünk a szennyvíz-
tisztítóhoz, „tiszteletünkre” a patak fölé kinyúló 
csövön éppen elindult a tisztított szennyvíz a 
patakba. Fizikailag tisztának látszott az alig 
világosbarnás folyadék. 
 
 
 

A sok nagyszerű technikai megoldás és optimista 
biztonsági megoldás ismertetése után is maradtak 
bennem felemás érzések. Ugyan Ábrahámhegy 
Önkormányzata jogilag megkapta az ügyfél státust, 
de érdemi beleszólása nem volt a dolgok (és a víz) 
folyásába. 
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2012 nyarán nagy szárazság volt, más lehet a helyzet 
egy esősebb évszak vagy hóolvadás esetén. A 
szennyvíz és a csapadék ugyan nem keveredhet 
egymással, de az elszívódás a talajba más feltételek 
között mehet végbe. Még nem ismerhetjük a 
hatását, a természet meglepheti az embert. 
Remélem, elmarad a kellemetlen meglepetés. 
Biztatóbb a növényzet visszajelzése a Burnót-patak 
partján. 

Visszatekintve a civil társadalom megmozdulására 
mindenképpen hasznára vált a településnek. Az ott 
lakók, a nyaralók, a civil szervezetek összefogása 
példaértékű volt, az Önkormányzat melléállása pedig 
nélkülözhetetlen. Talán ez eredményezte már azt is, 
hogy a közelmúltban a 71-es út menti fák 
kivágásának hírére együtt mozdult a közösség. Nagy 
esély van arra, hogy ez nem úgy történik majd meg 
Ábrahámhegyen, ahogy az első hírekből kitűnt. A két 
éves munkáért sokak mellett köszönet illeti 
Homonnay Zsombort, a Nádirigó Egyesületet és a 
Nők a Balatonért Egyesületet, valamint az alapos 
környezetvédelmi tanulmány elkészítéséért Kecskés 
Gábort.  
 

                                         Zolnai László 
 

 

Miután megírtam a Hírmondóba szánt gondolatokat, egy újságcikk is megjelent 

a beruházásról, amelyből részleteket idéznék: 
 

„…A faluban, ahol élek, tavaly elkészült a csatornarendszer. Szögezzük le: nagy áldás ez embernek,  

földnek, természetnek egyaránt. Csak éppen lehetett volna másképp is, olcsóbban, környezetbarát módon, 

minden körülmények között működésképesen. Egy kétszázötven lelkes falut ugyanis teljesen felesleges  

rákötni egy óriási rendszerre, amelynek vége ráadásul a Balaton. A reális megoldás a saját üzemeltetés a 

falu végén egy csinos kis rekettyéssel, a végtermék ráadásul öntözésre is alkalmas, így inkább hasznot  

hozna, mint a pénzt vinné. A nyugat-Európában bevált módszerre még idejében felhívtam az illetékesek 

figyelmét. Természetesen hiába. Helyette uniós támogatással gigaberuházás érkezett. Először  

óriásplakátok, mert az a legfontosabb. Azután csekkek, amelyek feladásával mi támogatjuk a vállalkozást 

még évekig. Majd megkezdődött az építkezés és a rombolás, szokás szerint állandóan módosuló, csúszó 

határidőkkel. Aztán mindenki köthette rá magát a cuccra – saját zsebből. … megérkezett az első olyan 

vízszámla, amely tartalmazta a csatornadíjat is. Gondoltuk, úgy nagyjából duplája lesz az eddigieknek. 

Tévedtünk. A triplája lett. És ez azért már bicskanyitogató. És már megint izomból dőlt el minden, 

beleszólásunk semmibe nem volt, a kivitelező és még ki tudja, ki, jól járt, mi pedig viseljük a 

következményeket tehetetlenül…”  

       Z.L.                                                               (Hegyi Zoltán: Rezsi Magyar Nemzet, 2013.február 13.) 

 
 

A Nők a Balatonért Egyesület 
Ábrahámhegyi csoportja szeretettel meghívja 

2013. március 24-én, vasárnap 15 órakor 
a VÍZ Világnapja alkalmából 

az ábrahámhegyi strandon tartandó ünnepségére, ahol 
megkoszorúzzuk a Balatont 

gyermekeknek vízzel kapcsolatos játékokat szervezünk 
társasjátékozunk a “VÍGYÁZZ RÁM” Balatonos óriás társassal 

felnőtteknek víztakarékossági tanácsokat adunk, kiszámítjuk az ökológiai lábnyomunkat 
állófogadás: meghívjuk egy pohár – vízre! 

 

A rendezvénnyel még 20 helyszínen találkozhat a Balatonnál 
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Mesék, mondák a Balatonról 

- nem csak gyerekeknek! 
 

 

Hogy élnek-e tündérek 
a Balatonban? Milyen 
mondavilág kapcsolódik 
ehhez a csodálatos 
tájhoz? Ha megkérdez-
nénk a mai gyerekeket - 
s súgva teszem hozzá a 
felnőtteket - nem na-
gyon tudnának rá vála-

szolni, pedig a Balatonról megannyi mese és monda 
született. Például Helka és Kelén története, mely 
Tihanyhoz kötődik, de a múlt század elején még 
szoborcsoport örökítette meg a legenda alakjait a 
budapesti Városligetben is. Ez az alkotás sajnos a 
háborúk után nem épült újjá, de 2010-ben szobrot 
avattak a keszthelyi Helikon strandon, ahol a 
talapzaton Helka és Kelén nevet viselő famunka áll. 
 

Olvassuk hát Helka és Kelén legendáját: 
Élt valaha Tihany hegyén kényes, fényes palotában 
egy jóságos öreg herceg, két csodálatos leányával. 
Az egyik lány csupa jóság, szőke hajú, melegszívű, a 
másik merő gonoszság, sötét hajú, sötét lelkű. A 
szőkét Helkának hívták, ő volt apja ápolója. Reá 
szorult szegény feje, mert szemeit hályog vonta. A 
sötét hajú lány volt Harka, nem gondolt ő semmi 
másra, mint a férjhez menésre, s minél nagyobb 
gazdagságra. Férjet kapott, s gazdagságot, de nőttön 
nőtt mohósága, irigykedve fente fogát jó testvére 
vagyonára. Éjjel nappal terveket sző, ügyeit 
gondosan rejti, agyafúrtan kigondolja, hogy 
testvérét elveszejti. Képmutató tanácsot ad: - Helka 
hallgasd meg a jó hírt! – a Balaton rejt egy halat, s 
benne minden bajra gyógyírt. Helka és az ő 
szerelme, Kelén hamar csónakba szálltak, s a Balaton 
víztükrének nagy serényen nekivágtak. Sió a Balaton 
tündére rettenetes vihart támaszt. Kedvenc 
halacskáját ő nem adja! Égig érő vizet áraszt. Hullám 
dobta, hullám nyomta, csónakjuk magasra és mélyre 
száll, nincs már remény, nagy a veszély, esély sincs a 
menekvésre már. Csónakjukban összebújnak, 
összeforr az ajkuk. Nincs félelem, mely úrrá lenne 
rajtuk. Tó tündére megszelidül ezt a nagy szerelmet 
látva, védelmébe veszi őket, a csónakra jól vigyázva.  

Csoda-halát nekik adja, jó ügyhöz kell, nem sajnálja, 
ám az elvész gonosz testvér titokzatos fazekában. De 
a gonosz büntetését végül mégis csak megkapja: rút 
halált hal, s elnyeli a Balatonnak habja. A jóság pedig 
elnyeri jutalmát: gyógyír készül harmatcseppben, 
öreg herceg szeme nyílik, gond és bánat 
szerterebben. Helka és kelén egybekeltek, áldás, 
béke ül a tájra, történetük így maradt fenn, e csodás 
mesébe zárva. Olvassák el Szilvike könyvajánlóját is, 

hiszen Nyulász Péter pont ebből a legendából írt ifjúsági 
regényét ajánlja! 
 

Most pedig néhány szó a Balaton legrégebbi, 
jelenleg is használatban 
lévő hajóitól: A gőzösök 
1891-ben épültek a 
füredi hajógyárban, és 
többszöri átépítésük 
ellenére, szinte teljesen 
megőrizték eredeti 19. 

századi külsejüket. Befogadóképességük 120 utas. A 
Kelén 1891. április 17-én, míg a Helka 1891. június 
28-án szállított először utasokat. 1945. március 27-
én a révfülöpi kikötőben a még épségben lévő Kelén 
gépházában is elhelyezték a németek a 
robbanóanyagot, de hogy a végleges pusztítást 
elkerüljék a magyar hajósok, a fenékcsapok 
megnyitásával elsüllyesztették a hajót. A Helka nem 
volt ilyen szerencsés, mert azt két nappal korábban 
Füreden felrobbantották. A Helkát 1964-ben 
korszerűsítették, Diesel-motort kapott. További 16 
év szolgálat után, 1980-ban kivonták a forgalomból 
és a főút mentén szórakozóhelyként „működött” (a 
Pogány Madonnában Ötvös Csöpi ezen a szárazon 
álló hajón veri szét a rosszfiúkat) A MAHART 1994-
ben visszavásárolta, és 1996-os felújítása után ismét 
forgalomba helyezte. A Helka és a Kelén, 
természetesen már nem gőzhajóként, még 2011-ben 
is menetrendszerűen is közlekedett, de a múlt évtől 
már csak bérelni lehetett mindkettőt, sétahajózára, 
vagy különböző rendezvények helyszínének. 
 
                                          Az írás Varjas Attilától származik, 
                                              Szí Árpád története alapján

 

 

http://www.szoborlap.hu/4241_sio_tunder_regeje_szobor_csoport_budapest_matrai_lajos_gyorgy_1896.html#_blank
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Egy este a Fonóban 

A hosszú téli esték nem csak a csendes 
Ábrahámhegyen telnek lassan. Ez a fővárosban is 
néha nyomasztó lehet. A késő esti hidegben már 
nincs kedve az embernek a fél városon átkelnie, 
hogy haza érjen valamilyen kulturális programról. 
Persze teljesen más a helyzet, ha valahogy ebben a 
sűrű városi télben olyan hírre bukkanunk, hogy 
Ábrahámhegyhez közeli emberek mutatják be 
művészetüket.  
 

A szíves invitálás így szólt: a Fonó Budai Zeneházban 
„a Fonó Szalon nyitónapján, február 2-án 18.30 
órakor nyílik Somogyi Márk, Káli-medencében élő 
fotóművész kiállítása. Km.: Ádám István 
Emlékzenekar. A szalont és a kiállítást megnyitja: 
Szőcs Géza, költő.”, majd ezt követően a „2x2 duó 
koncertek” keretében Dresch Mihály és Lukács 
Miklós lemezbemutató koncertje következik (a 
történeti hűség kedvéért: utánuk a Frankie Látó - 
Nagy János kettős zenélt még).  
 

Ott a helyünk! Az első meglepetésünk az est egyik 
szervezője, Kovács Mihály jelenléte volt. Rá aztán 

végképp nem számítottunk. Hogy ki is ő? Ő volt 
annak a Valkó zenekarnak a prímása, akik először 
kísérték élő zenével Ábrahámhegyen a László-napi 
néptánc esten a fellépőket. Ez az eset már kb. 9 éve 
történt, Misi mégis jó emlékezetében őrzi azokat a 
napokat, melyeket ott töltöttek. Vidáman végig 
zenélték a falut, amerre csak jártak. 
Már nem tudnám pontosan felidézni a szalon 
megnyitóján elhangzottakat, ehelyett a meghívóból 
illesztek ide néhány gondolatot. Ars poetika: 
"Munkámban tudatosságra, szemléletemmel az 
értékteremtésre törekszem, mert meggyőződésem 
hogy a művészetnek pozitív élményeket és 
gondolatokat kell ébreszteni a közönségben. A 
tudatosság mellet jelen van bennem az az 
ellenállhatatlan érzés is, hogy hivatásszerűen meg 
kell örökítenem és meg kell mutatnom azokat a 
kisebb nagyobb csodákat, szépségeket és értékeket 
melyekkel találkozom; legyen az természet- vagy 
ember-alkotta mulandó érték."           (Somogyi 
Márk) 

 
 

 
A kiállítás meghívója 

 
 

"Somogyi Márk semmit nem bíz a véletlenre. 
Mennyire tökéletes különféle jellegű és irányú 
mozgásával az a kép, ahol az ég végtelen kék 
szembogarán átrepül a költészet madara, amelynek 
szárnycsapásairól Pilinszky János vallott, mint a 
poézis lényegéről. A képen látni a szárnycsapások 
színeit: szelíden fehérkések és narancssárgásan 
feketék; és megtaláljuk gyermekkorunk elfújt 
pitypangejtőernyőjét is a kifényesedő végtelenben, 
ahonnan útra kelt és ahová tart az ember" (Kovács 

István költő A fénnyel festő - Somogyi Márk 
természetfotóiról) 
 
 

A „Borászat szépsége” című kiállítás képei ismerős 
környékről és számunkra ismeretlen pincékről 
szóltak. Szóltak, mert szinte beszéltek a nézőkhöz. 
Hogy még átérezhetőbb legyen a látnivaló, egy egri 

borászat finom termékeiből kóstolhattak a 
műélvezők. Márkot elsodorták az érdeklődők, 
beszélgetők, csak később tudtunk találkozni. 
 

Amíg nem kezdődött el a Dresch-Lukács duó műsora, 
az Ádám István Emlékzenekar szórakoztatta az 
egybegyűlteket. Míg a közönség a 8 éves (!) forma 
nagybőgős kislegény játékát figyelte érdeklődve, mi 
ebben a formációban is észrevettünk egy 
Ábrahámhegyen járt embert: ifj. Csoóri Sándor 
brácsás személyében. Nagy örömömre két év 
elteltével is felismert Dresch Mihály, „ bugybereki 
bebíró uram”, aki mellesleg világhíresen fújja 
hangszereit. Biztosított arról, hogy már beírta a 
műsornaptárába a nyári ábrahámhegyi koncertet. 
Remélem, addig azért még hallom majd néhányszor.  
Ismét az est meghívójából ollózok. 
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„A hazai etno jazz és folk két kimagasló egyéniségének 
szaxofon/furulya-cimbalom duókoncertje különleges élményt 
ígér, hiszen külön-külön is elképesztő tudás és invenció 
jellemzi őket. Zenei kapcsolatuk 8 évvel ezelőtt a Dresch 
Quartettben kezdődött. Játékuk különleges művészi-emberi 
összhangja, zenei gazdagsága, sokszínűsége és az elmúlt 2-2 
és fél év során csiszolódott zenei anyag most végre lemezen is 
megjelenik a Fonó kiadásában. A Labirintus című album 
Lukács Miklós egyik - a lemezen szereplő - számának címét 
viseli.” 
 

A Dresch Quartet Ábrahámhegyen 2011-ben 
 

Igen, ami végig érződött a koncerten, az a zenei összhang és gazdagság volt. Mindketten a hangszereik adta 
lehetőségek végső határait feszegették. Meglepő előadásmódok, meglepő hangzások szálltak a teremben. 
Lukács Miklós időnként mintha hárfázott volna, kezével pengette a cimbalom húrjait. Máskor a hangoló 
szögek melletti húrrészeken keltett szokatlanul éles effektusokat. Dresch Mihály nem csak szaxofonon, 
hanem saját találmányán, a fuhun nevű hangszeren is játszott. Egy több mint tíz éves munka eredménye a 
fuhun, amely hol selymes lágyan, hol a pásztor zenészek archaikus, „dünnyögő” hangján szólt. Egy nagyobb 
fajta furulyára billentyűket szerelve megsokszorozódtak a hangszer zenei lehetőségei. Ki az, akinél értőbb 
kezekben lehetnének, mint a feltalálója. Méltán arattak zajos sikert, aminek hatására ráadással 
ajándékozták meg a hallgatóságot.  
 

A koncertek szünetében végre sikerült közel férkőznünk Somogyi Márkhoz. A kissé távoli ismeretség 
tisztázása után már könnyebben ment a beszélgetés. A kiállított képeiről, a fotózásról, nyomdai 
technikákról, családról, helyi ügyekről. 
 

Ezen a téli estén a Fonóban jártunk. Négy olyan nagyszerű embert láttunk itt, akik Ábrahámheggyel vagy 
környékével valamilyen módon kapcsolatba hozhatók. Érdemes volt a késő esti hidegben, a sűrű télben 
átkelni a fél városon!                                                                                                       Zolnai László 
 

 
 

2013. Lajtha László zeneszerző, népzenekutató éve. 

 
 

 

 

    2012-ben ünnepeltük születésének 120. évfordulóját,  

és 2013-ban emlékezünk meg halálának 50. évfordulójáról . 
 

 

A Fölszállott a páva népzenei vetélkedőben is sokat hallhattunk róla, hiszen elsősorban népzenekutatóként 
ismert, de zeneszerzőként is maradandót alkotott. Még diákként kezdte a népdalgyűjtést, és a nála egy évtizeddel 
idősebb két nagy komponista, Bartók és Kodály munkatársává fogadta. Gyűjtései során magnetofonnal rögzítette a népdalokat, és a 
népi hangszeres együttesek muzsikáját. Tanulmányokat írt egy-egy vidék népzenéjéről, (például a Széki gyűjtés, Sopron megyei 
virrasztó énekek) és kutatta a cigányok zenéjét is. A néptánc kutatás terén is úttörő volt. A koreográfia lejegyzése mellett filmre is 
felvette a néptáncokat. Az ő széki gyűjtéseire épült a táncház mozgalom. 
 

 

Amikor huszonegy évesen a Magyar Nemzeti Múzeum 
hangszergyűjteményének őre lett, született első zeneműve az 
Egy muzsikus vázlatai. Tanított, dolgozott a Nemzeti Múzeum 
népzenei osztályán, a Népszövetség Szellemi Együttműködési 
Intézetében, és a Népművészeti és Népi Hagyományok 
Bizottságában. Később a Nemzeti Zenede igazgatója, és a 
Rádió zenei vezetője is volt. Amikor Párizsban, a Nemzetközi 
Népzenei Tanács elnökségi tagjának választották, mire hazajött, 
állásától megfosztották, csak 1952-től taníthatott újra. Tanítványa 
volt többek közt Ferencsik János és Kórodi András karmester, és 
Tátrai Vilmos hegedűművész. 1951-ben Kossuth-díjat kapott, de 
mivel nem volt hajlandó aláírni a Mindszenty elleni állásfoglalást,  
 

útlevelet éveken át nem. A díjjal járó pénzt elbocsátott tudósok 
és szerzetesek között osztotta szét. 1955-ben a magyar 
művészek közül elsőként választotta tagjává a Francia 
Művészeti Akadémia, de kiutazását még ekkor sem 
engedélyezték. 
 

Közel száz művet írt, köztük kilenc szimfóniát. Komponált 
vonósnégyeseket, vígoperát, két misét, kamara- és 
kórusműveket. Kodállyal és Bartókkal együtt emlegetik a három 

„nagy magyar" között.”  
 

1963. február 16-án halt meg Budapesten. Hagyatékát a 
budapesti Hagyományok Háza gondozza.  
                                                                                 Bakosné
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 AZ EURÓPAI ZENEIRODALOM EGÉN 
 (a szabadságeszme zenei szellemóriásai)  

 
 

 
 
 

Abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy 
Ábrahámhegy művészetkedvelő közönségének és 
elöljáróinak megtisztelő társaságában rátaláltam 
arra a szellemiségre, amelynek folyományaként 
létrejött közöttünk egy – szinte kollegiális – 
együttműködés, ami már eddig is jó néhány 
emlékezetes rendezvény élményével gazdagította 
községünk kulturális életét. Ennek nyomán 
valósulhatott meg az a programszervezési 
koncepció, melynek alapján itt a HÍRMONDÓ 
hasábjain is, de megvalósult rendezvényeink 
jóvoltából úgyszintén nyomon követhettük nemzeti 
kultúránk nagyjainak jeles évfordulóit. 
 

Mit ad Isten – mintha a múlt esztendők naptárlapjai 
is partnerül szegődtek volna ez irányú 
törekvéseinkhez az egymást követő években Szent-
Györgyi Albert Nobel-díjának jubileumán, majd 
ERKEL Ferenc (1810) és rá egy évre LISZT Ferenc 
(1811) bicentenáriumán, továbbá e sor 
folytatásaként KODÁLY Zoltán (1882) születési 
évfordulóján ugyancsak tálcán kínálva a nívós ünnepi 
megemlékezések lehetőségét. 
 

A nemrég ránk köszöntött 2013-as esztendő újólag 
alkalmat kínál arra, hogy a magyar zenetörténet 
megidézett személyiségeinek életművét össze-
vetésben szemlélhessük a XIX. század kortárs 
európai kultúrkörnyezet kiemelkedő jelentőségű 
mestereinek életművével. Ezúttal ugyanis a XIX. 
századi Európa zeneirodalmának horizontján egy 
időben feltűnt két zenei géniusz egybeeső 
bicentenáriumi évét jegyezzük. 
 

Mind Giuseppe VERDI, mind Richard WAGNER 
1813-ban látta meg a napvilágot, és írtak le üstökösi 
pályát későbbi életútjuk során, tehát joggal 
mondhatjuk, hogy ismét ’pároscsillag’ futott fel 
Európa és az emberiség kultúrtörténetének 
égboltjára. Annyival is inkább, mert a XIX. század 
meghatározó korszakává vált a történelemnek, 
méghozzá a szabadságeszme elemi erejű felszínre 
törésének évszázadaként 

 

 – és éppen az olyan karizmatikus lángelmék 
jóvoltából, mint amilyen személyiségei voltak e 
kornak Verdi és Wagner is. Közismert, hogy e 
korszak forradalmi fellángolásai már kora 
ifjúságukban mindkettejüket magukkal ragadták, 
Wagnert az 1830-as párizsi „júliusi forradalom” 
rántja magával, Verdi pedig szintúgy egy életre 
elkötelezettje lesz az olasz nép évszázados 
szabadságvágyának. Verdi személyes életsorsában 
is, de még inkább komplett életművében 
meghatározó alapvetésként jelenik meg a 
szabadságeszme elsőbbsége – és felsőbbsége 
minden más szempontot megelőzve. Elég, ha 
végigtekintünk mindkettejük ’ars poetica’-ját 
tükröző műveik lajstromán, amelyek szinte kivétel 
nélkül az egyetemes szabadságeszme hirdetői. 
 

De tartsunk sorrendet és tekintsünk azokra a 
történelmi párhuzamokra, amelyek összefüggé-
seiben mi magyarok is – nem csekély mértékben – 
érintve vagyunk. Feltehetőleg Wagner a mi Liszt 
Ferencünk révén (akinek leányát vette feleségül) 
áttételesen bár, de tájékozódhatott a kortárs 
magyar, sőt általánosságban a kelet európai politika 
és kultúra eseményeiről. 
 

A már említett forradalmi események kapcsán 
Lipcsében személyesen is találkozott például a 
lengyel szabadságharc vezéreivel Bem és Tiszkiewicz 
személyében az osztrolenkai csatavesztés utáni 
napokban. Együttérzését tanúsítja ekkortájt írott 
Polonia című szimfonikus költeménye is. Az 1848-as 
drezdai forradalom bukását követőleg pedig Liszt 
Ferenc segítségével menekült Svájcba az ellene 
kiadott elfogató parancs elől. 
 

Ennek az eseménysornak hatására kristályosodik ki 
WAGNER emberi és művészi hitvallása, ami messze 
meghaladja a nyárspolgári értelemben vett 
szabadságideálok szűkebb határait, ő egyenesen a 
legbensőbb érzelmek, sőt a fennköltebb ihletésű 
érzéki szerelem szabadságának hirdetője is. 
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Erről énekel Tannhäuser lovag a Wartburg-vári 
dalnokversenyen nem kis felzúdulást okozva a bigott 
középkori udvar közönségének soraiban éppúgy, 
mint a párizsi Operaház bemutatóját megbuktató 
arisztokraták körében… 
 
 

A teljesség kedvéért azonban feltétlenül meg kell 
említeni, hogy a középkori nívón megrekedt 
előkelőségek által megbuktatott dalműnek van egy 
homlokegyenest ellenkező olvasata is. Méghozzá 
éppen az éteri szerelem felmagasztalásaként 
Wolfram von Essenbach lovag plátói ihletésű 
vonzalma a wartburgi várkastély úrnője – Erzsébet 
iránt, amelynek fenséges líráját a Dal az 
Esthajnalcsillaghoz című áriájában dalolja el a 
holtában megdicsőült ideáljához: …”én kedves 
alkonycsillagom … őrizzed Őt, vond égi fénybe, mert 
Ő, mint angyal száll az égbe!” Egyébiránt nem 
teljesen megalapozatlan az a rejtett áthallás, amit a 
hírneves após, Liszt Ferenc Árpádházi szent Erzsébet 
legendája című oratóriumának ismeretében netán a 
szentéletű magyar királylány személyére is vonatkoz-
tathatunk(?) Mellesleg a Tannhäuser valamennyi 
szereplője valós történelmi személy is egyben.  
 

Ámde ha már a szabadságeszme wagneri 
értelmezésénél tartunk, legfőbb ideje, hogy a 
halhatatlan kortárs Giuseppe VERDI – a Maestro – 
azonos tárgykörben fogant alkotásait is megidézzük. 
 

Mint ismeretes, a nagy olasz zeneszerző pusztán 
nevének betűivel is történelmi jelképpé vált, 
tekintve, hogy a népe által hőn áhított, egységes 
ITÁLIA vágyálmának legvalószínűbb esélye az akkori 
viszonyok között a szárd király – Viktor Emánuel 
trónjának égisze alatt tűnt keresztülvihetőnek. 
 

Ugyanis VERDI névbetűi Vittorio Emanuele Re D’ 
Italia jelszavát testesítették meg minden olasz hazafi 
szemében. Pillanatnyi kétség sem merülhetett fel 
aziránt, hogy a Maestro ennek az eszmének 
legméltóbb megszemélyesítőjeként a legmarkán-
sabban fogja képviselni ezt az ügyet, méghozzá a 
leghatásosabb módon – műveinek mozgósító 
erejével! Vessünk egy pillantást VERDI mindazon 
műveinek sorára, melyekben nagyon is könnyen 
megfejthető allegóriáival tette közérthetővé 
emberi, művészi és hazafias állásfoglalásait. Egyik 
legszembetűnőbb példa erre a látszólag bibliai 
tárgyú NABUCCO című operája, amelyben olyan 
egyértelmű a párhuzam a Biblia ószövetségi 
népének rabsága Itália népének aktuális 

alávetettségével, hogy a közönség minden egyes 
előadáson felállva és könnyes szemmel bár, de teli 
torokból énekelte a színpadi szereplőkkel a híres 
Szabadságkórust. Teljesen azonos a helyzet a Don 
Carlos opera egyértelmű áthallásaival, mikor is 
„Flandria sorsűzött népe” megpróbáltatásai ellen 
protestál (a mellesleg Habsburg!) Fülöp királynál 
Posa márki, majd egy felvonással később lelkesítő 
szabadság-kettőst énekel a „flandriai ügynek” 
megnyert címszereplővel. …”a szent feszületre én 
megesküszöm; a szolgaságot, az elnyomást nem 
tűröm, mert a sátán műve az…!” hangzik a lázító 
erejű induló dallama, és mondanivalójának 
címzettét nem nehéz kitalálni az olasz nép Habsburg 
fensőbbség alatti keserveire gondolva… Íme, egy 
újabb párhuzam a magyar történelemmel. 
 

Valóban a teljesség igénye nélkül említsük még meg 
az AIDA című opera etióp népének felkelését az 
egyiptomi fáraók birodalma ellen, mely allegória 
megfejtéseként önként adódik a carbonarik és 
Garibaldik hősi erőfeszítéseinek párhuzama. 
 

Végezetül térjünk vissza WAGNER személyéhez, 
akinek a Wartburg-vári dalnokversenyről írott 
dalművéről esett szó legutóbb, ahol is, középkori 
lovagok versengtek a várúr és várúrnő színe előtt. 
 

Van azonban Wagnernek egy másik dalnokver-
senyről megemlékező műve is, mégpedig a 
Nürnbergi Mesterdalnokok világáról, amelyben 
egyszerű városi polgárok, iparos emberek, - 
bádogos, rézműves szűcs, takács, pék, szatócs és 
suszter - versengenek ápolva a „szent művészet 
lángját”, mert addigra a polgárosodó világban ezt „a 
várakban tán nem is látják” – énekli szerepe szerint 
Weit Pogner. 
 

Wagner saját emberi rokonszenvét és művészi 
állásfoglalását hozzátéve ehhez a német reneszánsz 
kimagasló – civilben suszter – poétája, Hans Sachs 
énekszólamába beépítve ekként foglalta össze: 
„…becsüld a mesterdalnokot, a nép művészetét!...” 
 

Ismerősek ezek a sorok? – IGEN. Petőfi írta Arany 
Jánoshoz címzett levelében: „ha a nép uralkodni fog 
a költészetben, közel kerül majd ahhoz, hogy a 
politikában is uralkodjék”. 
 

Íme, a XIX. század Európájának szellemi nagyságai 
határainkon innen és határainkon túl… Fogadják be 
Őket jó emlékezetükbe kedves újságolvasóink! 
 

                                                       Varannai Gyula 
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A világjárta gólyák 
 
Nemrégiben a világ másik részéről egy fantasztikus hírt 
kaptam. A Tel-Aviv-i Természettudományi Múzeum 
munkatársa a következő rövid elektronikus levelet küldte 
a Madárgyűrűzési Központ címére: 
 

Az illető arról tájékoztat minket, hogy munkája során 
talált egy fehér gólya preparátumot, amelynek jobb lábán 
egy fém gyűrű volt a következő felirattal: Budapest, 
Hungaria 293. „Vajon mit tudunk erről? Mit rejthet ez az 
egy sor?” – kérdezi Ő, és tesszük fel mi is a kérdést. 
 

1908-ban járunk Szatmár megyében, Egriben, egy július 
eleji napon. Dédapám – Vönöczky Schenk Jakab – egy 
gólyafiókát jelöl meg a 293. számú gyűrűvel, amit aztán 
1909 áprilisában, Jeruzsálemben fogtak el élve. A 
megkerülésről Schmitz Ernő adott hírt levélben akkoriban, 
amelyből hadd idézzem a következőt: „A szóban forgó 
madár jelenleg a preparátornál van, és a most létesülő 
Palesztina-Múzeumot fogja díszíteni.” Ha nem is ezt a 
múzeumot, de a Tel-Aviv-i Természettudományi Múzeum 
gyűjteményét – mint megtudtuk – a mai napig is 
gyarapítja.  

 

Ahogy ez a hír 
minket, laikus 
madárkedvelőket 
szíven ütött, úgy 
döbbentette meg 

a szakmát is. Egy madár, amelyet 
1908-ban gyűrűztek meg, 2012-
ben preparátumként került elő, 
mesélve a múltról, az akkori 

munkáról, módszerekről, eredményekről. Ahogyan mi 
örültünk ennek a hírnek, úgy, vagy talán sokkal jobban 
örülhettek a madarászok 1909-ben, amikor megérkeztek 
az első hírek az egy évvel korábban gyűrűzött madarakról. 
 

1908-at írunk, amikor is a világon harmadikként 
Magyarországon is megindult a madárgyűrűzés. A 
gondosan megszervezett munkába vetett bizalom, 
erőfeszítés gyümölcseit izgatottan, reményteljesen várta 
a szakavatott és a lelkes laikus „madarászok hada” 
egyaránt. Szerencsére hamar jöttek is a világraszóló 
eredmények! Elsőként Londonból érkezett a hír egy, Dél-
Afrikában megtalált gólyáról: az 1908. július 10-én a 
Háromszék megyei Hídvégen Schenk Jakab által a 209. 
számú gyűrűvel megjelölt madarat, 1909. január 30-án 
ejtették el Dél-Afrikában, Natalban, a szülőföldjétől 8600 
kilométernyi távolságban. A hírt Peter McKenzie tette 
közzé a londoni The Times napilap március 3-ai számában. 
Engedjék meg, hogy az eredeti fordítást közöljem: 
 

„Magyar gólya Natalban. McKenzie Péter úr Seaforthból – 
Himeville, Polela kerület, Natal – febr. 4-iki kelettel a 
következőket írja nekünk: Unokaöcsém január 30-án 
gólyát lőtt. Közelebbről megnézte s csodálkozással látta, 
hogy lábán egy gyűrű van, a melyen a következő felirat 
látható: Ornith. Központ Budapest Hungaria 209. 

Azt hiszem, hogy soraim szíves közlése révén azok is 
tudomást szereznek majd az esetről, a kik a gólyát a 
gyűrűvel ellátták. A polelai kerület Natal délnyugati 
sarkában terül el és a Basuto földdel határos.” 
 

A The Times-nek ezt a hírét többen küldték meg a 
Központnak, elsőként egy bizonyos Henry Scherren, aki az 
esetet publikálta is egy angol lapban. A hírt adó úriember 
nemcsak a londoni, hanem a dubai sajtóban is közétette 
az esetet, így a Monarchia dubai konzula az ügy 
tudományos jelentőségét felismerve több adatot is 
gyűjtött, illetve magát a gyűrűt is megszerezte McKenzie 
úrtól, amit aztán a Földművelésügyi Minisztériumhoz el is 
juttatott, ezáltal a gyűrű a Központ gyűjteményébe került. 
Ez a fehér gólya nemcsak az ornitológus szakmát „moz-
gatta meg”, hanem - mint láthatjuk - a diplomáciát is. 
 

Időben ezt nem sokkal később követte a fentiekben már 
ismertetett jeruzsálemi megkerülés, amelyet egy 
Törökországból küldött adat egészített ki. Szintén Schenk 
által 1908 nyarán Vas megyében megjelölt gólyafióka 
került kézre 1909 nyarán Akscherben, 1500 kilomé-
ternyire szülőföldjétől. Papaszian Setrrag tudósított erről 
a hírről török nyelven, és egyben már a gyűrű lenyomatát 
is megküldte. Levelében külön érdekességnek számít az az 
említés, miszerint vidékükön már ezelőtt is több gyűrűs 
madárral találkoztak. 
 

E három részletesen ismertetett megkerülés sokáig 
szakmai rekordnak számított akkoriban, de több mint száz 
évvel később is rendkívüli eredményeknek tekinthetjük. 
Hogy mindezt miért is állítom ilyen biztosan? Ássunk bele 
magunkat egy kicsit a gyűrűzés történetébe, hogy 
megértésük ezeket a nem mindennapi eredményeket! 

 

Vönöczky Schenk Jakab (1876-1945) 
 

1909-et írunk, egy röpke évvel később, 
hogy Magyarországon is megindult a 
Hans C. C. Mortensen dán tanár által 
kidolgozott madárgyűrűzési módszer 
alkalmazása, amelyet itthon dédapám 
– Vönöczky Schenk Jakab ornitológus – 
honosított meg. Ekkoriban a 

madárgyűrűzések tekintetében csupán Dánia, és 
Németország előzte meg hazánkat, velünk együtt kezdte 
az Amerikai Egyesült Államok az e téren való kutakodását.  

 

A Magyar Királyi Ornithologiai Központ lelkes belső és 
külső munkatársainak köszönhetően hamar világraszóló 
eredményeket tudtak felmutatni. A gyűrűzést eleinte 
kizárólag a Központ képzett munkatársai végezhették, de 
a kidolgozott oktató munkának köszönhetően az ország 
minden területéről egyre többen és többen küldték el 
gyűrűzéseik adataikat a Központnak. 
Az Aquila szakmai folyóiratban „Jelentés az 1909. évi 
madárjelölésekről” címmel megjelent összefoglaló 
cikkben részletesen olvashatunk a gyűrűzések és 
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megkerülések pontos adatairól. Hogyan is kaptak 
visszajelzést a kutatók? Akkoriban nem volt se 
mobiltelefon, se internet, se televízió, az emberek 
figyelmét igen nehezen lehetett felhívni a gyűrűzés 
mibenlétére, fontosságára. Ha valaki megtalált egy 
élettelen madarat, nehezen tudta elképzelni, hogy mi is az 
a kis fémkarika a madár lábán egy számmal, egy 
intézmény-, egy helység-, és egy ország névvel. „Mi ezzel 
a teendőm? Fontos ez valakinek? Ha igen, kinek?” – 
tehették fel a kérdéseket.  
 

 
 Régi gyűrű 
                               
 

Szerencsére voltak olyan emberek, akik habár 
ténylegesen nem tudhatták biztosan, hogy mit is jelent a 
kis fémgyűrű a madár lábán, de érezték, hogy valaki 
számára jelentősséggel bír, valakinek fontos, és amilyen 
utat találtak, értesítettek, jelzettek akár közvetve, akár 
közvetlenül levélben, táviratban, újságban.  Így jutottak el 
a Központ munkatársaihoz a hírek, amelyek mérföldkövet 
jelentettek a madarak vonulásának kutatásában: a 
szakemberek ekkor kaptak egyértelmű, bizonyító erejű és 
megkérdőjelezhetetlen választ a fentiekben ismertetett 
megkerüléseknek köszönhetőn – már egy évvel azután,

 hogy Vönöczky Schenk Jakab korszak-alkotóként a 
módszert átemelve megkezdte annak alkalmazást 
hazánkban – arra a kérdésre, hogy a madarak vajon 
átlépik-e az egyenlítő vonalát?  

 

A legkülönbözőbb féle híradásokból, a felkutatott 
adatokból a szakma számára világraszóló 
megállapításokat, eredményeket tudtak felmutatni, 
publikálni a magyar gyűrűzők és kutatók. Legyünk büszkék 
rájuk, munkájukra, odaadásukra, amely nemcsak az 
ornitológusok számára bírt jelentőséggel, hanem hírünket 
is vitte tovább földrészeken át a világban. 
 

Aki mindazt a temérdek munkát – amely a gyűrűzés 
itthoni bevezetéséhez köthető – kidolgozta, elindította, 
megszervezte, folytonosságát és a folyamatos fejlődését 
szívén viselve dolgozott, nem is akárhova, hanem e 
kedves kis helyhez, Ábrahámhegyhez oly szorosan 
kötődött. Vönöczky Schenk Jakab több évtizedet töltött a 
kis nádtetős pincéjében, nyaralójában, nem csupán a 
pihenésnek, hanem a tudományos munkának élve is: ezen 
a csodálatos vidéken számos publikációja nyert végleges 
formát. Nem is beszélve a környéken gyűrűzött madarak 
számáról, az ábrahámi, rendesi nádasok, és persze a 
környező hegyek madárvilágának megfigyeléséről. 
 

A gólyák pedig mit sem tudva minderről,  
mai napig járják megszokott útjukat… 

 

                                                               Vönöczky Lilla
________________________________________________________________________________________________ 
 

Tudják-e, hogy II. András óta a mindenkori magyar király  
egyben  Jeruzsálem királya címet is viselhette? 

 
 

II. András (Katona József Bánk 
bánjából is ismert Endre királyunk) 
apjától, III. Bélától örökölte meg a 
keresztes hadjárat kötelezettségét. 

III. Béla ugyanis megígérte a pápának, hogy részt vesz a 
keresztes háborúban, de mivel halála ebben megakadályozta, 
fiára maradt a kötelesség teljesítése. III. Ince pápa többszöri 
sürgetésére, és kiátkozással való fenyegetésére 1217 nyarán II. 
András végre elindult seregeivel a Szentföldre. Útközben VI. 
Lipót osztrák főherceg, és I. Hugó ciprusi király kereszteseivel 
egyesülve, Velencétől bérelt hajókon el is jutottak Akkonba (ma 
Acre, Izrael). Ekkorra már, Szaladin szultán elfoglalta 
Jeruzsálemet. Néhány sikeres ütközet után az össz-keresztény 
hadak legnagyobb megrökönyödésére a magyar vezérek 

elkerülték a csatát, vagy a harc megállítására adtak utasítást, 
Állítólag, a velük szemben álló török-türk-kurd harcosokban 
testvérnépeket véltek felfedezni. (vagy, mivel II. András előbbre 
valónak tartotta, hogy a Balkánon háborúzzon). Így, aztán, 
seregével, különösebb hadi sikerek nélkül, 1218 januárjában el is 
indult hazafelé. Pedig ekkorra Jeruzsálem lakói már 
elmenekültek a városból és még a város falait is lerombolták, 
hogy bevétele esetén védelmét megnehezítsék. Bár nem vette 
be Jeruzsálemet ettől függetlenül, Endre irályunk felvette a 
Jeruzsálem királya címet. A jeruzsálemi patriarcha ki is átkozta 
ezért. De az ottmaradt keresztesek sem jártak több sikerrel. 
Egyiptom megtámadásakor a szultán segítséget kapott a szíriai 
uralkodótól és döntő vereséget mért a keresztes hadakra. Az V. 
keresztes hadjárat így teljes kudarcba fulladt. 

 

És azt, hogy milyen messze van Makó Jeruzsálemtől? 
 
 

Messze van Makó Jeruzsálemtől! A szólást 
mindenki ismeri, de a közhiedelemmel ellentétben 
semmi köze sincs a hagymájáról híres, Csongrád 
megyei városhoz. Onnan ered, hogy amikor az 
1200-as évek elején egy Makó nevű vitéz II. 
András seregével, hajóval tartva a Szentfölre, s a 
hosszú út fáradalmait enyhítendő, kisebb, de 
inkább nagyobb mennyiségben fogyasztott erős, a 
tudatra mély befolyással bíró borokat.  
 

Makó, egy ilyen kábulatból ébredve, egy város 
tornyán megpillantva a keresztet, meg volt 
győződve, hogy elérték Jeruzsálemet. Az igazság 
azonban az volt, hogy csak a mai Horvátországi, 
Split tornyát látta. Jeruzsálem még nagyon messze 
volt. Ez a tévedés tette halhatatlanná a jó Makó 
vitézt, ezért emlegetjük Őt a mai napig 
 

                                                     Bakosné 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/VI._Lip%C3%B3t
http://hu.wikipedia.org/wiki/VI._Lip%C3%B3t
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Hug%C3%B3_ciprusi_kir%C3%A1ly
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Vallások fővárosa Jeruzsálem 

Húsvétra készülődve 
 

A zsidó és a mohamedán vallásban is meghatározó szerepet betöltő város, a 
mai Izrael fővárosa, a keresztények számára Krisztus keresztre feszítésének, 
feltámadásának, pünkösd élményének a helyszíne. Itt mutatták be a 
templomban; itt veszett el és találták meg szülei. Itt tanított, és siratta a várost. 
Itt költötte el tanítványaival utolsó vacsoráját; itt járta végig szenvedése útját; itt 

feszítették keresztre, támadt fel és ment fel a mennybe. Mára lakossága meghaladja a hatszázezret, ennek többsége 
zsidó, és muszlim, kis része keresztény vagy más vallású. Bár, a világ minden tájáról zarándokok százezrei látogatnak 
ide, ez mégsem sikerülhet mindenkinek. Húsvét ünnepére készülve, most képzeletben járjuk be a Jeruzsálemi nagyhét 
történéseinek helyszíneit mi is. 
 

 

A sivatag jelentéktelen, dombtetőn álló városkájában 
elsőként a zsidók Egyiptomból való kivonulása után Dávid 
király állított Isten hajlékaként sátrat. Itt helyezték el a 
szövetség ládáját, melyben Mózes kőtáblába vésett 
tízparancsolatát őrizték. Dávid király fia, Salamon építtette 
az első kőtemplomot, melyet a Babiloniak leromboltak, a 
zsidókat pedig fogságba hurcolták. A fogságból szabadult 
zsidóság újjáépítette, majd Nagy Heródes átépíttette azt. A 
város köré falat építtetett, de a ma is álló fal a XVI. 
századból való. A falnak 8 kapuja van, de a nyolcadik be 
van falazva. Még Szaladin szultán falaztatta be a keresztes 
háborúk idején. Ez az Irgalom kapuja, vagy más néven az 
Arany kapu, mely az Olajfák hegyére és a Gecsemáné 
kertre néz. A Heródes templom sem állt sokáig, a rómaiak 
földig rombolták. Csak a nyugati fala maradt állva. Az 
eredeti falrészből 145 méternyit tártak fel, és ennek 
mintegy 60 méteres szakasza a zsidó vallásban szent 
helyként tisztelt siratófal. A muzulmánok is szent helyként 
tisztelik, mivel hitük szerint itt emelkedett az égbe 
Mohamed próféta. 

 

Jézus korában Izráel 
egész területe Heródes 
király uralma alatt, a 
Római Birodalomhoz 
tartozott. Halála után 
Galilea (ahol Jézus 
felnőtt) fia, Heródes 
Antipás alatt maradt, 

Júdeát és Szamáriát pedig Ponczius Pilátus római 
helytartó uralta. A páskára, a zsidóság Egyiptomból való 
kiszabadulásának ünnepére sokan igyekeztek Jeruzsá-
lembe. Jézus is elindult a rómaiaknak való adófizetést 
többször megtagadó Galileából, és ide, a Júdeai 
Jeruzsálem városába érkezett meg szamárháton, 
tanítványai kíséretében. 
 

Útja végig diadal. Útközben betegek gyógyulnak, halottak 
támadnak fel. A város határában tömegek köszöntik. Az 
emberek zöld ágakat és felsőruháikat teszik elé az útra. 
Ám amint Jézus meglátja Jeruzsálemet, sírva fakad. 
Elsiratja a várost, mert látja annak tragikus jövőjét. A 
városkaput elhagyva, a templomba igyekezett. A 
templomból mára csak a templomtér maradt meg eredeti 
állapotában. Jelenleg azon a helyen, ahol egykor Jézust 
szülei a templomban megtalálták, és ahol kiűzte a 
kereskedőket, az El Aksa mecset valamint a Szikla-mecset 
áll, mely a hagyomány szerint arra a sziklára épült, 
amelyen Ábrahám fel akarta áldozni Izsákot. A régészek 
megtalálták azt a Heródes-korabeli lépcsőt is, amelyen a 
zarándokok egykor felkapaszkodtak a zsinagógához. 
Valószínűleg ezekre a lépcsőfokokra terítették le felső 
ruháikat azok, akik jelen voltak, mikor Jézus bevonult 
Jeruzsálembe. 
 

                             A Jeruzsálemi templom Jézus idejében 
 

Ezután minden nap 
elment a templom-
ba és tanított, es-
ténként pedig fel-
ment az olajfák 
hegyére imádkozni. 
Szombat előtt az 
apostolok megkér-
dezték, hogy hol fogyasztják el a húsvéti vacsorát. Jézus 
azt mondta nekik: A városban találkozni fogtok egy 
vizeskorsót vivő emberrel, őhozzá menjetek. Így is történt. 
Az apostolok elkészítették a kovásztalan kenyeret, a 
húsvéti bárányt, és bort tettek az asztalra. Az utolsó 
vacsora helyszíne, ahol Jézus megmosta a tanítványok 
lábát, ahol megjövendölte, hogy „egy közületek elárul 
engem”, Péter pedig háromszor tagadja meg Őt, a Sion-
hegyen, Márk evangélista házában lehetett.  

 

Az utolsó vacsora terme) 
 

Itt fogta a kenyeret, hálát 
adott megtörte, odaadta a 
tanítványoknak. „Ez az én 
testem, mely értetek 
adataik.” Fogta a kelyhet, 
és ezt monda: „Ez az én 
vérem, mely értetek 
kiontatik.” Ehhez a hely-

hez köthető a pünkösdi szentlélek kiáradása is, amikor 
Mária és a tanítványok újból itt gyűltek össze imádkozni. A 
hely ma izraeli tulajdonban van. Keleti oldalán lépcső vezet 
le az alsó részébe, ahol a hagyományok szerit a zsidók 
első királyát, Dávid király eltemették.                                                                                                   

Az utolsó vacsora termének 
közelében, szintén a Sion 
hegyen áll, az 1900-ban 
épült Elszenderülés-bazilika. 

Annak a hitbeli meggyő-
ződésnek állít emléket, 
amely szerint Jézus anyja, 
Mária felvétetett a mennybe. 
Az altemplomban több 
ország, köztük Magyaror-
szág is emelt oltárt.  
 

   A magyar oltár 
 

Nem messze a templomtól, 
az Olaj-fák Hegyén van a 

Gecsemáné kert. Az utolsóvacsora után Jézus ide ment 
tanítványaival. A kertet ma a Nemzetek Temploma ékesíti, 
amelyet tizenkét nemzet (köztük a magyar is) építtetett Az 
1919-24 között épült templom mozaikjait különböző 
országok adományozták. Magyarország a fő apszisban 
lévőt, melynek alsó sarkában látható a magyar címer.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
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A hagyomány szerint a 
főoltár előtti kövön 
imádkozott Jézus a 
gyötrelmek éjszakáján.  
 

A kertben, ahol a 
tanítványok egykor nem 
tudtak mesterükkel 
együtt virrasztani, ma is 
kövekkel kirakott 
sétányok kanyarognak 
hórihorgas olajfák 
között. Szinte látjuk a 
fák között feltűnő Júdás 

alakját, aki felfegyverzett római katonákkal közeledik. 
 
 

    Jézus egykori börtöne 
 

Jézust elfogatása után 
Kajafás főpap házába vitték, 
ahová a sebtében 
összehívott főtanács is 
összegyülekezett. A mai 
napig nehézségekbe ütközik 
annak behatárolása, vajon 
hol lehetett Kajafás háza. Az 

egész területet lerombolták 
Kr. u. 70-ben és 135-ben, így semmiben sem lehetünk 
biztosak A hozzá legszorosabban fűződő régészeti emlék 
az Izrael Múzeumban található, ahol a családjának 
csontjait tartalmazó urna látható. Jézust Kaifás házától 

vitték Pontius Pilátus elé. 
Innen a Via Dolorosára érünk. 
Ez az út a szenvedések útja. 

Akkoriban ez az útvonal a 
városfalon kívül, a mai utcaszint 

alatt több méter-
rel vezetett, és a 
ma zarándo-
koktól hemzse-
gő templom-
komplexum he-
lyén kopár szik-
lák álltak. .. 

 

A történetet 
mindenki 
ismeri. A Biblia 
14 stációban 
meséli el Jézus 
passióját. 
 

Stációk a 
keresztúton 

 
 
 
A keresztút 10-14. stációi már a 
Szent Sír bazilikában találhatók. 
A IV. században Krisztus szikla-
sírboltja fölé kis "feltámadás 
templomot" emeltek; ennek 
maradványaira épít-tették a 
keresztes lovagok az 1149-ben 
felszentelt Szent Sír-kápolnát. 

Ez mára a különböző keresztény felekezetek kisebb, na-
gyobb termeivel, kápolnáival, templomaival bővült, melyen 
ma hat vallási közösség osztozik: a római katolikus, a 

görögkeleti, az örmény, a 
kopt, a szír és az etióp. És 
bármilyen meglepő, 
bejáratának kulcsait 
évszázadok óta a muszlim 
Nuseibeh család tagjai 
őrzik. 
 
 

 
 

A hagyomány szerint a márványlap alatti sziklára fektették 
Jézus testét, és itt kenték meg olajjal, miután levették a 
keresztről 

 
A bazilika udvarából lépcső vezet 
a Golgota hegy tetejére, ahol 
Jézust keresztre feszítették. A 
zsidó hagyomány szerint itt a 
koponyák hegyén temették el az 
emberiség ősatyjának, Ádámnak 
a koponyáját. Az ősi történet 
szerint Jézus halálakor a szikla 
meghasadt, és vére a szikla alá 
temetett Ádám koponyára folyt. A 
keresztre feszítés oltára alatt 
található az Ádám kápolna, mely a jámbor legenda szerint 
azon a helyen áll, ahol az első embert eltemették. A sírt, 

amelyben Isten fia nyugodott ortodox szerzetes őrzi.  Oda 
csak két-három ember léphet e egyszerre. 

 
 

E sírral kapcsolatban a 
legjobb hír, hogy üres – 
hiszen Jézus feltámadt 

belőle. 

 
 
 

 
1883-ban egy angol ezredes, nem mesze a Szent Sír 
bazilikától felfedezett egy Krisztus-korabeli sírkertet, amely 
nagyon hasonlít a Bibliában leírt hely-színekhez. 
Bizonyítani azonban a mai napig nem sikerült, hogy ez, 
vagy itt lenne 
jézus sírja. Ezért 
a ma az 
anglikánok gon-
dozásában lévő 
Gordon-kertben 
rekonstruálják, 
hogy milyen lehe-
tett egykor a 
Koponya-hegy és 
Jézus sírja.  
 

 
Jeruzsálem a keresztények és muszlimok szent városa a 
zsidó vallás szerint a „Béke városa”, de sajnos évezredek 
ide, békefolyamatok oda, mai napig nincs béke, még az 
olajfák alatt sem. És bár Jézus kétezer évvel ezelőtt 
elsiratta a várost, ha lélekben bejárjuk passiójának helyeit 
gondoljunk arra, hogy húsvéti feltámadása új reményt 
adhat a béke megteremtésére is. 
 
                                             Bakosné 
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                                                                                                Szabó-Kila Margit: 

Megérkezett a tavasz 
 

Végre megjöttél, gyönyörű szép tavasz! 

Mámoroddal pezsdítően simogatsz. 

Langyos melegednek tüze titkon ég. 

A Hold ezüst álmát szórja szerte szét.  
 

Lenge szellő suhog, az eső táncol, 

Bársonyos rügye mosolyog az ágon. 

Zsendül a fű, a természet újra él. 

Új ruhát ölt a tavasznak tengerén. 
 

A fecskepárok ismét hazatérnek, 

A háztetőn a gólyák kelepelnek. 

Bárányfelhőn kandikál a holdsugár, 

Langyos földből kibújik a hóvirág. 
 

Zöld bokor alján nevet az ibolya, 

Szívekben meghitt a tavasz mosolya. 

Párafátyol leng a rügyező ágon, 

Gyöngyös álomtenger lesz az égtájon. 
 

Zsong az utca, illatfelhő járja át, 

Éledő föld, zöld mező lágy hajlékát. 

Új, ébredő szerelmek a szívekben, 

Új tavasz, újat hoz a természetben. 
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Révfülöpi iskolában 

nagy a vígság, móka, 

Februárban így van ez már, 

Hosszú évek óta. 
 

Felvonul itt zombilányka, 

nagy kalapos gomba, 

Pinokkió, indiánlány, 

kalóz, vadász, macska. 
 

Felvonul a teafilter, 

Malackirály, kisegér, 

  táncikálnak  

Pom- pom lányok, 

S Törpilla is ideér. 
 

Vagány rapper énekelget, 

a közönség tapsol, 

Barbie és Ken autózik, 

Robog az X-traktor. 
 

A néptáncos gyerekcsapat 

Vidám táncot lejtett. 

Sándor bácsi kobakjából 

Pattant ki az ötlet? 

 

 

 

 

 

 

 

Nyolcadikos gyerekeink, 

Olyan szépek voltak! 

Keringőztek, s a Kabaréból 

Merész táncot roptak. 
 

Ez a néni olyan furcsa, 

Vörös hajjal... Ki lehet? 

Humora és kedvessége 

melengeti szívemet. 
 

Pici fiam sütit majszol, 

Kati néni integet. 

 Jólesik, hogy emlékszik rám, 

S egy régi képet őrizget. 
 

Elhoztam a családomat, 

Anyut, tesót, gyereket, 

Kicsit újra gyerek voltam, 

Férjem fogja kezemet. 
 

Látja Ő, hogy meghatódtam, 

Figyeli a szememet! 

Örülök, hogy találkoztunk, 

S itt lehettünk veletek! 
 

Szabóné Berki Szilvia 
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K ö n y v a j á n l ó 
 
Gyerekeknek: 

Micsoda csoda! Kisiskolásokat, óvodásokat és minden 

bizonnyal szüleiket is megörvendezteti ez a kedves, vidám 
könyv, melyet Nagy Éva állított össze.  Egyebek mellett Szabó 
Lőrinctől, Gazdag Erzsitől, Tamkó Sirató Károlytól, Weöres 
Sándortól, Hárs Lászlótól, Kányádi Sándortól, Szalai Borbálától, 
Fecske Csabától és Romhányi Józseftől idéz gyermekekhez 
szóló versikéket a vidám antológia. A több mint három tucat, 
általában rövid vers hangulata már Benedek Virág vicces, színes 
illusztrációiból is felmérhető. Példaként álljon itt Nagy Bandó 
András egyik „remeklése”: 
 

        Kevéssel beérem 
 

Csak egy labda, vagy bármi más, 
egy búgócsiga, egy malmozás, 
csak egy cerka és két radír, 
és előttem heverjen pár papír, 
egy paletta és vagy négy ecset, 
és színes filcből egy készletet, 

  gurítókocka egy edényben, 
  egy bűvös kocka a tenyérben, 

                                       csak egy puzzle az asztalon, 
                                       kifestők, könyvek a polcomon, 
                                      csak egy hinta vagy sok legó, 
                                      egy társasjáték és két tesó, 
                                      csak egy apa, egy fejmosás, 
                                      meg egy anya, és semmi más. 
 

Nyulász Péter: Helka- A Burok völgy árnyai 
 

Helka és Kelén egykor közismert balatoni 
legendájára napjainkban csak a "magyar 
tenger" két sétahajójának, és néhány 
kisebb füredi panziónak, étteremnek a 
neve emlékeztet. Nyulász Péter költő, író 
azonban megidézte a feledés 
homályából a történetet, és ifjúsági 
regénnyé bővítette azt. A cselekmény 
idején Tihanyban az apátság helyett még 

egy bizonyos Soktornyú Kastély állt, a környékbeli dombokat-
erdőket pedig varázserejű lények, manók, varázslók, tündérek 
lakták. A Kastély népe épp nagy sürgölődésben van, hisz a 
hercegi pár egyetlen lányának, Helka hercegkisasszonynak 
hivatalos örökössé-nyilvánítási ünnepségére készülnek. Elvileg 
Helkának is a lehető legkomolyabban kellene készülnie, ő 
azonban inkább bevezeti magát a Bakony zöld sűrűjébe, hogy 
szamócát csemegézzen. 
. 

Akkor még nem sejti, hogy a közeli Burok-völgyben baljós 
események vannak kibontakozóban: a gonosz bakonyi 
boszorkány, Bora vezetésével hasonlóan megátalkodott 

teremtmények fognak össze, hogy véget vessenek a balatoni béke 
csodálatos időszakának...    

 

Felnőtteknek 
 

A Jézust kereső kisfiú 
 

A könyvespolcokon „pakolásztam”, 
amikor a kezembe akadt egy kis 
könyvecske, amely magyar írók 
Jézus-történeteit, novelláit, feljegy-
zéseit tartalmazza. Elolvastam és úgy 
gondoltam, méltó arra, hogy 
másoknak is ajánljam. A kötetben 
szereplő művek korszerű 
feldolgozásai azoknak a bibliai 
történeteknek és gondolatoknak, amelyek kétezer éve 
foglalkoztatják az embert. A válogatás egyedülálló próbálkozás; 
többek között Ady Endre, Babits Mihály, Gárdonyi Géza, Karinthy 
Frigyes, Nyírő József, Pap Károly, Pilinszky János, Szép Ernő, 
Tormay Cécile, Török Gyula, Zsolt Béla műveit tartalmazza. 
 
 

Robert Merle: Malevil: Malevil 

egy dél-franciaországi vár-kastély neve, 
melyet még a XII-XIII. században 
építettek az angolok egy sziklafal 
védelmében. E kastély borospincéjében 
hét ember tartózkodik, amikor 
atombombát dobnak le a földre, s 
bolygónkon jóformán minden szénné ég. 
Az életben maradók megpróbálják 
megszervezni a maguk új világát, 

hamarosan kialakul egy kedélyes, emberséges, demokratikus 
közösség. Már-már túlságosan is meséssé és idillikussá válna 
minden, ha nem derülne ki, hogy a malevilieken kívül egyéb 
csoportocskák is életben maradtak. És a különböző gondolkodású 
emberek felbukkanása elindítja az izgalmas és váratlan 
fordulatokban, kalandokban bővelkedő utópisztikus történetet. 

 

A hosszú téli esték után végre itt a tavasz, a jó idő. Kevesebb 
időt töltünk a lakásban, estére el is fáradunk a kinti munkákban. 
Egy jó könyv azonban gyógyír lehet a fáradtságra, de még a 
derékfájásra is, hisz olvasás közben megfeledkezhetünk minden 
gondunkról. Várok mindenkit szeretettel, sok szép új könyvvel a 
könyvtárban!                      Szabóné Berki Szilvia 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Süti recept: Lajcsi szelet 
 
A tésztához: 40 dkg liszt, 2 evőkanál 

kakaó, 2 evőkanál méz, 2 tojás, 20 dkg 
cukor, 5 dkg vaj, 2 kávéskanál szódabikarbóna. 
A töltelékhez: 1 puncs puding, 1 vanília puding, 6 dl tej,  

25 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 1 tábla tortabevonó. 
 

A tésztához szükséges alapanyagokat a liszt kivételével 
belemérem egy edénybe, és gőz fölött kb. 3 percig 
kavargatom. Utána leveszem az edényt, és beledolgozom 

a lisztet. Három vékony tésztalapot sütök belőle kilisztezett, 
kizsírozott tepsiben. A töltelékhez a pudingokat 3-3 dl tejjel 
külön-külön megfőzöm, és amíg kihűl, a margarint a 
porcukorral habosra kikeverem. 
A vajkrémet is megfelezem, és a pudingokhoz keverem. Az 
egyik tésztalapot megkenem a rózsaszín krémmel, 
ráteszem a lapot, arra a sárga krém kerül, majd a harmadik 
lap következik, amit olvasztott tortabevonóval öntök le.
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SPORT DÉLUTÁN - JÁTÉKOS VERSENYEK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

A február 23-i sport délután keretén belül, csocsó, darts, ping-pong és biliárd bajnokságot tartottunk a Művelődési 
Házban. Előző napon Szombathelyi Ági segített az előkészületekben, megterítésben. Mivel én a sport terén nem 
vagyok valami tájékozott, sőt egyáltalán nem vagyok, a játékok lebonyolításában az indulók sorrendjének 
kisorsolásában, és tulajdonképpen minden sportos dologban Gáspár József önkormányzati képviselőnk, Sütő Árpád és 
Török Petra segítettek. Ezúton is köszönet érte! 
Igaz, hogy verseny volt, és igazságos eredmények is születtek, a legfontosabb, hogy egy jókedvű délutánt töltöttek el, a 
fiatalok, és még fiatalabbak.  

 

 

Verseny eredmények: 

Csocsó bajnokság: 
I. Mohos Gergely - Góth Péter páros 
II. Tóth Zoltán - Galler István 
III. Tompos Laura - Tompos Péter 

Asztalitenisz: 
I. Gáspár József 
II.  Góth Péter 
III. Mohos Gergely 

Biliárd: 
I. Szepesi Gusztáv 
II. Gáspár József 
III. Sütő Árpád 

Darts: 
I. Tóth Zoltán 
II. Galler István 
III. Mohos Gergely 

 

És hát a kicsik! Ők voltak a legaranyosabbak! Galler Boglárka (Marcika sajnos balesete miatt nem tudott részt venni) 
és Tulner Ráhel (Frantal Robiék nagyobbik kislánya) csocsóban, Szabó Levente pedig dartsban taroltak! 
                                                                                                                                                   Bakosné 

________________________________________________________________________________ 
 

Lomtalanítás 2013 évben 
A rendezvénytervtől eltérően, csak 2013. április 26-27-28-án kerül lebonyolításra 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hulladékokat az arra kijelölt, helyen helyezze el. 
 

A konténerek helye: - Focipálya ( tűzoltópark) A lomtalanítás során a veszélyes hulladék (permetszer, olaj 
stb.), valamint építési törmelék nem lomtalanítható. 
 

Elektronikai hulladékok átvételi helye:  -Badacsonyi út 11  Kulturális centrum ( volt Iskola területén)  
 

Kérjük, hogy az elektromos hulladékokat a külön átvételi helyre szállítani szíveskedjenek. 
 

                                                                                                              Tisztelettel: Vella Zsolt polgármester 
___________________________________________________________________________________ 

Komposztáló ládák igénylése 
 

Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszerben a települések lakossága számára 
meghirdetett komposztládához jutási lehetőség a vártnál jóval nagyobb érdeklődést váltott ki. Mivel a rendelkezésre 
álló keret véges, ezért minden településre kívánunk juttatni a rendelkezésre álló mennyiségből. Háztartásonként 1 db 
komposztáló ládát lehet igényelni. Ábrahámhegy Községbe igényelhető ládák száma 40 db. A ládák igénylése 
kizárólag internetes regisztrációval történhet a projekt honlapján: www.komposztaljunkegyutt.hu A regisztrációról a 
rendszer automatikus válaszlevelet küld a tudnivalókkal. Azok, akik a településre jutó mennyiség elfogyta után 
regisztrálnak, tartaléklistára kerülnek, és az esetlegesen fennmaradó keretből kaphatnak ládát, amiről a válaszlevélből 
értesülnek.                                                                                                                                    Vella Zsolt polgármester 

http://www.komposztaljunkegyutt.hu/
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Szeretettel várjuk Önt, családját és barátait 

ismeretterjesztő előadásunkra! 
 

John Marks Templeton 
 

Az élet törvényeinek felfedezése 
 

A törvények „egy egész élet tapasztalatait és megfigyeléseit összegzik, 

annak reményében, hogy a világ bármely részén, bárkinek a segítségére lehetnek abban, 

hogy nemcsak boldogabbá, hanem hasznosabbá is tegyék az életüket.” 
 

2013. március 23-án, szombaton 17 órakor 
 

Helyszín: Ábrahámhegy Kultúrház (Badacsonyi út 13.) 
 

Előadó: Wildhoffer Endre 
 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Ábrahámhegy Község Önkormányzata 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Akik már nem lehetnek közöttünk... 

 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 
 

Emlékük, mint a lámpafény az estben, kitündököl és ragyog egyre szebben, 

És melegít, mint kandalló a télben, derűs szelíden és örök fehéren. 
 

Szemünkben tükrözik tekintetük még, s a boldog órák drága, tiszta üdvét 

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt, és élnek ők tovább, szűz gondolatként. 
                                  (Juhász Gyula) 

 

             Hartmann Rozália  1945. - 2012. december 12. 
 

             Pintér József      1950. - 2012. december 17. 
 

             Bindics László      1957. - 2012. december 19. 
 

             Fekete József     1916. - 2012. január 6. 

 
 

     

 

 

 

 

 
              "Megjöttem, itt vagyok, éppen körülnézek, 

s egy ismerős szempárt megismerni vélek. 
Hívogató élmény, érzem, hogy közeleg, 

segítsetek, kérlek hadd menjek közelebb. 
S egy halk szavú asszony meghallván a vágyam, 

Apa pocakjára odafektet lágyan. 
Hogy míg átöleli piciny hasonmását, 
boldogan hallgassam szíve dalolását. 

                     Meleg tenyerével simogatja bőröm,                 Frantal Fruzsina Zsuzsanna vagyok! 
              ha elszenderednék, most Ő lenne az őröm.           Nagyon aranyos és jó kislány vagyok! 
                Olyan jó így együtt, feküdni az ágyban              Keszthelyen születtem 2013. 01. 11-én. 
                    Anya pocakjában ilyen álmot láttam.                           Apukám: Frantal Róbert 
                    Békés biztonságban indul földi létem,                             Anyukám: Lakics Judit 
                  hálásan köszönöm csendes születésem."                                                                                             
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K Ö Z É R D E KŰ 
 

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL: 

8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2 

Tel: 87/464-017, Fax: 87/563-013 

E-mail: jegyzo@kovagoors.hu 

Ügyfélfogadás rendje: 

Hétfőn: 8-12 óráig, és 13-15.30-ig 

Szerdán: 8-12 óráig és 13-15.30-ig 

Pénteken: 8-12 óráig 

dr. Szabó Tímea jegyző ügyfélfogadás 

Kővágóörsön: Hétfőn: 9-11 óráig 

Ábrahámhegyi Kirendeltség: 

E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu 

Ügyfélfogadás: 

Hétfőn:8-12 óráig, és 13-15.30-ig 

Szerdán:8-12 óráig és 13-15.30-ig 

Pénteken: 8-12 óráig 
 

POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY 
Fogadóóra: csütörtökön 9-12 óráig 

Tel: 70/456-71-41 
 

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 
 

ÜGYELET: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig 

Tapolca Kórházban, Telefon: 87/511-083 

Hétvégén, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 16:30-07:30-ig 
 

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104 
 

FOGORVOS: 
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán, Badacsonytomaj 

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 
 

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 

ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA 

8300 Tapolca Batsányi u.44. Tel: 87/563-006 

Dr. Ásványi Tamás: 20/9217-372 
 

 

KÖNYVTÁR, INTERNETES 

ÉS A KIÁLLÍTÓ HELYISÉGEK 

Nyitva: keddtől-szombatig: 14-20 óráig 

Tel: 70/380-0761 E-mail: abrahamkonyvtar@freemail.hu 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Nyitva: szerdától szombatig, 15-21 óráig 

Tel 70/380-0763, E-mail:kulturhaz@abrahamhegy.hu 
 

 

SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 
Szentmisék rendje: vasárnap 8:30 
 

 

FALUGAZDÁSZ: 

Baracskainé Egegi Sarolta, Telefon: 20/770-0632 
 

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 

Családgondozó: Krausz Noémi 

Tel: 30/426-22-07 
 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Ügyfélfogadás Ábrahámhegyen: Kulturális Centrum 

Hétfő: 10.30-11.00 óráig 
 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

Ügyfélfogadás Ábrahámhegyen: Kulturális Centrum 

Csütörtök: 13.00-13.30-óráig 

 

BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE: 

8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12. 

tel/fax: 87/433-209 

E-mail: hegykozseg.btordemic@widanet.hu 

Freemail: badborf@freemail.hu 

Szőke Géza hegybíró elérhetősége: 30-667-98-00 
 

 

TŰZOLTÓSÁG Tel. 87/471-539 

 

CSŐTÖRÉSEK, HÁZI ÁTEMELŐSZIVATTYÚK 

MEGHIBÁSODÁSÁNAK BEJELENTÉSE: 

DRV ZRT. Telefon: 06 40 240240/1 
 

E.O.N. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. 

Ügyfélszolgálat: 40/220-220 

Műszaki hiba bejelentés: 40//330-330 
 

 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 
 

Rendőrség:107 

Mentők:104 

Tűzoltóság:105 

 

 
 

 
 

 

 

Ábrahámhegyi Hírmondó 
Felelős kiadó: Vella Zsolt polgármester 

                                     Szerkesztő: Bakosné Tóth Erzsébet művelődésszervező 
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca 
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