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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink! 

 
„Hozz rá víg esztendőt” 

Alig két hónapja, szilveszter éjfélkor valamennyien azt énekeltük: „hozz rá víg esztendőt …” 
Minden év elején víg esztendőért fohászkodunk, ám hogy kérésünk meghallgatásra talált-e, 
csak utólag tudjuk megállapítani. „Nyugtával dicsérd a napot” – halljuk a sokat látott emberek 
szájából. Most, hogy valóban vége már a 2013-as esztendőnek, ideje visszatekintenünk, ideje 
mérleget vonnunk.  
 

Nem könnyű értékelni 
Nem könnyű megítélni, milyen évet zárunk. Nincs értelme azt várnunk, hogy a vizsgálatunk 
végén, mint egy iskolai dolgozatban, azt mondhatjuk, hogy ez az év 100-ból 70, 80, vagy 90 
pontot kap. A valóság ennél sokkal gazdagabb, számtalan történetből, sikerből és kudarcból áll. 
Az egyes ember számára a saját élete eseményei a legfontosabbak, amelyek megkülönböztetik 
őt mindenki mástól. Ezek az események azonban beágyazódnak egy nagyobb egészbe, előbb a 
családok, barátok életének alakulásába, majd a tágabb ismerősök, a település, még távolabb a 
nemzet, és végül az egész világ történéseibe. Tetteink, történeteink mind részét képezik a 
nagyobb halmaz sorsának, függenek azoktól, de alakítják is azokat. 
 

Gazdasági válság 
A világban zajló események közül évek óta kitüntetett szerepe van egynek, amely 
valamennyiünk életét erősen befolyásolja: ez pedig a gazdasági válság. Településünk, 
Ábrahámhegy sem tudja függetleníteni magát ennek következményeitől, és lakói elől sem tudja 
elzárni a válság következményeit. A gazdasági válsággal kapcsolatban a település vezetése 
három fő célt tűzött ki maga elé, 2013-ra vonatkozóan. Ezek: Ábrahámhegy gazdálkodásának 
biztos alapokra való helyezése, munkahelyteremtés, egyben a munkanélküliség nullára való 
visszaszorítása és végül, de nem utolsó sorban a települési rendezési terv elfogadása.  
 

Pénzügyi stabilitás 
Biztos alapokon nyugvó költségvetés. A kötelező önkormányzati feladatokon túl szerény 
összegű fejlesztéseket tudtunk végrehajtani saját erőből, mivel képviselő testületünk döntése 
alapján, nagyobb beruházást csak pályázati úton, és lehetőség szerint 10-30%-os pályázati 
önrész vállalásával valósítunk meg. 
 

A munkanélküliség csökkentése 
Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten a Munkaügyi Hivatallal karöltve igyekezett 
megoldani az álláskeresést. Ez megnyilvánult a közmunkaprogramokban, a vízügyi 
kirendeltség által biztosított programban, illetve önkormányzati foglalkoztatással. Statisztikák 
alapján kimutatható, hogy Ábrahámhegyen az év második felében regisztrált munkanélküli 
nem volt. Kivéve, akik nem fogadták el az általunk felajánlott munkakört. 
 

Rendezési terv 
A rendezési terv minden további fejlesztés, beruházás nélkülözhetetlen eszköze. Közel harminc 
hónapos, többszöri egyeztetésen alapuló rengeteg észrevétel és tárgyalás után, decemberben 
elfogadásra került települési rendezési tervünk. Ez nagyban megkönnyíti a különféle építési és 
felújítási munkákat tervező lakosaink életét.  
                     (folytatás a 2. oldalon) 
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Tisztelt ábrahámhegyi Polgárok! 
A szárazabb téma után egy metafora 

Ahogy mondtam, egy időszak, például egy esztendő sikerét, vagy kudarcát sok minden 
befolyásolja. Valamennyien hajósok vagyunk az élet hatalmas óceánján, kitéve az adott kor 
viharainak és tengeráramlatainak, és bár életünket elsősorban a saját hajónkon történő 
események határozzák meg, nem tudjuk függetleníteni magunkat a tenger és az időjárás 
szeszélyeitől. A minket is befolyásoló történések nagy része a hajóflottánk nagy részét hozzánk 
hasonlóan érinti, őket is veri az eső, süti a nap, nekik is kijut a közeli halrajból, és velünk 
éheznek, ha nincs fogás. Közös sikereinkhez nélkülözhetetlen, hogy egymás nehézségeit, 
szakadt vitorláját, léket kapott hajóját látva nyújtsunk egymásnak segítséget, és szükség esetén 
merjünk segítséget kérni a körülöttünk siklóktól. Az életen áthajózó expedíciónk messzebbre 
jut együtt, mint egyedül, magányosan. 

Erősíteni kell az összetartozást 
Ábrahámhegy vezetése számára fontos, hogy megpróbálja összefogni azokat az embereket, 
családokat – képletes értelemben véve – hajókat, amelyek a településhez köthetők. 
Igyekeztünk erősebbre kovácsolni a köztünk meglévő kapcsolatokat. Ennek érdekében számos 
olyan rendezvény került megrendezésre, amelyek erősítették összetartozásunkat, és amelyek 
szép emléket jelentenek látogatóink számára. A teljesség igénye nélkül: 
 

Programok, amelyek erősítik az összetartozást 
A 2013. január végi falusi disznóvágáson közel 200 ember gyűlt össze a Művelődési Házban, 
ahol egy vidám napot tölthettünk együtt. Február második felében és márciusban került 
megrendezésre a süteménykóstoló, és a biliárd, darts, csocsó és teremfoci bajnokság. Itt 
köszönném meg NABE helyi csoportjának aktív közreműködését. Volt orvosi előadás, borászati 
témában tartott előadás is. A májust szokásainkhoz híven, halászlé főző és horgász találkozóval 
kezdtük. Nem maradhatott el a gyermek és falunapi rendezvényünk sem, és már bele is 
csöppentünk a nyárba. Kezdtük a Somogyi család kiállításával, majd Bernáth Aurél 
tanítványainak, Benedek György Munkácsy-díjas Érdemes Művész szobrászművész, és vele 
egyidejűleg Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas, Magyar Örökség díjjal kitüntetett festőművész 
kiállítása következett, ezután pedig a Giuseppe Verdi és Richard Wagner Emlékkiállítás, 
számos ismert és elismert művész munkáival. Ábrahámhegy Kulturális Örökségének 
Megőrzéséért Alapítvány hathatós segítségével látogatott Ábrahámhegyre a Dresch Quartett, 
majd másnap néptánc bemutatóra került sor. Köszönet illeti Tálos Zsuzsannát és Zolnai 
Lászlót. Augusztusban a Bornapok rendezvény sorozat aratott nagy sikert. Kiss Gábor 
segítségével rendeztük meg, immár nyolcadik alkalommal az Ábrahámhegyen és környékén 
alkotó művészek csoportos kiállítását. Az ősz beköszöntével sem állt meg az élet 
településünkön. Október elején megtartottuk a nagyon jó hangulatú Murci fesztivált, 
novemberben pedig a boros gazdák Márton napi újbor kóstolóját. Következtek az adventi, majd 
a Mikulás napi rendezvények, a NABE közreműködésével, majd a karácsony közeledtével 
köszöntöttük nyugdíjasainkat, ezután pedig a mindenki karácsonyfájánál kívánhattunk 
egymásnak Kellemes Karácsonyt, végül pedig a szilveszteri összejövetelünkkor Boldog Új Évet. 
Nem maradhat ki a felsorolásból Nemzeti Ünnepeink méltó megünneplése sem, melyeken szép 
számmal vettünk részt. 

Idei évi tervek 
Őszintén remélem, hogy közösségi életünk idén még a tavalyinál is gazdagabb lesz, hiszen 
terveink között további programok is szerepelnek. Bízunk benne, hogy az elkövetkező hét év 
Uniós pályázati rendszerében mi is megtaláljuk, az elképzeléseinknek megfelelő kiírásokat és 
azokat hasznosítani tudjuk a már évek óta dédelgetett terveink megvalósításához. 
 

Tisztelt Ábrahámhegyiek! 
Nehézségek a történelem tükrében 

Amikor az ember végiggondolja, értékeli életének egy időszakát, akaratlanul is összeméri azt 
más korok körülményeivel. Mindannyian tudjuk, hogy 2013 sokunk számára küzdelmekkel teli 
év volt, melyben számos nehézséggel, problémával kellett szembenéznünk. Jelenleg az egész 
világban keményebb harc folyik az erőforrásokért, mint néhány évvel ezelőtt. Sokan őrzünk az 
emlékeink között olyan éveket, amelyek egyszerűbbek, könnyebbek voltak.   (folytatás a 3. oldalon) 
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Ha azonban reálisan akarjuk megítélni 2013-at, arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy 
problémáink egy jóléti társadalom problémái; ezeknél sokkal nagyobb tragédiák érték már 
korábban itt élő őseinket, vagy akár a mai idősebb generációt is.  
Amikor panaszra nyílna a szánk, jusson eszünkbe, milyen szerencsések vagyunk, hogy 
elkerülnek minket a háborúk, a nagy éhínségek, pusztító járványok. Akadnak gondjaink bőven, 
ám azokkal fel tudjuk venni a harcot – és fel is vesszük. Így tettünk 2013-ban, és így fogunk 
tenni 2014-ben is. 

Megoldás: összefogás 
2014 sem ígérkezik habkönnyű évnek. Idén is rengeteg feladatunk lesz. Bízom abban, hogy az 
összefogás szele továbbra is segíti a mi kis közösségünk vitorláit, és egymást támogatva, 
egymás tanácsaira hallgatva, víg esztendőt teremtünk magunknak. Ahogy a mondás tartja: 
Segíts magadon, és Isten is megsegít! 
 

Kedves lakosaink! 
 

Kérem, hogy Önök is támogassák az idei évben az összefogás szellemét. Ehhez és valamennyi 
egyéni és közösségi vágyukhoz sok sikert és nagyon boldog újévet kívánok! 
 

2014 évi terveinkről, beruházásainkról következő lapszámunkban tájékoztatjuk Önöket. 
 

 

És végül, de nem utolsó sorban 
 

A Nemzetközi Nőnap ünnepén, március 8-án az emberiség szebbik - és mondjuk ki bátran – 
jobbik felét, a nőket köszöntjük. Ezen a napon köszönjük meg a hölgyeknek, hogy társaink az 
életben, hogy gondoskodnak rólunk a mindennapokban, hogy kedvesek, figyelmesek, 
türelmesek velünk, hogy mellettünk állnak jóban, rosszban. Engedjék meg, hogy a szebbik nem 
iránti tisztelet és hódolat kifejezéseként, magam és képviselő-testületünk férfi tagjai nevében, 
az alábbi versidézettel köszöntsek településünkön minden kedves hölgyet:  
 

 MINDEN NŐNEK! 
 

„Kislánytól a nagymamáig, áldás szálljon rájuk, 
Teljesüljön minden, amire csak vágynak. 

De ne csak ezen a napon köszöntsük fel őket, 
Minden egyes napon szeressük a nőket! 

 

Szeressük, hisz nélkülük üres lenne minden, 
Bizony nagy űr tátongana minden férfiszívben. 

Így kívánunk mi boldog Nőnapot, 
Remélem, hogy hallják kicsinyek és a nagyok! 

Sok szeretettel gondolunk ma rájuk, 
legyen boldog az utuk, amerre csak járnak!” 

 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket:    Vella Ferenc Zsolt 

     polgármester 
 

 
 

MIRŐL TÁRGYALT, ÉS DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ TESTÜLET? 
 

A képviselő testület 2013. december 17-i nyilvános ülése 
 

Jelen voltak: Vella Zsolt, polgármester Fedőné Vodenyák Katalin, Gáspár József, Zavari Judit, képviselők. Későbbi érkezését 
jelezte: Kovács József alpolgármester. Tanácskozási joggal megjelent dr. Szabó Tímea jegyző. Meghívottak: Varga Orsolya, 
Planteus Tervező és Mérnöki Iroda képviseletében, SütőÁrpád, műszaki előadó, Szepesi Gusztáv, az Ábrahám TV szerkesztője 
 

1.napirendi pont: A szociális ellátások szabályozásáról szóló 21/2013. (XII.23.) számú rendeletet elfogadása. 2014. 
január 1-től az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként 
megszűnik, és önkormányzati segély címen olvad össze, a közgyógyellátás pedig a képviselő-testület hatáskörébe kerül. A 
Képviselő-testület az önkormányzati segélyek, az ápolási díjra való jogosultság, a köztemetés költségeinek megtérítésének és 
a közgyógyellátásra való jogosultság rendelet szerinti megállapításá,t a polgármesterre ruházza át. (folytatás a 4. oldalon) 
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A polgármester döntéseiről a testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. Fentiekre kérelmet a hivatal székhelyén, a 
kirendeltségeken, és az ügyfélfogadási helyeken is be lehet benyújtani. Ha a kérelem vagy az ahhoz csatolt iratok alapján a 
tényállás tisztázásához szükséges, a döntés meghozatala előtt környezettanulmányt készíthetnek. 

 

A jövedelem igazolására a munkaviszonyban állóktól a munkáltató által kiállított kereseti igazolás, a nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban, árvaellátásban, munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési-segélyben, álláskeresést 
ösztönző juttatásban, tartásdíjban részesülőktől a kiutalást bizonyító feladóvevény, valamint a jogosultságot megállapító 
határozat szükséges. A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, családi 
pótlékban részesülök az ellátás megállapításáról nyilatkozatot, a vállalkozók a kérelem benyújtását megelőző évi 
jövedelmükre vonatkozóan a NAV igazolását csatolják, vagy személyes nyilatkozatot mellékelnek. Egyéb forrásból származó 
jövedelem esetén (pl. ingatlanhasznosítás, alkalmi munka) személyes nyilatkozatot kell mellékelni. Amennyiben az igénylő 
vagy családja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik és kétség merül 
fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a hatáskör gyakorlója a NAV igazolását kérheti. Ha a kérelmező létfenntartását 
veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a 
határozatot meghozó, utólag helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat valódiságát. 
 

Az aktív korú rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségének biztosítására az önkormányzat a 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) jelölte ki. A jogosultnak itt kell 
jelentkeznie, és a szolgálat kidolgozza az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő programot, amiről a segélyben 
részesülővel írásban megállapodik. A beilleszkedést segítő programok lehetnek egyéni foglalkozások, esetkezelés, 
életvezetési tanácsadás, információszolgáltatás, munkavállalási, pályaorientációs, konfliktuskezelő csoportos foglalkozások, 
kommunikációs készségeket fejlesztő foglalkozás, önismereti foglalkozás, és motivációs foglalkozások. 
 

Ápolási díj: állapítható meg annak, aki 18 éven felüli hozzátartozója ápolását, gondozását végzi, az alábbi feltételek együttes 
fennállása esetén: az ápolt tartását, gondozását, ellátását szerződésben nem vállalták; az ápoló családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. Az ápolási, gondozási kötelezettség 
teljesítését a képviselő-testület a házi segítségnyújtást nyújtó intézmény útján ellenőrzi. 

 

Önkormányzati segélyek: A képviselő-testület önkormányzati segélyt állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyeknek. Ez lehet jövedelmi 
viszonytól függő, jövedelmi viszonytól függő méltányos, és jövedelmi viszonytól független.  
 

Jövedelmi viszonytól függő önkormányzati segélyben részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át, és ha a kérelmező munkanélküli, 
rendelkezik a munkaügyi szerv nyilvántartásba vételével. 
 

Jövedelmi viszonytól függő, méltányos önkormányzati segélyben részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, és különös méltánylást érdemlő 
helyzetbe került pl. nagy összegű elemi kár, hosszan tartó súlyos betegség, egyéb igazolt, megélhetést veszélyeztető helyzet. 
 

Jövedelmi viszonytól függetlenül - kérelemre - önkormányzati segélyben részesíthető: 
- A gyermek fogadás előkészítésére, a szülők, az egyedül álló várandós anya, ha a kérelem benyújtásakor legalább egy éve a 
  településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a gyermek születésének várható időpontját megelőző két hónapon belül a 
   kérelmet benyújtja. 
- A gyermekük születésére tekintettel, a szülők, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, ha a kérelem benyújtásakor legalább 
  egy éve a településen bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és a születést követő 6 hónapon belül a kérelmet benyújtja. 
 

Fenti két típusú segélyből ugyanazon gyermekre csak az egyik vehető igénybe. 
 

- Az általános iskolás, közép és felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanulókra tekintettel iskolakezdéskor a szülő, 
  ha kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követő 45 napon belül benyújtja.  
- A közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodó személy, ha a haláleset bekövetkeztétől számított 3 hónapon belül 
  a kérelmet benyújtja. 

 

Az önkormányzati segélyek egyszeri mértéke: 
- A jövedelmi viszonytól függő segély esetében legalább 3.000, de legfeljebb 25.000 Ft. 
- A jövedelmi viszonytól függő méltányos segély esetében legfeljebb 100.000 Ft,  
- A jövedelmi viszonytól független a gyermek fogadására, ill. a gyermek születésére való tekintettel 

gyermekenként 40.000-Ft 
- A jövedelmi viszonytól független iskolázási segély a mindenkori éves költségvetési rendeletben 

meghatározott összeg. 
- A jövedelmi viszonytól független temetési segély összege a mindenkori éves költségvetési rendeletben 

meghatározott helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20%-a. 
- A mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 

40%-a abban az esetben, ha az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye Ábrahámhegy volt. 
(folytatás a 5. oldalon) 

 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXI. évfolyam 1. szám 2014. március oldal5 

Egy naptári éven belül ugyanazon személy összesen legfeljebb négy alkalommal részesíthető önkormányzati segélyben, mely 
alkalmakba nem számít bele, a gyermek fogadására, vagy megszületésére, a halálesetre, a gyermek hátrányos helyzetére, a 
gyermek iskolakezdésére, méltányosságra tekintettel, nyújtott segélyek száma. A havi rendszerességgel folyósított segély egy 
alkalomnak számít. 

 

A jövedelemtől függő és a jövedelemtől függő méltányos önkormányzati segély nyújtható természetben is a jogosult 
kérelmére, vagy a hatáskör gyakorlója rendelkezése alapján a célszerű pénzfelhasználás érdekében. Ez történhet Erzsébet-
utalvány, ruhanemű, élelmiszervásárlás, közüzemi díjak átvállalása, tankönyv,- tanszervásárlás, tűzifa vásárlás, 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetése formájában. 
 

A jövedelmi viszonytól függő és a jövedelmi viszonytól függő méltányos önkormányzati segély kamatmentes kölcsön 
formájában is nyújtható, mely esetben a segély mértéke legfeljebb 100.000 Ft, melyet 12 hónap alatt kell visszafizetni, de 
ennél rövidebb visszafizetési idő is megállapítható. 
 

Köztemetés: A Képviselő-testület, az eltemettetésre köteles személy kérelmére, a köztemetés költségeinek visszafizetésére 
maximum hat havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat, vagy a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben 
mentesítheti a kérelmezőt, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén. Különös méltánylást érdemlő 
körülmény a kérelmező családjában fennálló munkanélküliség, tartós súlyos betegség, legalább három kiskorú gyermek 
nevelése, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A különös 
méltánylást érdemlő körülményt a kérelmezőnek igazolni kell. 
 

Közgyógyellátásra jogosult: Akinél az egy főre jutó havi családi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 200%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25%-át.  
 

2. napirendi pont: a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása: A képviselő-testület a 22/2013. (XII. 23.) 
önkormányzati rendeletben határozta meg a szociális tűzifa juttatásra jogosultság feltételeit. A rendelet hatálya a szociális 
ellátásokról szótörvény alapján, Ábrahámhegyen lakcímmel rendelkező személyekre terjed ki. A juttatás megállapítása 
kérelemre történik. A kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje 2014. január 15. volt. Jogosult, akinek háztartásában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, és az általa lakott ingatlanban 
fával fűt. A juttatás megállapítása során előnyt élveznek: 
 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, 
   adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult 
 - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 
   helyzetű gyermeket nevelő család. 
 

Azonos feltételekkel rendelkező kérelmezők esetében az alacsonyabb jövedelmű kérelmező a támogatható. A juttatás 
mértéke háztartásonként legalább 1m3, legfeljebb 5 m3 tűzifa. A kérelmek elbírálására a polgármester jogosult. 
 

3. napirendi pont: A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítása, 
mellyel már több testületi ülésen foglalkoztak. A legnagyobb problémát a díjak tekintetében a helyi lakosok számára 
megállapított kedvezmény jelentette. A törvény alapján három típusú díjat szükséges megállapítani: 
 a) A temetési hely, illetőleg az újraváltás díját 

  b) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen 
    munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díját 
c) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
    igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat. 

 

1. A temetési helyek megváltási díja: 

 A B 
1.  temetési hely megváltási díj 

2.  1 személyes sírhely 39. 370 Ft + áfa 

3.  2 személyes sírhely 70. 866 Ft + áfa 

4.  4 személyes sírhely 118. 110 Ft + áfa 

5.  gyermeksírhely 0 Ft 

6.  1 személyes sírbolt 118. 110 Ft + áfa 

7.  2 személyes sírbolt 212. 598 Ft + áfa 

8.  4 személyes sírbolt 377. 953 Ft + áfa 

9.  urnafülke 62. 992 Ft + áfa 

10.  urnasírhely 39. 370 Ft + áfa 
 

2. A temető fenntartási hozzájárulás díja: 10. 000 Ft + áfa / alkalom. 
 

3. A temetői létesítmények igénybevételéért, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért  
    a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 0 Ft.                                                                             (folytatás a 6. oldalon) 
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4. napirendi pont: Szociális alapszolgáltató térítési díjának meghatározásához rendelet módosítása: A polgármester 
tájékoztatta testületet arról, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás vonatkozásában két jelentős változás is történt. 
Az egyik a kistérségi társulások megszűnésével a Társulás újjáalakítása, a másik, hogy az eddig a Révfülöpi Szociális 
Alapszolgáltató Társulást fenntartó hét település (Révfülöp, Kővágóörs, Kékkút, Mindszentkálla, Köveskál, Balatonhenye, 
Szentbékkálla) döntött a társulás megszüntetéséről, és kérte a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulást, hogy a szociális 
étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést 2014. január 1-jétől lássa el. E változásokat a szükséges az 
önkormányzati rendeleten is át kell vezetni. Ennek megfelelően készült el a módosítás tervezete, melyet a testület elfogadott. 
 

5. napirendi pont a Helyi Építési Szabályzat módosítása: Varga Orsolya, a Planteus Tervező és Mérnöki Iroda képviselője 
az alábbiakról tájékoztatta a testületet. A Rendezési Terv részleges módosítása 2011-ben kezdődött el. Az egyeztetési eljárás 
és véleménykérés után huszonegy pontban foglalták össze a részben térképi, részben a helyi építési szabályzat változásait. 
Közbenső véleményezés is történt, bővült a módosított területek száma, ezért az Állami Főépítész kérésére az új módosítások 
ismételt, illetve pótlólagos előzetes eljárást éltek meg, egyeztető tárgyalás következett, és a szakhatóságok, valamint az 
Állami Főépítész véleményét is beledolgozták a Rendezési Terv módosításai közé. Elkészült a záró-vélemény, amely alapján 
el lehet fogadni a Rendezési Tervet, mind a határozatot, mind a rendeletet.  
 

6. napirendi pont: A képviselő-testület 2014. évi munkaterve: 
JANUÁR: együttes ülés a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeivel a Közös 
Hivatal 2014. évi költségvetése elfogadása tárgyban 
 

FEBRUÁR: a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása, 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása, tájékoztató a 
2013. IV. negyedévi határozatokról, 2014. évi rendezvényterv 
 

ÁPRILIS: együttes ülés a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeivel, a Közös 
Hivatal 2013. évi zárszámadása elfogadása tárgyban. 2013. évi költségvetés módosítása, zárszámadásról szóló rendelet-
tervezet megtárgyalása, belső ellenőrzési jelentés, polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő 
társulások 2013. évi tevékenységéről. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata, a Balaton-felvidéki Szociális Szolgálat 
térítési díjak meghatározása, falugondnok beszámolója, 2013. évi rendezvények elszámolása, tájékoztató a 2014. I. 
negyedévi határozatokról 
 

MÁJUS: gyermekvédelmi beszámoló. JÚNIUS: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása, Települési Értéktár 
Bizottság beszámolója. 
 

SZEPTEMBER: együttes ülés a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeivel a 
Közös Hivatal gazdálkodása 2014. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása tárgyban, a 2014. évi költségvetésről 
szóló rendelet módosítása, a gazdálkodás 2014. első félévi helyzetéről szóló tájékoztat, Bursa Hungarica – csatlakozás, 2014. 
I. félévi rendezvények elszámolása, tájékoztató a 2014. II. negyedévi határozatokról.   
OKTÓBER: együttes ülés a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeivel a Közös 
Hivatal gazdálkodása 2014. háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása tárgyban. Alakuló ülés (eskütétel, 
tiszteletdíjak, bizottságok, SZMSZ), a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása, a gazdálkodás 2014. háromnegyed 
éves helyzetéről szóló tájékoztató, 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása, Bursa Hungarica – pályázat kiírása, 
tájékoztató a 2014. III. negyedévi határozatokról 
 

NOVEMBER – DECEMBER: Közmeghallgatás (közrendvédelmi beszámoló, tájékoztatás a környezet állapotáról, a Képviselő-
testület munkájáról, közérdekű kérdések, javaslatok), a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv, Bursa Hungarica 
pályázatok elbírálása, 2015. évi munkaterv elfogadása, helyi adókról szóló rendeletek módosítása 
 

A képviselő-testület évente két közmeghallgatást szokott tartani, az egyiket nyáron, amikor a nyaralótulajdonosok is itt vannak. 
Dr. Szabó Tímea, jegyző jelezte, hogy a nyaralótulajdonosok tájékoztatása egy kötetlen fórum vagy tájékoztató keretében is 
megtartható. A Képviselő-testület a munkatervet elfogadta. 
 

7. napirendi pont: Háziorvosi feladat ellátási szerződés módosítása: Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet 
arról, hogy háziorvosi feladat ellátási szerződés módosítására van szükség a következők miatt: A korábbiakban lehetőség volt 
arra, hogy a háziorvosok levegyék a vért, és azt a Kistérségi Társulás a tapolcai egészségügyi intézménybe szállította. Ez a 
lehetőség a kistérség megszűnésével megszűnt, Révfülöpön azonban igény merült fel, hogy legyen mód a továbbiakban is a 
vér helyben történő levételére. E feladat ellátását a háziorvos vállalja, a szállításról pedig Révfülöp Önkormányzata 
gondoskodik. A háziorvos e tevékenysége kompenzálására Révfülöp Önkormányzata vállalta, hogy a megállapodás alapján 
fizetendő összegen túl önállóan további 39. 000 Ft/hó összeget fizet a háziorvos részére. E vállalás Ábrahámhegy 
Önkormányzatát nem terheli, ugyanakkor feladat ellátási megállapodást kötő félként érintett, így a szerződés módosításáról a 
Képviselő-testületeknek is döntenie kell. 
 

8. napirendi pont: Döntés az Ábrahám Televízió üzemeltetéséről: Vella Zsolt polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 
az augusztusi ülésen tárgyaltak szerint az Ábrahámhegy TV üzemeltetésére az Extreme Movie Kft-vel kötöttek szerződést 
négy hónapra, és a döntésben szerepelt, hogy decemberben visszatérnek rá. A Kft. a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól 
szolgáltatási engedélyt kért, amit január 16-án kap meg. Kalmár Györgyöt viszont felszólította a Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság, hogy a november 28-i adást küldje meg. 

(folytatás a 7. oldalon) 
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 Révfülöpön is kellett kötni erre a négy hónapra szerződést. Ott Kalmár György havonta 28.000 Ft-ot kért, de mivel mi kisebb 
település vagyunk, a négy hónapra 55.000 Ft-os díjat tudunk fizetni, mivel január 16-ig ő a felelős szerkesztő. Szepesi 
Gusztáv az Extreme Movie Kft. képviselője a november 28-i adást Kalmár György részére eljuttatta. A képviselőtestület 
megszavazta Kalmár György részére, megbízási szerződés alapján bruttó 55.000 Ft. kifizetését, a 2013-szeptember 1. és 
2013. december 31-ig tartó időszakra. Vella Zsolt, polgármester javasolja, hogy amennyiben a testület a négy hónapos 
üzemeltetéssel meg van elégedve, az Ábrahám Televízió üzemeltetésére az Extreme Movie Kft-vel kötött szerződést 
hosszabbítsák meg 5 évre, belefoglalva a mindkét fél részéről egy hónapos határidővel történő szerződés felbontási 
lehetőséget. A javaslatot a testület elfogadta. 
 

9. napirendi pont: Tájékoztatás a vegyes tulajdonú vízi-közművek üzemeltetési szerződéséről: Vella Zsolt polgármester 
tájékoztatta a testületet arról, hogy a DRV ZRt. megkereste a polgármestereket, azzal kapcsolatban, hogy a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatot alkotott azon közös víziközmű-rendszerekről, amelyekért a Magyar 
Állam és az érintett önkormányzatok egyaránt ellátási felelősnek minősülnek. Az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-
közművek a Magyar Állam és más önkormányzatok tulajdonában álló vízi-közművekhez kapcsolódnak, azokkal közös 
rendszert alkotnak. A működési engedély kiadásának feltétele, hogy a vízi-közművek tulajdonosai egy víziközmű-
szolgáltatóval, egy közös üzemeltetési szerződést kössenek a teljes víziközmű-rendszerre, melyet legkésőbb 2014. március 
31-ig kell megkötni. Itt felhívta a figyelmet a képviseleti jogra, a vízi-közművek vagyonértékelésére, a térítésmentes állami 
tulajdonba adásra. Dr. Szabó Tímea, jegyző: A képviselő-testületnek a tájékoztató azért került kiküldésre, hogy előre 
tájékozódhassanak, és ha dönteni szükséges a témában, akkor már ismert legyen. 
 

10.napirendi pont: Térkép beszerzése: A képviselőtestület döntött 1000 db információs térkép beszerzéséről a Schwarcz 
Térkép cégtől bruttó 400 Ft/db áron. A kiadvány egyik oldalán a Káli-medence és a Balaton part látható, a másik oldalon 
Ábrahámhegy szerepel, turista útvonalak feltüntetésével.  
 

11.napirendi pont: Tájékoztató a kerékpárút tervezett felújításról Vella Zsolt, polgármestert Megkereste Fehérvári András 
tervező a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-től, hogy felújítják a Balaton parti kerékpár utat, melyre 2016-tól kerül sor. Költségeit a 
központi költségvetésből biztosítják. Kérdezte, hogy Ábrahámhegyen hol van probléma. Elmondták, hogy a Vasút és Park 
utcában csíkot kellene felfesteni, hogy az a kerékpárút része, valamint Badacsonyörs felé vezető részt felszedni, aszfaltozni 
és kiszélesíteni. Ahol tavaly ősszel baleset volt, oda egy villogó lámpát kellene tenni. 
 

12.napirendi pont:Tájékoztató a 71-es út fakivágás szakvéleményről: Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a 71-es út menti fakivágásról a szakvéleményt elkészítette Móczár Béla mérnök, és ezt a testület tagjai megismerték. 
 

13. napirendi pont: Ábrahámhegy, Patak utcai buszmegálló öböl kialakítása: Vella Zsolt, polgármester: A buszmegálló 
öböl kialakítására új ajánlatot kértek, és meg is érkezett, a következő ülésen tárgyalják. Fedőné Vodenyák Katalin képviselő 
véleménye szerint a Patak utca szélét aszfalttal meg kellene erősíteni. Vella Zsolt polgármester, felírja az észrevételt. 
 

14. napirendi pont: Rendezvényterv elfogadása: A rendezvényterv nincs teljesen kész. A disznóvágás időpontja február 1.  
                                                                                                                                                        
15.napirendi pont: Civilszervezetek támogatása: Ábrahámhegy község Önkormányzata Képviselő-testülete, az 
Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet egyszeri 150.000 Ft-tal támogatja. A támogatás célja a Tűzoltó Egyesület 
működési költségei támogatása. A felhasználás határideje: 2014. február 15. Az Egyesület a támogatásról 2014. február 28- ig 
köteles elszámolni. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet 
egyszeri 300.000 Ft-tal, támogatja. A támogatás célja a Polgárőr Egyesület működési költségei támogatása. A felhasználás 
határideje: 2014. február 15. Az Egyesület a támogatásról 2014. február 28- ig köteles elszámolni 

 

Vella Zsolt, polgármester Tájékoztatja a képviselő-testületet a következőkről: A közvilágítás korszerűsítést az Akácfa és 
a Honvéd utcában napelemes közvilágítással lehetne megoldani. Ezzel kapcsolatban beszélt Csillag Istvánnal. A községben a 
nátriumos lámpákat ki lehetne cserélni, amely több mint négy év alatt térülne meg, de erre pályázati lehetőséget keresnek. 
Herczeg Zoltán elkészíti a honlap frissítését, a következő ülésen tárgyalják. A fűtési rendszer átmosásával kapcsolatban 
elmondja, hogy nem mindegyik radiátor melegít rendesen, ezért át kellene mosatni. A csónakkikötő kérdésével is foglalkoznak 
majd. A december 20-i nyugdíjasok karácsonyi ünnepségére. 165 fő részére készítettek ajándékcsomagokat  

 

 
 

AKIK MÁR NEM LEHETNEK KÖZTÜNK 
 

             Záborszky Józsefné született Szabó Éva                            „Emlékszem azokra, 
                    (1937. 07. 08 - 2013.12. 07.)                                 Akik már nincsenek közöttünk, 
                                                                                          Talán a lelkük röppen itt fölöttünk, 
              Bartus Istvánné született Móri Ilona                            És angyalként vigyáznak ránk, 
                      (1930. 02. 28 - 2014.01.16.)                                Mindegyik lelkéért, égjen egy láng” 
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Iskolai Hírek 
 

„Ez a tél, nEm is tél,  
a hó csak pilinkél.” 

 

Kányádi Sándor versének első két sora híven tükrözi az 

idei telet. Pedig a gyerekek nagyon várják, sok örömet 
adhatna nekik. Persze a felnőtteknek más jut eszébe a 
télről: hideg, fűtés, hólapátolás. A gyerkőcöknek teljesen 
más irányba mutat a gondolatuk: korcsolyázás, 
hógolyózás, hóemberépítés. Ez így is van rendjén! A 
negyedik osztályosok ki is használták azt a kevéske havat, 
amivel megajándékozott bennünket a természet. Nagy 
hócsatába kezdtek egymással, de Békési Zsombor úgy 
gondolta ő megpróbálkozik egy hóember összegyúrásával. 
Íme, erőfeszítésének gyümölcse 
                                                                                                                                Farkas Csilla 

  
 

„A sport a test útján nyitja meg a lelket.” 
 

                                                                      (Szent-Györgyi Albert) 
 

Február elején a negyedik osztályosokkal ellátogattunk 

Tapolcára, a Sportházba. A gyerekek Zsolti bácsi segítségével 

kipróbálhatták a különböző erősítőgépeket. Nagyon tetszett 

nekik az, hogy ki milyen súlyokat tud megemelni és hányszor. 

Volt, akinek a futópad nyerte el tetszését, de a fiúknak inkább 

a láb- és karizomra ható gépek „jöttek be.” A fallabdát is 

érdekesnek tartották, de a bowling vitte el a fődíjat. 

Többen alig akarták abbahagyni a golyók gurítását és nagy 

öröm volt, ha jó pár bábut eltaláltak. Váltig fogadkoztak, hogy a szüleikkel is el fognak menni. Reméljük 

így is lesz!  Köszönöm a szülők segítségét a szállításban és Molnár Istvánnak a Sportház vezetőjének a 

lehetőséget!                                                                                                                     Farkas Csilla 

 
 

Suli- bál 2013. Révfülöpön 
 
Az idén is megrendezésre került iskolánkban, a most már hagyományosnak mondható Suli- 
bál, melyen a jókedv, a szórakozás és a közös együttlét mellett lehetőség adódott a tanár-
szülő kapcsolat kötetlenebb megteremtésére is. Különösen örültünk az első osztályosok 
szüleinek, akik az idén először vettek részt a bálon. Nagy örömünkre szolgált, hogy a már 
elballagott diákok szülei is szívesen látogattak vissza hozzánk. 
 

Az estét fejtörő és vicces, játékos feladatok tették színesebbé. A hangulatot fergeteges 
táncház fokozta, sokan hajnalig ropták a táncot. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki az 
éhség csillapítására hozott ínyencségeket, valamint a sok tombolát, mellyel a rendezvényt 
támogatták. Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek is, akik az előkészületi, 
illetve a másnapi takarítási munkálatokban részt vállaltak. A bál teljes bevételét 
gyermekeink szabadidős tevékenységére fordítjuk. Reméljük jövőre is találkozunk, hogy jól 
érezzük magunkat együtt gyermekeinkért!                                                           Török Péterné 
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HÍREK AZ OVIBÓL 
 

 

A szorgos kezű anyukák! Az óvodában már november-
ben elkezdődött az ünnepi adventi készülődés. Jó 
hangulatban telt a barkács délután, ahol a szülők és 
óvónők együtt készítettek díszeket és ajándékokat a 
gyerekeknek. Az adventi időszak ráhangolta a kicsiket és 
nagyokat a karácsony megünneplésére. Mindennap más-
más gyermek vihetett haza ajándékot az adventi naptárból. 
Sok énekkel és verssel vártuk a Mikulást és a Karácsonyt. 
 

Fő az egészség: Az óvodában Jámbor Szilvia, dietetikus 
beszélgetett a gyerekekkel az egészséges életmódról és 
az egészséges ételekről. Együtt készített a csoporttal 
gyümölcssalátát és a gyerekek kóstolhattak a változatos 
ízű zöldséges krémekből is. 
 

Ásványkiállításon jártunk: November végén ellátogattunk 
az iskolába egy ásványkiállításra. A gyerekek tátott szájjal 
hallgatták a kőzetekről szóló érdekes előadást. Több millió 
éves cápafogak, megkövesedett skorpiók is voltak a  

szebbnél szebb ásványok között. Pálffy Júlia óvodásunk, 
egy dinoszauruszról készített rajzáért egy gyönyörű, fehér 
kristályt kapott ajándékba. 
 

Látogatás az üvegfúvó műhelyben: Nagycsoportosaink 
megismerkedhettek a varázslatos üvegfúvás rejtelmeivel. 
Megcsodálhatták a tűzforró kemencét, és a vállalkozó 
kedvű gyerekek ki is próbálhatták az üvegfúvást. Köszönet 
érte Pattantyús Misike szüleinek! 
 

Dolgozni szaporán ... Jó és hasznos program volt a 
vadgesztenyeszedés, ami bármilyen nehéz "munka" is, 
óvodásaink rendületlen kitartással gyűjtötték a vadgeszte-
nyét a kisvödrökbe, majd borították a nagy zsákba. Kicsik 
és nagyok egyaránt türelmesen dolgoztak, így 1100 kg 
gesztenyét sikerült röpke 2 óra alatt összeszednünk. 
Köszönjük a lehetőséget a kemping vezetőjének, Herceg-
Balogh Ildikónak és Szeginé Balogh Emíliának. 
                         Óvó nénik 

 

 

Támogatás 
 

Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület azzal a kéréssel fordul Önökhöz, 
hogy az Egyesület működését támogassák. 

Ezt megtehetik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, 
Adószám: 19265850-1-19, 

vagy a 72800030-15330798 számú Bankszámlaszámra való utalással. 
 

Segítségüket és támogatásukat megköszönve:  Pintér Domonkos elnök 
 

 

 

Köszönet és kérés 
 

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

Örökségének Megőrzéséért Alapítványt. 
 

A NAV 2013-ban 108.878 Ft-ot utalt át az Alapítvány 
számlájára a minket ily módon támogatóktól. 

Rendezvényeinkkel, és a temetőkápolna felépítéséhez 
nyújtott több mint 800.000 Ft-os hozzájárulásunkkal 

igyekszünk viszonozni a bizalmat. 
 

A segítség, az elismerés minden megnyilvánulása fontos 
számunkra, hogy továbbra is részt tudjunk venni 

Ábrahámhegy kulturális életében. 
 

Kérjük, ha módja van rá, adóbevallása kitöltésénél 
a „Rendelkező Nyilatkozat”-on a kedvezményezett 

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

szöveget írja be. 
 

     Köszönjük!                                       Zolnai László 

                                                         kuratóriumi elnök 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

A Pro Ábrahámhegy Alapítvány ezúton 
mond köszönetet mindazoknak, 

akik 2012. évi személyi jövedelemadójuk 
1%-ával támogatták. 

 

A felajánlott összeg: 171.613.-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 
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Január 22. a Himnusz születésnapja, 

és 1989 óta, a Magyar Kultúra ünnepe. 
 

Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a „Hymnus a 
Magyar nép zivataros századaiból”. költeményét, mely később 

Nemzeti Himnuszunk lett. Erre az eseményre emlékezve, 
1989 óta, e napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. 

 

A magyarságnak a 19. századig nem volt himnusza. 
Kölcsey műve előtt a katolikus magyarok a „Boldogasszony 
anyánk” című egyházi népéneket és az „Ah, hol vagy 

magyarok tündöklő csillaga” kezdetű Szent István-éneket, a reformátusok pedig a 90. zsoltárt, a 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva” kezdetűt énekelték. Hivatalos alkalmakkor azonban még a 19. század 
elején is az osztrák császári himnusz csendült föl, mint az országot jelképező közösségi dal. 
 

Nemzeti Himnuszunkban Kölcsey Ferenc a magyarság mindenkori legjobbjainak erkölcsi tisztaságát, 
cselekvő akaratát, a humánum felelősségét, az önvizsgálódás örökös parancsát, a magunkba nézés 
megtisztító vívódását sűrítette versbe, és hagyta örökül minden idők magyarjai számára. 
 

A verset Erkel Ferenc zenésítette meg, és 1844. augusztus 10-én csendült fel először nyilvános 
ünnepségen a Széchenyi gőzös vízre bocsátásakor. Hivatalos állami ünnepen a Mátyás-templomban 
szólalt meg először 1848. augusztus 20-án. A szabadságharc leverése után ismét az osztrák himnuszt 
erőszakolják a nemzetre, Kölcsey műve csak 1903-ban lett az ország törvényesen elfogadott 
himnusza. A II. világháborút követően, amikor a magyar címert „szovjetesítették”, Révai József és 
Rákosi Mátyás tervbe vették, hogy Illyés Gyulával új himnusz-szöveget íratnak, és azt Kodály Zoltánnal 
zenésíttetik meg. Illyés viszont nem vállalta, Kodály pedig egy születésnapi fogadáson, amikor Révai 
unszolta, hogy írjon új himnuszt, állítólag csak ennyit mondott: „Minek, jó a régi!”. Hogy miért hagyták 
annyiban ezt az ellenszegülést, nem tudni, mindenesetre maradt a "régi" Himnusz - igaz az 50-es évek 
első felében csak a zenéjét játszották, a szövegét nem énekelték, nehogy az „Isten, áldd meg a 
magyart” üzenete zavarja a kommunista vezetők ateista-materialista elkötelezettségét. 1956-ban a 
szabadság himnuszaként a forradalom zenei szimbóluma volt. A Kádár korszak enyhébb éveiben már 
megszólalhatott, persze csak a szovjet himnusszal és az Internacionáléval együtt. 1990-ben került az 
Alkotmányba, legfiatalabbként nemzeti jelképeink, a zászló, a címer mellett. 
 

Himnuszunk születésnapját, január 22-ét, legújabb kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. 
Ezen a napon emlékezünk meg legfontosabb közös kincsünkről, arról, amely jelzőjét és minőségét adja 
létünknek, a magyar kultúráról. Ez történelmünk és magyarságunk során létrehozott olyan érték, ami 
minket, magyarokat, - éljünk bár országhatáron belül, vagy túl - nemzeti azonosságtudatunk 
hordozójaként megkülönböztet más népektől. Nemzeti Himnuszunknak főleg az első versszaka 
közismert, ezért álljon most itt teljességében: 
 

Kölcsey Ferenc: Hymnus A' Magyar nép zivataros századaiból 
 

Isten, áldd meg a magyart jókedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel; 

Bal sors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt, 
Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt! 

 

Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, 
Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. 
S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, 

Árpád hős magzatjai felvirágozának. 
 

Értünk Kunság mezein ért kalászt lengettél, 
Tokaj szőlő vesszein nektárt csepegtettél. 

Zászlónk gyakran plántálád vad török sáncára, 
S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. 

 

Hajh, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, 
S elsújtád villámidat dörgő fellegedben, 

Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, 
Majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. 

Hányszor zengett ajkain Ozmán vad népének 
Vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének! 

Hányszor támadt tenfiad szép hazám kebledre, 
S lettél magzatod miatt magzatod hamvvedre! 

 

Bújt az üldözött s felé kard nyúl barlangjában, 
Szerte nézett, s nem lelé honját a hazában, 

Bércre hág és völgybe száll, bú s kétség mellette, 
Vérözön lábainál, s lángtenger felette. 

 

Vár állott, most kőhalom, kedv és öröm röpkedtek, 
Halálhörgés, siralom zajlik már helyettek. 

S ah, szabadság nem virul a holtnak véréből, 
Kínzó rabság könnye hull árvák hő szeméből! 

 

Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védő kart tengerén kínjának. 

Balsors akit régen tép, hozz rá víg esztendőt, 
Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt! 
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Hogyan áldja meg Isten a magyart? Tudjuk-e, hogy ki is az a Bendegúz, akit Kölcsey himnuszunkban 
emleget, akinek a vérei vagyunk, és mit jelent, hogy a vérei vagyunk, 

és hogyan nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára? 
Kérdések Nemzeti Himnuszunkkal kapcsolatban 

Munkácsy Mihály: Honfoglalás 
 

 

„Isten, áldd meg a magyart jókedvvel, bőséggel”: Érthetjük ezt úgy is, hogy Isten jókedvet adjon nekünk, de a Himnuszban 

elsősorban az egyházi nyelvben ma is fellehető jókedv, a kegyelem, kegy, a szeretetteljes jóindulat kifejezője. Tehát Kölcsey 

Istentől jó sorsot, kegyes, szeretetteljes jóindulatot kér a magyar népre. 
 

„Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére.” Kezdjük a könnyebbel: valakinek 

a vére, azt jelenti, a vérrokona. De ki is Bendegúz? Bendegúz, Attila hun király apja. Mit is ír Kölcsey? „Őseinket felhozád, 

Kárpát szent bércére, - ez egyértelműen a honfoglalásra utal. „Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére.” Bendegúznak vére, 

azaz Attila, hun király Isten segítségével nyert a Kárpát-medencében hazát. A honfoglaló magyarok hite és tudata szerint is, ez 
a föld Atilla birodalma volt, akinek vérrokona Álmos, az ő fia pedig Árpád, aki azért jött a Kárpát-medencébe, hogy elfoglalja 

őse által rá hagyott földet. Így mi, késői magyarokként - Kölcsey és Nemzeti Himnuszunk szerint - Bendegúz, rajta keresztül 

pedig a hunok leszármazottai vagyunk. 
 

Így tudta ezt Anonymus is, aki 300 évvel a magyarok bejövetele után így ír erről: „Szkítiának első királya Magóg volt. Ennek a 
királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Atilla király. Ugyanezen Magóg király ivadékából eredt 
Ügyek, aki Álmos vezér apja, akinek Magyarország királyai és vezérei a leszármazottai.”  Kézai Simon, IV. László király 
krónikása, 1283-ban további részleteket közöl: „Ménrót király két fiút nemzett, Hunort és Magort, akikből a hunok, vagyis a 
hungarusok erednek.” Kézai Simon azt is tudni véli, hogy „Atilla pajzsán koronás turul ékeskedett”. Ezek szerint még a 

címerállat, a turulmadár is Atilla öröksége, és ez az uralkodói jelkép Géza fejedelem idejéig fennmaradt. 
 

Hogyan nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára? „S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára” nem azt jelenti, 

hogy Mátyás hadai búsan, orrukat lógatva mentek Bécs alá, amitől a büszke vár egészen megroggyant, hanem pont az 

ellenkezőjét! A bús szó akkoriban nemcsak a szomorú, hanem a bosszús, ingerült kifejezést is jelentette. Károli Gáspár latin 

bibliafordításában, így adta vissza magyarul Isten haragját: „Uram, ne feddj meg engemet a te búsulásodban, ne ostorozz 
engemet a te haragodban.” Tehát Mátyás hada, a híres fekete sereg ingerült, bosszús és felháborodott volt, amikor Bécs ellen 

vonult, hogy biztosítsa a külső és belső rendet, a felvirágoztatáshoz szükséges békességet. 
 

„Hányszor zengett ajkain Ozmán vad népének, vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének! „Hányszor támadt tenfiad, 
szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvvedre!”: (Ozmán= török, tenfiad= saját fiad) Mire gondolt itt 

a költő? Muhi, Mohács, vagyis a tatárjárás, és törökdúlás nemzeti szerencsétlenségére. „s lettél magzatod miatt magzatod 
hamvvedre!”: (hamvveder= halotti urna) Abban látta a bajok legfőbb okát, ami mindkét esetben az ország vesztét okozta: a 

széthúzás, az önpusztítás, a nemzeti egység hiánya, ami miatt a tatárjárás után pusztasággá lett, a török vész alatt pedig 
megszűnt az önálló Magyarország.  
 

„Szánd meg Isten a magyart” Kölcsey a jövő magyarságáért az Úr kegyelmét kéri, hogy a múlt vészterhes időszaka után „Kit 
vészek hányának” és a jelen szenvedései „Tengerén kínjának” után fogadja kegyelmébe. Hiszi, hogy az igaz megbánásban 
megtisztító erő rejlik, a rossz után jó jöhet. Távoli analógia ez Madách művének végső kicsengésével: „Ember küzdve küzdj 
és bízva bízzál” - Hát mást, nem is nagyon tehetünk, ha, csak a XX. századi történelmünket nézzük, két vesztes háborúval, 
holokauszttal, tankokkal letiport 56-os forradalommal, a kommunizmus bűneivel, kitelepítésekkel, munkatáborokkal 

népirtásokkal -  mint Himnuszunk költője, csak Isten kegyelmében reménykedhetünk.                                    Bakosné  
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„Hol vannak a katonák?” 

A II. világháború fájdalmas vesztesége a 2. Magyar Hadsereg véráldozata a Don-kanyarban. 
A 71 évvel ezelőtti doni áttörésnél az orosz frontra küldött 200 ezres magyar hadseregből, mintegy 

120 ezer ember vesztett oda. Az évforduló alkalmával országszerte tartottak megemlékezéseket. 
 

 

A doni katasztrófa mindmáig lezáratlan fejezete a magyar történelmi emlékezetnek. 
Többször és többekben felvetődött már a kérdés, hogy „mit kerestek a magyarok a 
Donnál?” Azt, amit ma Afganisztánban, és Irakban. Az is egy szövetségi rendszer 
volt, melyhez társult a Trianoni békepaktum által elcsatolt területek visszaszer-
zésének reménye. A régi határok részbeni visszaállítása, és a függetlenség megtar-
tása fejében Magyarország a német hadigépezet támogatását vállalta, nyersanya-
gokat, élelmiszert, textilipari, bőripari termékeket adott. A németek Moszkva alatti 
veresége után azonban megváltozott a helyzet. Hitler Magyarországtól, mint 
szövetségesétől most már egy teljes hadsereg kiküldését követelte, ugyanakkor mind 
erősebben hallatszott  Románia kontra-revíziós igénye az Észak-Erdélyi területekre. 

 

Benedek György: Katona a hóban című alkotása. A Munkácsy díjas Érdemes 
Művész szobrászművésznek 2013-ban volt nálunk kiállítása, ahol többek között 

a II. világháborúban elesett katonák emlékére készített és Balatonfüreden 
felállított köztéri szobrának nagyméretű fotóját is láthattuk. 

 

A Don mentén, 1943. január 12-én indult a Vörös Hadsereg végzetes támadása, és 
január 22-ig a magyar katonák több mint kétharmada esett el, lett hadifogoly, halt 
bele sebesülésébe, vagy fagyott meg az orosz télben. Férjek, fiúk, apák, akiket 

nyíltan elsiratni sem volt szabad. A „megbonthatatlan Szovjet-Magyar barátság” idején, a Szovjetunióval szembeni 
háború említése is tilos volt. Megengedhetetlen volt bármi jót írni a magyar katonákról, elképzelhetetlen volt, hogy 
egyáltalán szó eshessen a magyar katonai bátorságról. Ehhez képest az urivi hídfőnél a magyar ellenállást a szovjet 
csapatok csak öt nap alatt számolták fel. Az alakulatok, amíg tehették, kitartottak és sok esetben hősies magatartást 
tanúsítottak. A korabeli dokumentumok és az 1990 után megjelent visszaemlékezések is ezt igazolták. A nemrég 
megnyílt szovjet levéltári adatatok szerint, mintegy 100-155 ezer fős orosz emberveszteség, és sok technikai eszköz 
megsemmisülése árán sikerült csak a magyar honvédség visszaszorítása, viszont az áttörési harcok során magyar 
katonák tízezrei is ottmaradtak örökre a távoli, idegen világban, ahová a korabeli politika, és szövetségesi rendszere 
juttatta őket. A katona nem önként ment oda, és mind abban reménykedtek, hogy hazatérhetnek. 
 

Hol van a sok sírkereszt? A volt Szovjetunió területén 5700 (!!!) Hadifogoly-

tábor létesült a második világháború során. Ezek közül 3500-ban voltak magyar 
hadifoglyok. Ma, több mint 250 olyan hadifogoly temető található az Oroszországi 
Föderáció területén, amelyben magyar katonák is nyugszanak. Az első magyar 
katonatemető a Don-kanyarban Boldirjovkában épült, és 1997 végén szentelték föl. 
Hatezer-háromszáz katona végső nyughelye ez. 
 

(A Boldirjovkai temető bejárata) 
 

A Rudkino II. Magyar Központi Katonai 
Temető és Emlékhely építése Voronyezs megyében, 2002 tavaszán fejeződött 
be. A temetőben 19.315 elhunyt magyar honvéd földi maradványi kerültek 
újratemetésre. A hősi temető területén eddig 1.267 db gránittábla került 
felállításra, amelyekre a Don-menti harcokban elhunyt 12.595 magyar honvéd és 
munkaszolgálatos, és 49.343 eltűnt magyar katona neve van felvésve. Ukrajna, 
Moldova, Kazahsztán, Erdély, a Felvidék, és a Délvidék területein viszont a 
katonák többsége ma is jeltelen tömegsírban nyugszik, de van ahol még ezeknek 
a síroknak a pontos helyét sem sikerült meghatározni.                                      A képen: Rudkino II.a gránittáblák sorával 
 

Ferenc pápa nemrégen ezt mondta a háborúról: „Világunkat az egoizmus, az egyéni érdekek, a hatalomvágy uralja, 
ami erőszakhoz, közönyhöz, konfliktushoz és káoszhoz vezet. Legyen vége a fegyverek zajának! A háború 
mindig vereség az emberiség számára. (…) Mi azonban a fegyvereket tökéletesítettük, lelkiismeretünk elaludt, 
egyre ravaszabbul igazoljuk magatartásunk okait. Mintha normális lenne, úgy vetjük el a pusztítás, a fájdalom, a 
halál magját!  Gondoljunk erre is, amikor a 2. Magyar Hadsereg katonáira emlékezünk, és arra, hogy egy háborúban 
mindkét oldalon vannak halottak, sebesültek és sok-sok fájdalom.                                               Bakosné  
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Január 27. 

A Holokauszt Nemzetközi 

Emléknapja 
 

Az Auschwitz-Birkenaui haláltábort 1945. január 27-én szabadították 
fel. Az ENSZ e napot nyilvánította a holokauszt nemzetközi 

emléknapjává. A II. világháborúban közel félmillió zsidó honfitársunk 
esett áldozatul a munkaszolgálatnak, a deportálásoknak, a 

halálmeneteknek, az auschwitzi gázosításoknak, a koncentrációs 

táborok embertelen gyötrelmeinek, megaláztatásának. 2001 óta 
minden év április 16-án a holokauszt magyarországi áldozataira 

emlékezünk.  

 
2014. MAGYAR  HOLOKAUSZT  EMLÉKÉV 
 

A magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulójának évét, 2014-et, 

Magyarország Kormánya "Magyar Holokauszt Emlékév 2014" címmel 
emlékévvé nyilvánította. Az emlékév keretén belül országszerte 

tartanak megemlékezéseket, programsorozatokat. melyek a 
tragédiából való közös tanulást szolgálva emlékeztetnek a magyar 
vészkorszak fajelmélet alapján elkövetett bűneire, mely a 

magyarság egészének tragédiája. Ugyanakkor az emlékév 
lehetőséget ad, arra is, hogy megemlékezzünk arról is, hogy voltak, 

akik bátor cselekedeteteket hajtottak végre, mentették az 
áldozatokat

 

    

2014 tavaszán félezer éves évfordulóját ünnepeljük 

a Dózsa féle parasztfelkelésnek. 
 

A parasztok vezéreként, a kizsákmányolók ellen hősies harcot vívó,  
majd kínhalált szenvedő vezér nevét megőrizték az évszázadok. 

 
 

Dózsa György, Toldi Mik-
lóshoz hasonlóan, erejé-
nek köszönhette, hogy 
lovagi címet kapott. 
II. Ulászló egy török har-
cossal vívott párbaja után 

nemesi ranggal ajándékozta meg, de az alacsony 
szárma-zású emberek ezután is saját fiukként voltak 
büszkék rá. Példakép lett az akkortájt igencsak 
sanyargatott parasztok gyermekei számára, akik 
szívesen követték, amikor a török ellenes keresztes 
hadjárat élére hadvezérnek nevezték ki. A toborzásra 
össze is gyűlt több mint negyvenezer szegénysorból 
származó katona, bár a nemesek jobban szerették 
volna, ha dolgoznak a földeken, ezért voltak, akik 
visszatartották jobbágyaikat. A nagy tömegnek az 
élelmezése és elszállásolása sem volt megoldott, és 
egyre gyakoribbá vált, hogy neme-si kúriákat 
fosztogattak. Ezért Bakócz Tamás érsek 
felfüggesztette a toborzást és feloszlatta a keresztes 
hadakat. (Bakócz Tamásról olvashatunk Herczeg Ferenc 

Történelmi regények kötetében, mely a könyvtárban is 

megvan) Ennek ellenére a sereg nőttön-nőtt. Az 
összegyűlt jobbágyok és parasztok Dózsa 
vezetésével elindultak az új ellen-ség, a nemesek 
ellen Elfoglalták Nagylakot, majd Aradot és Lippát. 
Temesvár ostrománál azonban vereséget szen-
vedtek. A méltányolható célért indult, de kegyetlenül 
megvalósított Dózsa György-féle szabadságharc 
elbukott. A nemesség súlyosan megtorolta sérelmeit. 
Nyolcvanezer parasztot végeztek ki, sebesülten fog-
ságba esett hadvezérüket pedig kegyetlenül megkí-
nozták. Sírja ma már ismeretlen, de Temesváron 

ismerik kivégzésének helyét, és beszélnek az akkor 
történt csodáról, Szűz Mária megjelenéséről. A 
kivégzett hős fejét a hagyomány szerint Pálfy Balázs 
a Feren-cesek alsóvárosi templomának cintermében 
temette el, a vaskorona pedig a kolozsvári levél-
tárban, majd az Erdélyi Múzeumban volt látható 
sokáig, bár hitelessége bizonytalan.  
 

Dózsa kivégzése 1514. július közepe táján történ-
hetett, amire hatalmas tömeget csődítettek össze, 
részben a város lakosságából, részben pedig a 
legyőzöttekből, hadd lássák, miként pusztul a pa-
rasztok vezére. Mezítelenre vetkőztették, majd egy 
trón formájú, durván ácsolt fa karosszékbe ültették 
és odakötözték. Ezután a hóhér egy megtüzesített, 
vasabroncsból kovácsolt, koronát nyomott a fejére. 
 

Ez a kegyetlen kínzás a középkorban a fejedelmi 
hatalomra törő, az önmagukat uralkodói hatáskörrel 
felruházó lázadók büntetése volt. Amikor tehát mél-
tán borzadunk el az eljárás szörnyűségén, mindjárt 
azt is meg kell állapítanunk, hogy ez akkortájt 
egyáltalán nem volt szokatlan. 
 

A végén Dózsa testét felnégyelték, és darabjait 
azoknak a városoknak a kapujára tűzték ki, ahol 
előtte a keresztesek gyülekeztek. És, hogy a 
lázadásnak büntetése a maradékaikra is átszálljon, a 
parasztoktól megvonták a szabad költözés jogát. 
 

Széles körben elterjedt nézet szerint a Mohácsi 
tragédia egyik fő oka az volt, hogy 1514 után a 
nemesség a legnagyobb veszedelem idején sem 
merte hadba hívni a parasztságot.  
                                                                                                 Bakosné

 

Mi a cinterem? 
 

„A kivégzett hős fejét Pálfy Balázs a Ferencesek alsóvárosi templomának cintermében temette el, ….” írja a 
Magyar Néprajzi Lexikon. Először én is valamiféle a templomban lévő teremre gondoltam. De mi is a 
cinterem? Templom kerti temető, sírbolt, a latin coemeterium (cömeterium) szóból magyarosodott. Nincs 
köze se a cinhez, se a teremhez.  

http://mno.hu/belfold/felismerni-egymasban-a-jot-kozosen-itelni-el-a-rosszat-1207500
http://mno.hu/belfold/felismerni-egymasban-a-jot-kozosen-itelni-el-a-rosszat-1207500
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1848. MÁRCIUS 15. 
CSÓKTÓL, CSÓKIG 

 

Rendkívüli asszonyok a szabadságharcban 
 
1848. március 15-e tulajdonképpen egy nővel kezdődött, és egy másik nővel ért 
véget. A nap reggelén Szendrey Júlia minden bizonnyal hitvesi csókkal búcsúzott el 
férjétől, Petőfi Sándortól, és engedte útjára, hogy beírja nevét a magyar történelembe. 
És hogyan ér véget a nap? A Nemzeti Színház színpadán Laborfalvi Róza, aki a Bánk 
bán előadásában Gertrudis királynőt játszotta, a színpadra lépő Jókai Mórt, a nap hősét, egy óriási 
kokárdával köszönti, a karjaiba omlik, és egy sírig tartó szerelem és házasság első pillanatát élik meg - 
miközben egy nem is túl színpadias csókban forrnak össze. 
 

Széchenyi, Batthyány, Kossuth felesége, támogatván férjeiket, a német nyelv helyett magyarul beszéltek, 
magyaros ruhát viseltek, magyar táncokat jártak. Brunszvik Teréz megnyitotta az első óvodát. Teleki Blanka 

leánynevelő intézete magyar nyelven oktatott. 1848 földcsuszam-
lásszerű változást hozott a női viselkedési formákban. Az asszonyok 
nadrágot kezdenek viselni és szivaroznak. A Petőfi Zoltánkát alig pár 
hónapja világra hozó Szendrey Júlia kiáltványban fordul a haza 
hölgyeihez, arra buzdítva őket, lelkesítsék a férfiakat, hogy álljanak be 
honvédnek. Felteszi a kérdést, mi van akkor, ha a férj, a barát nem akar 
eleget tenni honfiúi kötelességének. Akkor, válaszolja az asszony, 
nyomást kell gyakorolni rájuk, akár a szeretetmegvonás eszközével is, 
„csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé.                                Laborfalvi Róza 
    Szendrey Júlia 

 

Voltak nők, akik még ennél is messzebb mentek, és fegyvert vettek a kezükbe 
 

Huszka Jenő operettje, a Mária főhadnagy is megörökíti Lebstück Mária alakját, aki 18 
évesen fülbevalóit adta el, hogy férfiruhát, csizmát vásárolhasson, és Lebstück Károly néven 
csatlakozott a honvédsereghez. Több összecsapásban is részt vett. Amikor Kápolnánál 
megsebesült, az őt vizsgáló orvos döbbenten vette észre, hogy a hősies Lebstück hadnagy 
valójában egy fiatal lány. 1849 nyarán férjhez ment feletteséhez, Jónák Pál tüzérőrnagyhoz, 
akivel a tábori lelkész eskette össze. Végig részt vett az ütközetekben, és a főhadnagyi 
rangig jutott. A szabadságharc leverése után Aradon bebörtönzik, és ott szüli meg a fiát. A 
férje meghal a börtönben, Mária pedig a fogságból kiszabadulva külföldre menekült. 

 

Bányai Júlia, miután férje meghalt, a szabadság-harc kitörésekor 24 
évesen, férje, Sárossy Gyula nevén ragadott kardot. Kiváló francia tudását kihasználva 
állítólag még kémkedett is az orosz és az osztrák táborban, ezért Bem József az erdélyi 
hadsereg főhadnagyává léptette elő. A szabadságharc leverése után török földre menekült, 
de az 1850-es évek elején visszatért Magyarországra, és részt vett a kibontakozó földalatti 
összeesküvésben. Annak felszámolása után megint csak emigrál, és Egyiptomban 
telepedik le, ahol második férjével fogadót nyit. Kairóban él 1883-as haláláig.  
 

Pfiffner Paulina, a fiatal színésznő bátyját követve Ligeti Kálmán néven lépett be a 
seregbe 23 évesen. A katonai hadviselés során tanúsított bátor viselkedéséért hadnaggyá nevezték ki. 
Gulyás Júlia pár hónapos házas, amikor férje, Zábráczky János után ment a frontra. Miután férje elesett a 
piski csatában, a fiatal özvegy egyre vakmerőbb tettekre vállalkozott. Tiszafüredre, Szolnokra majd 
Albertirsára ment seregével. Viola Anna honvédtizedes a szabadságharc huszonkilenc ütközetében vett 
részt. Vitéz magatartásáért tizedessé léptették elő. Zoltán Istvánné honvéd, Nagyenyedi Kiss Gyula néven 
vett részt a forradalomban. Fegyveres szolgálatot teljesítettek még: Csizmárovits Mária huszárhadnagy, 
Jagello Apollónia, Megyesi Karolina honvéd altiszt, Nyári Mari, és Szilágyi Ida. 
 

Nehéz lenne pontos számokat mondani, de jóval több nő harcolt – főleg az erdélyi hadseregben – mint 
ahányukról név szerint tudunk. Állítólag Kolozsvárott alakult egy 153 fős női vadászszázad is.  

 

A nők túlnyomó többsége azonban a hagyományos női szerepeken alapuló feladatokat 
végezte a szabadságharc idején is. Tépést csináltak, egyenruhát varrtak, felszerelést 
készítettek, sebesülteket ápoltak.  
 

Több ezer férfi köszönhetett sokat Kossuth Lajos legfiatalabb húgának, Kossuth Zsuzsan-
nának, aki fiatal özvegyként minden energiáját a sebesültek megsegítésére fordította. 1849-
ben a tábori kórházak főápolónőjévé nevezték ki. A fegyverletétel után anyjával és 
gyermekeivel menekülni kényszerült, útközben halt meg másfél éves kisfia. Egy ideig 
Brüsszelben élt, majd New Yorkba emigrált, ahol tüdőbetegségben halt meg 37 évesen. 

                                                                                                                                                       (folytatás a 15. oldalon)  

http://minok.babafalva.hu/wp-content/uploads/2012/03/Lebst%C3%BCck_M%C3%A1ria.jpg
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A szabadságharc leverése utáni megtorlásoknak nők is áldozatul estek. A 
megszégyenítés kegyetlen formája jutott ki Madersprach Károly, híres hídépítő mérnök 
feleségének, Buchwald Franciskának. A család ruszkabányai vasgyára fegyvert 
szállított a honvédseregeknek. Talán éppen ezért őrjöngött Haynau, aki az asszonyt, a 
falu piacterén nyilvánosan mesztelenre vetkőztette és megvesszőztette. A szégyent a 
férj nem élte túl, agyonlőtte magát. Az ekkor 45 éves, öt gyermekes családanya csak 
később, 1880-ban halt meg.  
 

Teleki Blanka grófnő, felrúgva a kor társadalmi szokásait vállalta a független nő 
szerepét és 1846-ban leánynevelő intézetet nyitott a fővárosban.. Március 15-én maga 
szavalta el tanítványainak a Nemzeti Dalt, kolléganője, Lővei Klára pedig 
rendszeresen kivitte a lányokat a népgyűlésekre a Nemzeti Múzeum kertjébe. Magyar 
szellemű oktatásért, forradalmi könyvek terjesztéséért, 48-as politikusok rejtegetéséért 
1851-ben letartóztatták és 10 év várfogságra ítélték. Kufstein várában egészsége 
teljesen megrendült, 1857-ben általános amnesztiával szabadult, de az osztrák 
rendőrség állandó zaklatása miatt Magyarországon nem volt maradása. Párizsban, a 
húgánál lelt menedéket, és ott érte a halál 1862-ben. 
 

A megtorlás éveit szinte minden magyar család megszenvedte. Minden családnak 
volt halottja, sebesültje, rokkantja, emigránsa. 1848 őszétől a Kossuth-bankó volt a 

fizetőeszköz, és minden kereskedő elfogadta, ha az állam azzal fizetett, a búzáért, vágómarháért, borért. Ezt 
a pénzt 1849 őszén Haynau begyűjtötte és elégette. A csonka családokkal, pénz nélkül maradt 
asszonyoknak helyt kellett állniuk a családfenntartásban, a mezőgazdasági munkákban, a műhelyekben is. 
 

Szomorú sors jutott az aradi tábornokok özvegyeinek is, akik méltó társaik voltak férjeiknek, és 
legtöbbjük a szabadságharc leverése után is képviselte azokat az eszméket, amelyekért a tábornokok az 
életüket adták. Voltak, akik új életet tudtak kezdeni, mint Dessewffy Arisztid özvegye, kit férjének 
végakarata szerint bajtársa, Máriássy János ezredes vett feleségül, vagy Leiningen hitvese, aki később 
szintén férjének barátjához, gróf Bethlen Józsefhez ment hozzá. Nagy Sándor József menyasszonya 
pedig Klauzál Gábor felesége lett. 
 

Knezić Károly felesége, Kapitány Katalin belehalt bánatába. Az olasz származású gyönyörű Láhnerné 
sokáig együtt lakott Damjanich özvegyével, majd hazaköltözött Itáliába. Többen voltak, akik egész életükön 
át viselték a gyászt, mint Lázárné, vagy Poeltenber Ernő hitvese. Schweidel József özvegye, hogy 
gyermekei számára biztosítsa a megélhetést egy tejgazdaságot vezetett. Vécsey Károly a szabadságharc 
alatt vette feleségül szerelmét, egy francia mérnök leányát. Szomorú történetét tetézi, hogy a kiegyezés 
után a Ferenc Józseffel megbékélt magyar állam csak a vértanú halála után ötven évvel ismerte el az 
özvegy jogait, és adta vissza Vécsey birtokait. Az asszony 1900-ban bekövetkezett haláláig gyászolta urát. 
 

Az özvegyek legismertebbje, Damjanich János fiatal özvegye, aki szeretett 
férjét hatvan évvel élte túl, akivel csak két évig élhetett boldog házasságban. 
Damjanichné nyíltan és bártan vállalta a szabadságharc emlékét. Batthyány 
Lajos gróf özvegyével 1861-ben megalapították az 
Országos Magyar Gazdasszonyok Egyesületét, mely 
még a kiegyezés előtt gondozásba vette az elesett 
honvédek árváit. Nem feledtek, és soha sem tudtak 
megbocsátani a „hóhérnak”, Ferenc Józsefnek. Mikor 
a koronázás után Erzsébet királyné meglátogatta 
árvaházukat, a két alapító matróna tüntetőleg nem 
jelent meg Sisi fogadásásán. 

Batthyányné Zichy Antónia grófnő                                        Damjanich Jánosné Csernovics Emília  
 

A hagyomány szerint Batthyányné fia, Elemér gróf beleszeretett Erzsébet királyné 
unokahúgába, ám az anya kijelentette: „Gyilkos családba nem nősülünk!” – s még azt 
is hozzátette, hogyha fia ezt mégis megtenné, ő azon a napon öngyilkos lesz. Ki tudja, talán ezért, - Batthyány 
Lajos miniszterelnök fia, sohasem nősült meg. 
 

Bohusné Szögyény Antónia, egész kört tartott fenn, hogy segélyezze a Kufsteinben, Olmützben és a 
birodalom más részein bebörtönzöttek családjait és a rabokat is. A feladatokból, az olyan elkülönülő női 
csoportok is kivették a részüket, mint az apácák. A magyar kormány Szatmárnémetiben az irgalmas rendi 
apácák házában helyezte el a sebesült honvédeket. 
 

Bár az 1848–49-es törvények Magyarországon, nem adtak a korábbinál több jogot a nőknek, az új 
választójogi törvény is csak a férfiakra vonatkozott, ez az időszak mégis alapvető kihatással volt sok nő 
életére. Március 15-e évfordulóján emlékezzünk azokra a nőkre is, akik 1848 főszereplőit a háttérből 
támogatták, akik olykor maguk is fegyvert ragadtak, sebesülteket ápoltak, menekülteket bújtattak, férjet, 
apát, fiút sirattak, temettek el, vagy csak éppen szeretteikért aggódtak csendesen. 
                                                                                                                                                                                                               Bakosné  
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YBL BICENTENÁRIUMI ÉV ÉS FŐMŰVE, 
AZ OPERAHÁZ EGYIDEJŰ JUBILEUMA 

1814 ⃰
 
1884 ⃰ 2014 

 

Ime, ismét átléptük egy újabb esztendő küszöbét, és ez az alkalom hagyományosan 
bizakodással tölti el mindazokat, akik a Madách-i gondolat szellemében viszonyulnak a 
mindenkori élethelyzetekhez, és megfogadják a legfelsőbb ’atyai intelem’ örökérvényű 
bölcsességét: „ember küzdj, és bízva bízzál!”. 
 

Mindenesetre történelmünk folyamán többször is beigazolódott, hogy az emberek 
többségének egészséges vitalitása képes volt felülkerekedni a mégoly nehéz 
helyzeteken is – főképpen, ha ez az életrevalóság egy Isten-adta kreativitással ötvöződött. 
 

Márpedig erről a tettrekészséggel párosult kreativitásról bízvást elmondhatjuk, hogy talán a legértékesebb, eszmei 
értelemben vett – Hungarikum. 
 

E tekintetben aztán igazán nem panaszkodhatunk, merthogy kultúrtörténetünk számos – nevesíthető – példával igazolja 
ezt a tételt Irinyi Jánostól Rubik Ernőn át Szent-Györgyi Albert szegedi paprikával ízesített Nobel-díjáig. No és ezt a sort 
hosszan folytathatnánk a tudomány, a technika és a művészet területén kimagasló érdemeket szerzett honfitársainkkal, 
köztük a többi, hazai származású Nobel-díjasunkkal. 
 

E helyütt kell megemlékeznünk Ábrahámhegy Önkormányzatának immár hagyományteremtő kezdeményezéséről, 
amelyben több évre visszatekintő gyakorlattá tette kultúrtörténetünk jeles személyiségeinek kerek évfordulóit 
megünneplő, nívós rendezvények megszervezését. 
 

Nos, ezidén egy korszakos jelentőségű építőművész, YBL MIKLÓS születésének kétszázadik – bicentenáriumi – 
évfordulóját jegyezzük, akinek szakmai rangját a róla elnevezett építészeti díj testesíti meg, amellyel a többi állami díjjal 
egyidejűleg tüntetik ki az erre érdemes szakmai utódokat. Annál is inkább, merthogy YBL MIKLÓS életműve 
egyértelműen támpont és eligazodási pont a magyar építőművészet történeti folyamatában, amennyiben az ő 
munkásságában összegződik a megelőző korok szakmai tudásának tárháza, ugyanakkor kiindulási alapot teremtett a 
rákövetkező építész generációknak mindezen eredmények továbbfejlesztéséhez. 
 

YBL művészetének számos emlékét őrzik országszerte az általa tervezett épületek, melyek közül csupán kiragadott 
példaként említjük az évfordulóra most megújuló Várbazár épületegyüttesét, a budai Duna-part egyik ékkövét, avagy a 
híres fóti templomot, akárcsak a Szent István bazilika pompás kupolázatát. 
 

Külön fejezetet érdemel főművének, az 1884-ben felavatott Magyar 
Királyi Operaháznak méltatása, amelynek az akkori osztrák-magyar 
monarchia viszonyai között a bécsi előd mintáját illett volna követnie, 
ámde minden álszerénység nélkül kijelenthetjük, hogy mind 
összhatásában, mind belső művészi értékrendjében jócskán 
fölülmúlja nemcsak az etalon, de sok kortárs dalszínház 
atmoszféráját úgyszintén. 
 

A sors különös játékaként ezidén, épp egybeesik YBL születési 
bicentenáriuma (1814) főműve, a Magyar Állami Operaház 
felavatásának (1884) jubileumi esztendejével. E ponton kapcsolódik 
ehhez a kettős évfordulóhoz Operaházunk kiváló 
díszlettervezőjének, a Kossuth-díjas Székely Lászlónak 
gesztusértékű ajánlata, aki életmű kiállítása anyagát ajánlotta föl 
Ábrahámhegy Önkormányzatának 2014. évi nyári programjához. 

 

Mindenesetre keresve sem találhatnánk eredetibb ötletet és tematikát YBL mester évfordulójának ünnepén, mint egy 
’színpadművészeti tárlat’ befogadását a Bernáth Aurél Galéria falai közé. 
 

Végezetül álljon itt egy korabeli anekdota Ybl Miklós személyiségének jellemzésére (merthogy annyi más nagy 
személyiséghez hasonlóan ő is, szófukar emberként inkább hagyta, hogy alkotásai szóljanak helyette) Történt pedig, 
hogy előkelő társasággal vacsorázott egy dunai sétahajózás alkalmából, ahol is az emelkedett hangulatban egymást 
érték a pohárköszöntők, mígnem őrá – az ünnepeltre – került volna a sor, ámde Ybl hosszadalmasan, már-már kínosnak 
tűnően hallgatott. Épp ekkor ért a gőzhajó a Duna azon szakaszához, ahol a budai Várhegy tövében, esti kivilágításban 
pompázott a Duna-part egyik ékköveként a híres, nevezetes Ybl Bazár. Ekkor kurjantotta el magát az úri társaság egyik 
prominense: „Hölgyeim és uraim, nézzék! Íme, Ybl művész úr pohárköszöntője!” 
 

Fogadják a kedves olvasók szerény dolgozatomat – Újévi pohárköszöntőként.   
Budapest, 2014. január 1.                                                                                                                                                 Varannai Gyula     
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Munkácsy, a festőfejedelem 
 

Új magyar musical bemutatója a József Attila Színházban 

 
Munkácsy Mihály nevét mindenki ismeri. Legalább egy–egy képét az is fel tudja 
idézni, aki nem különösebben járatos a képzőmvészetben. Az Ásító inas, a Sira-

lomház, a Köpülő nő, a Milton, a Vihar a pusztán, a Rőzsehordó, a Tépéscsinálók, - 
hogy csak néhányat említsünk a mester legismertebb alkotásai közül -, bizonyára sokak szeme előtt egy szempillantás alatt 
megjelenik, de ha más nem, a híres-nevezetes trilógia - Krisztus Pilátus előtt, Ecce Homo, Kálvária -, vagy az Országház 
Munkácsy termében látható Honfoglalás minden valamire való magyar ember számára fogalom. 
 

Bizonyára sokan ismerik Dallos Sándor Munkácsyról szóló két kötetes életrajzi regényét is - A nap szerelmese, Arany-ecset. 
Nos, nagy emberek életéről regényt írni nem kis vállalkozás, de igen hálás feladat. Mindannyian olvastunk ilyeneket 
uralkodókról, hadvezérekről, zeneszerzőkről, tudósokról, festőkről, szobrászokról és más hírneves személyiségekről. Az 
életrajzírók persze általában nem történészek, és sokszor nagyon is messze elrugaszkodnak a valóságtól, de az olvasó 
számára az események kiszínezése, a főhős és a többi – valós vagy kitalált – szereplő alakjának idealizálása vagy éppen 
ördögivé maszkírozása csak fokozza az élvezetet, és ha nem viszi túlzásba a szerző a „költői szabadságot”, nem is okvetlenül 
elítélendő. Úgy gondolom, hogy Dallos Sándor sem fogta vissza a fantáziáját, amikor megírta ezt a „regényes életrajzot”, de 
hiszen nem is az volt a célja, hogy napról-napra dokumentálhatóan kövesse a művész minden lépését. Ez nyilvánvalóan 
megoldhatatlan lett volna, de ha igen, akkor valószínűleg nem olvasmányos, romantikus regény, hanem nagyrészt unalmas 
adathalmazból álló „dolgozat” született volna. 
 

Szerencsére nem így történt, és olyan, időtálló könyv jött létre, amely az első megjelenése (1957) óta eltelt több mint fél 
évszázad után is felkelti a Munkácsy és kora iránt érdeklődő olvasó figyelmét, és amely megragadta egy mai szerzőpáros, 
Bognár Zsolt és Kiss Stefánia fantáziáját is, éspedig oly mértékben, hogy színpadi mű, sőt a manapság oly divatos musical 
megalkotására ihlette őket.  
 

Feltehetjük a kérdést: nem istenkísértés-e Munkácsy életéről modern zenés színdarabot írni? Nos, a bemutató megtekintése 
után bízvást kijelenthetjük, hogy ha magasra is tették a mércét, a szerzők nem verték le a lécet, a nézőközönség lelkes 
ünneplése azt bizonyította, hogy a merész vállalkozást siker koronázta. Az előadást hosszas és zajos ünneplés követte.  
 

A darab – természetes és ésszerű húzásokkal és tömörítéssel – lényegében híven követi a regény cselekményét. Főszereplői 
is azonosak a Dallos által megörökítettekkel, néhány esetben még a dialógusok is többé-kevésbé megegyeznek az író által 
költöttekkel (a szövegkönyv Kiss Stefánia munkája). A zene magától értetődően igyekszik megfelelni a musical műfaj 
támasztotta követelményeknek, de általában adekvát módon követi, illetőleg jól festi alá a drámai helyzeteket és a lírai 
pillanatokat (zeneszerző és dalszövegíró Bognár Zsolt). Helyenként ugyan kissé furcsa Munkácsyt és festőbarátját, Paál 
Lászlót XX-XXI. századi, populáris zenére énekelve hallani, de a két kiváló színész (Zöld Csaba és Sövegjártó Áron) ebben a 
formában is kellő, elhitető erővel állítja elénk a megformált alakokat. A főhős életében jelentős szerepet játszó nőket alakító 
színészek is nívós teljesítményt nyújtanak (Munkácsyné Cécile: Détár Enikő; Koltay bárónő: Molnár Szilvia; Perzsi, 
bábaasszony: Kocsis Judit, Jászai Mari-díjas; Ancsa, cselédlány: Pataki Szilvia). Dicsérettel kell megemlékezni a Rahl 
professzort alakító Bognár Zsoltról, és ki kell emelni még a két képkereskedőt, Goupilt és Sedlmeyert megszemélyesítő Lippai 
Lászlót és Venyige Sándort is. Végül, de nem utolsó sorban különleges elismerés illeti a jelenetek megkomponálása, a 
színészek mozgatása és játékmesteri instruálása terén jeleskedő rendezőt, a Liszt-díjas Tóth Jánost. 
 

Ha szabad némi kritikai megjegyzést is tenni, talán túl sok a fortisszimó a felvételről bejátszott zenében (zenei munkatárs: 
Erős Csaba, hangszerelés: Turcsán András), amely olykor elnyomja, még a fejmikrofonnal segített énekhangokat is, és – vagy 
ezért, vagy más okból – a dalszövegek – a műfaj szokásainak megfelelő sokszoros ismételgetések ellenére - sem mindig 
érthetőek. Nagyon tetszett viszont az ötletesen variálható és vetítővászonként is felhasznált hátteret képező elemekből 
kialakított színpadkép (díszlettervező: Székely László, Kossuth- és Jászai Mari-díjas) Szépek és stílusosak voltak a jelmezek 
(kosztümtervező: Wieber Marianne, érdemes művész) Apró megjegyzésként ide kívánkozik még, hogy szívesen láttunk volna 
még több Munkácsy képet, ha már adva volt a vetített háttér lehetősége, továbbá az, hogy a második rész vége kissé el-
nyújtottnak tűnt. Többször azt vártuk volna, hogy itt most már a vége a darabnak, mert semmi érdemleges nem történt a 
színpadon, és a zene sem hozott újabb fordulatot, de még hosszú percekig váratott magára a befejezés. Egyszóval nem 
találtuk elég hatásosnak a finálét, különös tekintettel arra, hogy a darab a festőfejedelemről szólt volna. Legalább a végén el 
tudtunk volna képzelni valami monumentalitást, egy hatalmas, fényes, diadalmas záró képet arról, hogy ugyan a fejedelem 
élete tele volt tragédiákkal, és halála is rettenetes körülmények között következett be, de azért sokak számára már életében is 
a festészet koronázatlan királya volt, az utókor pedig valóban fenntartás nélkül fejedelemként tiszteli. 
 

Számunkra, akik figyelemmel kísérjük az ábrahámhegyi Bernáth Aurél Galéria egyre rangosabb rendezvényeit, külön 
érdekessége az előadásnak, hogy a közreműködők közül hárman is részesei voltak a nyári „Verdi-Wagner 200” emlék-
kiállításnak, nevezetesen Wieber Marianne és Székely László jelmez- és díszlettervekkel gazdagították a bemutatót, Tóth 
János pedig – immár sokadszor - énekével kápráztatta el a hallgatóságot.           Budapest, 2013. december 7.         Varannai Csaba 
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LUCA BULI DECEMBER 14-ÉN 
 

Kevés olyan jeles napunk van, amelyhez annyi hiedelem, babona, és 

szokás fűződne, mint Luca napjához. A legnevezetesebb népszokás a 

Luca székének faragása, melyet 9-féle fából (kökény, boróka, jávor, 

körte, som, jegenyefenyő, akác, cser, rózsa) készítettek, és szögek 

helyett bükkfából faragott ékek tartották össze. 13 napig készült, 

mindennap kellett kicsit faragni rajta, de csak karácsony estéjére volt szabad elkészülni vele. 

Segítségével a szék tulajdonosa megláthatta a falu boszorkányait az éjféli misén.  
 

Luca napi szokás a kotyolás. A fiúk, egy idősebb legény vezetésével kopogtak be a házakba, és ha 

engedélyt kaptak, szalmát szórtak a földre, és erre állva, verses mondókával kívántak a háziaknak bő 

termést, gazdag állatszaporulatot. Ezt a szalmát tette aztán 

a gazdasszony a tyúkok alá, hogy jobban tojjanak. 
 

Ezt a hagyományt elevenítették fel nagy sikerrel a nyugdíjas 

klub tagjai. Luca, Luca, kity-koty! Annyi tojások legyen, mint az 

égen a csillag! Annyi pénzek legyen, mint a pelyva! Olyan hosszú 

kolbászuk legyen, mint a falu hossza! Olyan vastag szalonnájuk 

legyen, mint a mestergerenda! Annyi zsírjuk legyen, mint a 

kútban a víz! 
Hangzottak a hagyo-

mányos népi kíván-

ságok. Köszönjük szé-

pen a Jégmadár Nyugdíjasklubnak, a nagyszerű előadást! 
 

A rendezvény keretén belül forralt bor főző és pogácsa sütő 

versenyt is hirdettünk. A versenyen hét féle forralt borral indultak a 

versenyzők. A végeredmény: I. Ács Balázs, II. Miklai Ferencné 

Zsuzsa, III. Góth Péter és csapata. 
 

Pogácsából 23 féle versengett egymással. I. Tóth Lukácsné Saci,        II. Csizmadia József, III. 

helyezettek: Hegyiné Magdika, Galler Istvánné Baba,  és Nagy Györgyné Marika 
 

Az asszonyoknak Luca napján nem ajánlatos 

dolgozni, hiszen Luca megbüntet bennünket, ha 

tiltása ellen vétünk! A játék nem babra megy, az 

egyik büntetés a kővé dermesztés. 
 

Itt az idő, arra is, hogy kiderüljön, ki lesz a férjed! 

Az eladósorban lévő lányoknak érdemes eleink 

hagyományait követniük, hiszen ha előre nevet 

adnak a fehér lovas versenyzőnek, gondolatuk 

teremtőerejére hagyatkozva, talán hamarosan 

sikerre is számíthatnak. Fontos, hogy semmi-

képpen ne egyedül végezzék a férjmeghatározó 

műveleteket, hanem éjfél körül verődjenek leány 

csapatokba! 
 

Ha nem kíváncsiak a nagy Ő nevére, pusztán csak 

azt szeretnék tudni, mikor érkezik, zörgessék meg 

egy közeli disznóól tetejét, és figyeljenek: ha nem 

hallanak semmit, hamarosan bekötik a fejüket. Ha 

azonban a malac megijed, ahányat röfög, annyi 

évet kell még várni a mennyegzőre. 
 

Malac hiányában írjanak fel 12 férfinevet 12 papír-

cédulára, majd helyezzék azokat 12 pogácsába, és 

készítsenek még egy üres pogácsát is, majd 

süssék szép pirosra őket.  A fogyatkozó pogácsák 

közül, az utolsónak megmaradt pogiban lévő 

cédulából tudhatják meg, mi lesz a jövendőbelijük 

neve. Ha az üres pogácsa marad utoljára, a 

következő évben nem lesz férjhezmenetel. 
 

Luca-cédula van, tüzes menyecskéknek is! Ugyan-

csak 12 férfinevet írjunk fel 12 cetlire. Mindennap 

vessünk tűzbe egyet, és amelyik a legvégére 

marad, pont karácsonyra, az rejti jövendőbeli 

párunk nevét. 
 

Az alma, a tudás hatalma! Luca napjától kará-

csonyig mindennap harapjunk egyet egy almába. A 

csutkával, ami karácsonyra megmarad, menjünk 

az utcára, vagy az éjféli misére. Nem kell vele 

agyondobni senkit, csak figyelni. Mert az először 

elénk tévedő férfi nevével egyező nevű lesz a 

mátkánk. 
 

Vagy: Luca-napi kezdéssel, tegyünk faágat vízbe, 

és ha kizöldül karácsonyra, garantáltan meny-

asszonyi sorba lépünk a közeli jövőben. 
 

Ha még ennél is biztosabbra szeretnénk menni, 

tegyünk férfinadrágot a párnánk alá, és akivel 

álmodunk, az lesz a férjünk! 
 

A több száz éves hagyományok nem lehetnek 

alaptalanok, viszont tudományos bizonyítottság 

híján reklamációt nem fogadok el, ha mégsem a 

Pista vesz majd feleségül!                         Bakosné 
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IDŐSEK KARÁCSONYA 

Hosszú évekre nyúlik vissza már az a hagyomány, hogy karácsony 
közeledtével az Önkormányzat meghívja egy szép ünnepségre a falu 
nyugdíjasait. A múlt év végén is megkaptuk a kedves meghívót, és mi 
szinte már családias hangulatban érkeztünk meg. Már belépni is öröm 
volt. Feldíszített hatalmas karácsonyfa, a falakon, a megterített 
asztalokon gyönyörű karácsonyi díszek vártak bennünket. Elsőként a 
Polgármester Úr köszöntötte a megjelenteket, és fejezte ki tiszteletét és 

megbecsülését a település nyugdíjasai felé. Külön köszöntötte a község két 
legidősebb lakóját is. A karácsony áldása öröm, de sajnos az elmúlt ünnep 
óta néhányan közülünk már örökre elmentek. Egy-egy gyertya 
meggyújtásával emlékeztünk meg róluk. Ezután a Révfülöpi óvodások és 
iskolások kedves ünnepi 
műsorai következtek, majd egy 
vidám operett zárta az 
előadásokat. Mi pedig a terített 
asztalnál beszélgethettünk, 
élvezhettük az együttlét örömét. 

Haza indulás előtt, mint már 
hosszú évek óta mindig, kedves figyelmességet, minden nyugdíjas ajándékot 
is kapott. Jó érzés minden évben a felénk áradó tisztelet és hála, jó érzés 
megtapasztalni azt, hogy fontosak vagyunk a település életében. Köszönjük az Önkormányzatnak és minden érte tevő 
munkatársának a kedves vendéglátást, a gyerekenek pedig a szép műsort! Kívánom mindannyiunknak, fiatalnak és 
idősebbnek, hogy a karácsonyi szeretet és békesség maradjon meg bennünk, az egész éven át.              Rácz Sándorné 

 

Falukarácsony 2013. december 22. 
 

 
 

 
 

Több száz éves népi betlehemes pásztorjátékot keltettünk életre 
a MiaManó Színház segítségével. 

 
 

A már hagyományos, jó hangulatú karácsonyvárón nagy sikert aratott a 
XVII. századi hajdúdorogi betlehemes. 

 
 
 
 

FALUSI DISZNÓÖLÉS 
 

Épphogy pirkad az ég alja, visítás hallatszik alatta.  
Belehasít a falu csendjébe, szegény pára fekszik a vérében! 

 

Emberek futkosnak szaporán fel-alá, füstöl a katlan, a böllér meg referál:  
 

Tálat a vérének! Teknőt a húsának! A szorgos kezek szaporán járnak.  
 

Asztalon kés koppan, katlanban víz loccsan.  
 

Kurta farkú barátunknak ez volt az utolsó napja, „beleesett a késnyavalya”: 
 

 

Persze „nem döglik meg a disznó fogópálinka és forralt bor nélkül! 
Ittak is, arra: hogy jövőre is legyen szerencséjük a disznóhoz!  
Egymás egészségére! No meg, hogy csapassák a zsírt!  
 

A jó vacsora után, a hangulat tovább emelkedett: a színpadon a tomajiak 
táncot roptak. Következett a Jégmadár Nyugdíjasklub örökifjú csapata, 
akik bebizonyították, hogy boszorkányok pedig vannak! Nem csak 
Szegeden, de Ábrahámhegyen is  - seprűnyélen érkezve, varázs főzetet 
kotyvasztva, kán-kánt táncolva arattak óriási sikert. Köszönjük szépen 
nekik a fergeteges produkciót!  

Éjfél után, két óra tájt aztán a vendégek készülődni kezdenek. Állíthatom, hogy mindegyikük tekintete élénk, 
járása meg laza, hiszen a síkos úton, kisebb esésekkel, mindenki szerencsésen hazaért!  (folytatás a 21. oldalon) 
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Az előbbieknél sokkal jobban szemlélteti a disznóvágás 
hangulatát Szabóné Szilvike verse, melyet édesanyja, Berki 
Józsefné, Ilike mondott el, nagyon szépen a vacsora előtt 

 

 
 

Disznóvágás 2014. 
 

 

     

    Különleges napra virradt 
A falu népe szombaton, 

Sokadalom, nyüzsgés támadt 
A Kultúrház udvaron. 

 

      Szépasszonyok, jóemberek 
Összegyűltek serényen, 

Jól jön egy kis „vegyi- gyümi” 
A kemény munka hevében. 

 

Itt a disznó, ott a cserény, 
Van itt néhány markos legény. 
Megpörzsölik, jól megmossák, 

Lesz itt ma még sok „disznóság”! 
 

Erős férfikézbe kerül 
Csülke, füle, farka, 

Nem maradhat senkinek se 
Üresen a marka! 

 

Hentesünk és mészárosunk 
A jó Czirók Lajos, 

Tudását és szakértelmét 
felülmúlni bajos! 

 

Körbejár a Beherovka, 
Polgármester kínálgatja. 
Csehországi finom nedű, 

Az élet nálunk csupa derű! 
 

Hamar eljár egy-két óra, 
Minden percét használd jóra! 
Csattog a bárd, jár a bicska, 

Kezünk alatt ég a munka. 
 

Fiatalok, gyertek Ti is, 
Higgyétek el, jó buli! 

Az idősebbek tudományát 
bizony meg kell tanulni! 

 

Hagymás vér és dinsztelt máj, 
Ínycsiklandó illat száll! 

Kolbásztöltők versenyeznek. 
Molnár Bandi énekelget. 

 

Galler Pityu a kolbászt keveri, 
Nem okoz ez gondot neki! 
Kopasz Peti vígan nevet, 
Fújjátok föl ezt a belet! 

 

Erre gyúrtunk egész héten, 
Alakul a hurka szépen, 

Pár szakértő megkóstolja, 
Kell még egy kis majoránna! 

 

Délutánra üstbe kerül 
A sok finom husika, 

Káposztát meg orjalevest főz 
Magdika és Babika. 

 

Ma este az asztalokra 
Kerül a sok finomság, 

Egy emberként mozdult meg 
Az egész kedves társaság. 

 

Név szerint itt felsorolni 
Mindenkit én nem tudok. 

Elismerést s egy nagy puszit 
Mindenkinek adhatok! 

 

Kis közösség, sok jó ember! 
Nekünk így kerek a világ, 
Kívánjuk, hogy itt ma este 
Mindenki érezze jól magát! 

 
 

VIII. Falusi disznóvágás- nyugdíjas szemmel, 2014. február 1. 
 

 

A „Jégmadár” Nyugdíjas Klub tagjaiként nagy 
örömmel vettünk részt az immár hagyománnyá vált 
falusi disznóvágáson. Mindenki részt vállalt 
valamiben: segítettünk, kolbászt töltöttünk, 
szerepeltünk, mindannyian tombolatárgyat is 
hoztunk. Jó páran közülünk már reggeltől a hideg 
udvaron segédkeztek, vért, májat sütöttek, hentes 
keze alá dolgoztak, forralt bort kínáltak a 
résztvevőknek. 
 

Molnár Bandi harmonikájával vidám hangulatot 
varázsolt, miközben a teremben folyt a kolbásztöltő 
verseny. 11 óra körül elkészültek a szépen díszített 
kolbász költemények, melyeket a zsűri elé tálaltak. A 
zsűri tagjai ízlelgették, kóstolgatták a finomabbnál 
finomabb ízesítésű kolbászokat, nehéz volt a döntés 
a sok ízletes falatból. A Nyugdíjas Klub csapatának 
tagjai Olasz József, Dr. Szilágyi Jánosné, Szabó 
Béláné és Kandikó Ferencné voltak, akik a 7. helyen 
végeztek. Ezt csak később tudtuk meg, mert sajnos 
az esti eredményhirdetést nem láthattuk, az oklevelet 
sem tudtuk átvenni. 
 

Este 7 órakor a vacsora következett, finom húsleves, 
húsos káposzta, hurka, kolbász. Vacsora közben 
fellépett a Kükapu Néptáncegyüttes, majd mi 
következtünk a boszorkány táncunkkal. A hálás 
közönség tapsából és a hangos „Vissza- vissza!” 
közbekiabálásból ítélve nagy sikert arattunk. Utána a 

Nyugdíjas Klubunk valamennyi tagja énekelt, velünk 
együtt a közönség is. A fellépést követően nagyon 
sok gratulációt, kézcsókot, puszit kaptunk. 
Polgármester Úr is külön köszönetet mondott a 
hangulatos produkciónkért. Azt mondta, hogy büszke 
ránk. Szabados Tibor Úr is feljött hozzánk az 
emeletre gratulálni, azt mondta, „Lányok, ez 
„nagyon” jó volt, le a kalappal előttetek!”  Itt kell 
megemlítenünk, hogy közel 80 éves nyugdíjasok is 
vannak közöttünk! 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
Szilvikének, aki kitalálta, betanította nekünk ezt a 
sikeres produkciót, kitűnő zenét állított össze, és amit 
mi szívvel- lélekkel, időt, fáradságot, nem kímélve 
gyakoroltunk, hogy aztán a vendégek elé vihessük. 
 

Köszönet illeti még Sziliné Varga Virágot az önzetlen 
segítségéért, aki a csinos, színes női alsóneműinket 
társadalmi munkában megvarrta. 
Hazamenet? Az volt csak a katasztrófa az ónos eső 
után, a márvány- síkos hosszú úton! Szilvi végig 
tartotta velünk a kapcsolatot telefonon, egészen 
addig, míg valamennyien haza nem értünk. Hál' 
Istennek, senkinek sem esett komolyabb baja, egy- 
két esést leszámítva. A sikernek örülünk, jó érzés, 
hogy szeretnek bennünket, a többi kellemetlenséget 
pedig igyekszünk elfelejteni.  
                                      „Jégmadár” Nyugdíjas Klub  
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(Folytatás a 19. oldalról)  A disznóölésen kolbásztöltő versenyt is hirdettünk, amin 13 csapat indult. Az elkészült 
kolbászokat, a zsűri a nevezési díjként leadott pálinkával együtt értékelte. Íme, az eredmények: I. helyezett: 
Badacsonytomajról a „Gasztroangyalok“ csapata, II. helyezett: Hegyi Zoltánné és Varga Józsefné kettőse, III. helyezett: 
Varga Istvánné Zsuzsa, IV. helyezett: Berecz János csapata, V. helyezett: holtversenyben Herczeg Zoltán-Varga Roland 
csapata és a Jégmadár Nyugdíjasklub csapata.VI. helyezett a Tűzoltók csapata, VII. helyezett holtversenyben: a 
Pálinkagőzös Kolbászolók csapata, az Ábrahám TV. csapata, Csizmadia József csapata. VIII. helyezett: Göcző Mihály-
Illés Ádám csapat, IX. helyezett: Tóth Miklós csapata, X. helyezett: Tóth Zoltán-Pintér Domonkos csapata.  
A 13 csapatból 12 volt, akinek a verseny-munkáját a vendégek is megkóstolhatták. 
 

Itt szeretném megemlíteni, mindazokat, akik segítettek abban, hogy ez a rendezvény egyáltalán létrejöhessen. Volt egy 
csapat, akikkel már előre megbeszéltük, valójában, csak éppen átbeszélni kellett a tennivalókat, hiszen már a nyolcadik 
alkalommal segítettek a disznóölés lebonyolításában. Nagy örömünkre voltak új csapattagok is, akik az idén 
csatlakoztak először hozzánk, és többen olyanok is, akik minden kérés nélkül „csak egyszerűen” beálltak a munka mellé 
és egészen a vacsora végeztéig segítettek nekünk! Engem mindig meghat, amikor látom, hogy önzetlenül, 
ellenszolgáltatás nélkül, tesznek közös dolgainkért. Ilyen emberek laknak itt Ábrahámhegyen! Hát erről lenne szó, 
amikor jó irányba tartó közösségről beszélünk. Szeretném név szerint is megemlíteni mindannyiukat: 
 

Csizmadia József, Fehér György, Fekete József, Galler István, Gallerné Baba, Góth Péter és Varga Tünde, Götliné 
Marika (Jóska sajnos kórházban volt, de a 8. disznóvágásból 7 alkalommal segített) Hegyi Zoltánné, Herczeg Tamás, 
Illés Ádám, Nagy György és Nagy Györgyné Marika, Pacsi József, Pacsi Józsefné Magdi, Pintér Domonkos és 
Horváthné Zsuzsa, Rauk József és Raukné Irénke, Sütő Árpád, Szabados Tibor, Szabó András, Szabóné Berki Szilvia, 
Szabó László, Szávai Géza, Szávai Gézáné Erzsike, Szőke Barnáné, Szőke Erasmus és Szőkéné Jutka, Tóth Zoltán, 
Vass Zoltán, Varga Józsefné, Varga Istvánné Zsuzsa (Varjas Gyuri bácsi és Katika szintén orvosi kezelésen voltak 
napközben, de ugyanúgy, mint Götliék, eddig minden alkalommal segítettek). 
 

Nekik köszönhetjük a finom ételeket, és a kiszolgálást! Egész nap talpon voltak, volt aki hajnaltól a vacsoraosztás 
végéig, jórészt kint a hidegben dolgoztak, egyetlen szemrehányó szó nélkül, és bizony voltak köztük hetvenen felüliek is.  
 

Ők azok, akik soha el nem vittek semmit, sőt ha előfordult, hogy valamiből kevesebb volt, még otthonról hoztak 
kiegészítést. Ők azok, akik a jó szón kívül soha nem várnak el viszonzásul semmit, örülnek, hogy jót tehetnek másokkal! 

Nekem pedig ahányszor csak rájuk gondolok jó érzés költözik a szívembe ….. 
                                                                                                                     Bakosné Tóth Erzsébet művelődésszervező 

 

„El van a gyerek, ha játszik” 
       kocsis játék délelőtt 

 
 
 
     Készül a leves 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ki is kell merni,  
fel is kell tálalni 
 
 
 

  
                                                                          
                                                                                                          
                                                   
                                                                                                                                              És akikért mindez készült, a vendégek 
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KÖSZÖNET, A FIGYELMESSÉGÉRT! 
 

Túl vagyunk egy ismételten jól sikerült rendezvényen, a disznóölésen.  
Sajnos az időjárás megviccelt bennünket, este fél hat felé elkezdett esni az ónoseső és 
hamarosan mindent tiszta jég borított.  

Ezt mindenki tudja, aki ott volt. Ezzel nincs baj, mert télen ez előfordulhat. 
 

Éjfél felé, mi is ballagtunk hazafelé, amikor, úgy félúton elkerült bennünket egy házaspár. Ők a Fenyves utcában 
laknak, ott van a nyaralójuk. Kis idő múlva megjelent egy kutya, és utána a gazdája, az előbbi házaspár férfi tagja, 
egy vödör hamuval. Végigszórta előttünk a Fenyves utcát, így megkönnyítette az utunkat hazafelé. Nagyon 
örültünk a figyelmes gesztusnak, mert éjszaka lévén le is pihenhetett volna. Itt szeretnénk megköszönni Haragh 
Jánosnak a figyelmes segítséget!  
 

Még szeretnénk köszönetet mondani, Szilvikének és Lacinak, a figyelmükért, akik tartották a Nyugdíjas Klub 
minden tagjával a telefonos kapcsolatot (akinek nem volt telefonja, Őt hazakísérték), csak azután tértek nyugovóra, 
amikor már mindenkit biztonságban tudtak. 
 

Ez apró figyelmességnek tűnik, de számunkra óriási dolog, hogy ebben a rohanó világban vannak ilyen figyelmes 
emberek. Köszönet nekik!  
         V. György és V. Györgyné 

 

Beszámoló a”Jégmadár” Nyugdíjas Klub 
2013.évi tevékenységének 

méltó befejezéséről 
 

Közvetlen karácsony előtt mivel is kezdhetnénk autóbuszos 
kirándulásunkat, mint egy betlehemi jászol megtekintésével. 
Sümegtől kb. 12 km-re, egy kis falucskában, Megyeren gyönyörű 
példányát láthattuk. Minden tárgy, kezdve a bölcsőtől, benne a 
kisded Jézust jelképező babával, a báránykákig - természetes 
anyagból készültek. Kukorica csuhé, szalma, fa szeretetteljes kézi 
megmunkálással. Olyan forralt vörösbort és kakaspörköltet csak ott 
lehet kapni, merem állítani! 

 

 
 

Sümeggel nem lehet betelni! Megyer felé éppen útba esett, 
így megtekintettük a Püspöki Palotát. A palota elődjét, egy 
kisebb kúriát 1656 körül építtette Széchényi György, 
veszprémi püspöksége idején. 
 

Sümeg fénykorát élte Padányi Bíró Márton püspöksége 
idején, a 18. század közepén. Az általa emeltetett barokk 
palota volt 1745-1762-ig a veszprémi püspökség szék-
helye. A 31 helyiséget számláló kastélyépületen 
folyamatosan felújításokat végeznek. Az eredeti padló-
burkolatot őrző, rokokó stukkóval díszített szobákat látva 
maradandó élményhez jutottunk. Ma híres alkotók 
kiállításai láthatók a palota termeiben. A palotában 
megtekintettük a Sümegi Városi Képtárt, a Mindszenty 
József Emlékkiállítást, Kajári Gyula grafikáit, Horváth 
Márton üvegművész, Munkácsy-díjas mester munkáit 
valamint a Vadászati kiállítást. A Püspöki Palotában, a 
földszinten megcsodálhattuk a Szent Márton kápolnát, 
melynek falait márvány-pilaszterek és olajképek (Vogl 
György), mennyezetét stukkókkal körülvett barokk falfreskó 
(A. Orsatti) díszíti. 

 Örömünkre szolgál, hogy fennmaradtak, és reprezentálják 
a belső díszítés nyomait. 
 

A Plébániatemplomot a 18. századig állt Szent Katalin 
templom helyére építtette Padányi Biró Márton 1756-ban. 
Falait Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) freskói 
díszítik, amiért méltón a „barokk sixtusi kápolnájaként” 
említik. A fájdalmas Szűzanya szobra, ölében a halott 
Krisztussal csodás gyógyulások helyszíne. Mária kegy-hely 
és búcsújáró zarándokhely. 
 

Hazafelé menet a tapolcai művelődési házban még 
megtekintettük a gyönyörű szép mézeskalács kiállítást. Az 
alkotók büszkék lehetnek tehetségükre: csipkéket 
varázsolni mézeskalácsra- igazi művészet. 
 

Nagyon köszönjük Szabóné Berki Szilviának a csapat 
összetartását, fáradhatatlan munkáját.  
 
 

                                Dr. Szilágyi Jánosné aktív nyugdíjas klubtag 
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a „Jégmadár” nyugdíJas klub advEnti kirándulása 
2013. december 18. szerda 

 

Nyugdíjas társunk, Varjasné Kati ötletéből Szilvikénk egy színvonalas 
kirándulási programot állított össze nekünk. 

 
 

Utunk során elő-
ször a sümegi 
Szent Márton 

Püspöki Palotát, kápolnát, múzeumot néztük meg. Majd 
utunkat folytatva Varjas Gyuri szülőfaluja, Rigács mellett 
elhaladva Megyerre látogattunk el. Megyer egy nagyon 
aranyos kicsi falu, mindössze 20 fő lakósával. Itt egy pajta 
galériába tértünk be, ahol egy szimpatikus fiatalember 
szívélyesen fogadott bennünket. Elmondása alapján ide, 
Megyerre „menekült” családjával a csend és a nyugalom 
világába, a főváros zajos, mozgalmas életéből. Elmesélte, 
hogyan szeretnék a faluba a régi szép időket felidézni, 
visszacsalogatni a fiatalokat,- mert igencsak idősek lakják a 
falut, házigazdánk, Zoltán kisfia az egyetlen gyermek a 
faluban. Tervük, hogy a falu saját gazdaságából termelje a 
javakat, az ide látogatóknak bemutatnák a régi paraszti életet, 
a mesterségeket, fazekasműhely, kovácsműhely kialakítása 
is a tervek között szerepel. Ezáltal munkahelyeket tudnának 
teremteni és nem utolsó sorban fellendíteni a turizmust. 
Amikor beléptünk az „istállóba” szemünk-szánk tátva maradt 
az ámulattól. Mindenütt karácsonyi dísztárgyak, fenyőágak, 
és egy gyönyörű Betlehem. A helyiség csak annyiban 
emlékeztetett egy istállóra, hogy meghagyták az etető- itató 
vályút, szépen leterítették és szebbnél szebb karácsonyi 
dísztárgyakkal, kerámiákkal ékesítették, melyekből 
vásárolhattunk is. A helyiség ugyanezen része más 
alkalmakkor svédasztalként funkcionál. Nagyon ötletes! 
Szívet melengető látvány volt. (Nekem legalábbis.) 
 

Az ízlésesen megterített asztaloknál „előételként” nagyon 
finom forralt bort szolgált fel a házigazda. Ezután egy igazi 
házi kakaspörkölt következett, melyen érződött a szakácsok 
gasztronómiai tudása. Kérdésünkre, - hogy „Ki volt ez az 
ügyes szakács? ”- a válasz így hangzott: „Nemrég megalakult 
a Megyeri Menyecskék Egyesülete, melynek két tagja van. A 
kakaspörköltet a két menyecske főzte, én, Zoli és kedves 
barátom, Mórik Zoli.” Jót nevettünk rajta. 
Búcsúzóul egy karácsonyi dallal köszöntük meg a szíves 
vendéglátást, és az elképzeléseik, terveik megvalósításához 
sok sikert kívántunk. 
 

Hazafelé még egy progra-
munk volt, amit Szabóné 
Terike javasolt. Tapolcán 
betértünk a Tamási Áron 
Művelődési Központba, ahol 
a mézeskalács kiállítást 
tekinthettük meg. Szebbnél 
szebb munkákat láthattunk, mézeskalácsból készült figurákat, 
mézeskalács házikót, bámulatba ejtő, csodálatos csipke-
terítőre emlékeztető díszítéssel. 
 

A buszon Orbán Lajos bácsi dalait hallgatva hamar 
hazaértünk. 
 

Ez a nap egy tartalmas, felejthetetlen élményt nyújtó 
kirándulás volt számunkra. 
Szilvi! Köszönjük, hogy megszervezted nekünk. 
 

                                                       Kandikó Ferencné 
                         

 
 

Nyugdíjas Klub, ahogy én látom... 
 

"A szeretet gazdagabbá teszi azt, aki kapja, és nem juttatja koldusbotra azt, aki adja." 
 
Immár negyedik éve, 2010. nyarától működik a 
Nyugdíjas Klub Ábrahámhegyen. Négy év nem olyan 
hosszú idő, mégis nagyon sok minden "belefért". 
Átéltünk együtt sok szép dolgot, gyönyörű helyeken 
kirándultunk, jó néhány fürdőben megmártóztunk, Ki-
Mit-Tud-on vettünk részt, kipróbáltuk a színjátszást, 
táncoltunk, énekeltünk, testvér Nyugdíjas Klubra 
találtunk. 
 

Egy ilyen közösséghez tartozni jó dolog, hiszen 
valamennyien aktív részesei vagyunk, de mivel 
különbözőek vagyunk, alkalmazkodnunk kell a 
többiekhez. A közösségépítés, az igazi közösség 
kialakítására tett tudatos törekvés nagy kincs a mai 
világunkban. Mindenki arra vágyik, hogy szeressék, 
elfogadják, meghallgassák, hogy valahova 
tartozhasson. A mi nyugdíjas klubunk tagjai törődnek 
egymással, jóízűen tudnak nevetni, egymást 
építgetik, együtt dolgoznak a kitűzött célokért. Egy 
valaki öröme, boldogsága, vidámsága 

valamennyiünké, amikor valaki beteg, együtt 
aggódunk érte, és együtt éltük át a gyászt is, amikor 
Rózsika itthagyott bennünket. 
Persze vannak néha problémák is, olyan dolgok, 
amivel nem értünk egyet. Ám ezeket igyekszünk 
közösen áthidalni, másra helyezni a hangsúlyt, és a 
pozitív dolgokra koncentrálni. 
 

Olyan kis közösséget sikerült létrehoznunk, ahol 
mindenkinek az erőssége nyilvánul meg, s így 
kiegészítjük egymást. Én nagyon remélem, hogy 
sikerült a klubba járó nyugdíjasainknak megtalálni azt 
a helyet, azt a közösséget, ahol szeretettel és 
türelemmel meghallgatjuk egymást, ahova jóleső 
érzéssel jönnek minden alkalommal. 
 

Várom a többieket is, higgyék el, a "Jégmadár" 
Nyugdíjas Klub nem csak színt visz a nyugdíjasok 
életébe, hanem célt, motivációt és nagyon sok 
energiát is.              Szabóné Berki Szilvia 
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A „Jégmadár” Nyugdíjas Klub tagjai az Erkel Színházban 
 

Klubunk vezetője, Szilvi említette, hogy volna lehetőség január 25-én a 
Szerelmi bájital című vígoperát megnézni az Erkel Színházban. 
Mindnyájan boldogan elfogadtuk az ajánlatot. Szilvi interneten 
megrendelte a jegyeket, ugyan egy közreműködő által. Egyik 
klubtársunk, Sárika Budapestre költözött, ő volt a szervező „kapocs”. 
 
 

Január 25-én, szombaton ¾ 6-kor az állomáson találkoztunk. Reggelre 
nagyon behavazott, de kis csapatunk ettől sem riadt vissza. Pezsdítően 

simogatott bennünket a kora reggeli havas táj. Révfülöpi átszállással utaztunk Kelenföldig. Ott várt már 
bennünket a mi angyalkánk, Sárika. Később csatlakozott hozzánk Tóth Marika, Ő is Ábrahámhegy 
szerelmese. Ők voltak az idegenvezetőink. A mi Sárikánk nem költözött el végleg, ígérte, Ő mindig visszatér 
közénk. Nagyon szívéhez nőtt Ábrahámhegy és a mi kis közös-
ségünk. Majdnem el is felejtem, amikor Kelenföldön leszálltunk, a 
hónak híre sem volt. Szinte tavaszi lenge szellő suhogott körülöttünk. 
 

Legelső utunk a Gellérthegyben levő Sziklatemplomba vezetett. A 
Gellért fürdő mellett elhaladva, kis emelkedőn érkeztünk a 
bejárathoz, ahonnan csodálatos panoráma nyílt a Duna partra és a 
Szabadság-hídra. Sárika elmesélte, hogy amikor kislány volt, az 
Édesanyjával ide jártak Istentiszteletre minden vasárnap. Szívébe 
zárta és szerette volna nekünk ezt prezentálni. Külön köszönet érte. 
 

Ebből a barlangból alakították ki az 1920-as évek közepén a mai 
Szikla-templomot. A hegy Szent Gellért Püspökről kapta a nevét. 
 

Utunk ezután az Erkel Színházba vezetett. Az 1910-ben megnyitott Erkel Színház Magyarország legnagyobb 
színházépülete. Története egybeforrt a hazai operajátszás fénykorával. A színház 2007-ben több mint öt 
évre bezárt, ezalatt felújítási munkálatokat végeztek az épületben. A Magyar Opera Napján, 2013. november 
7-én, a névadó Erkel Ferenc születésének kétszázharmadik évfordulóján adták át ismét a nagyközönségnek. 
 

Az előadás, - mely délelőtt 11 00 órakor kezdődött- elbűvölő volt. Donizetti (1797- 1848.) a Szerelmi bájitalt 
mindössze pár nap alatt komponálta, és az 1932. évi bemutató után világhírnévre tett szert. 
A történet egy Firenze környéki falucskában játszódik. A melegszívű, ám kissé félszeg Nemorinó 
reménytelenül szerelmes a gőgös Adinába. Hogy meghódítsa a lányt, szerelmi bájitalt vásárol a faluba 
érkező kuruzslótól, Dulcamarától, aki csodadoktorként hirdeti magát... A kedves történet, a csodálatos zene 
mindannyiunkat elvarázsolt. 
 

Köszönjük Sárikának és Szilvikének, hogy ennyi szépségben lehetett részünk. Köszönjük az önzetlen 
fáradozásukat és szeretetüket. Élményekben gazdag programok után tértünk haza. Nagyon jól éreztük 
magunkat! Klubtársaimmal együtt máskor is szívesen részt vennénk ilyen szép meglepetésben. 
Köszönjük szépen!                                       Szávai Gézáné 
 

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

Karácsonyi ajándék a könyvtárnak 
 

Karácsony előtti napokban a  tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum ajándékát vehette át könyvtárunk. 

Igazi meglepetés volt a vadonatúj számítógép, amely nagyban segíti majd a könyvtári munkát és szolgálja az 

olvasókat. Kaptunk még írószer csomagot is, amelyet a közelgő húsvéti kézműves foglalkozáson fel fogunk 

használni. Szombat délutánonként pedig várok mindenkit, kicsiket és nagyokat, akik egy kicsit 

kézműveskednének: gyöngyfűzés, origami, festés, rajzolás és sok kreatív játék várja az érdeklődőket. 

                                                                                              Szabóné Berki Szilvia 
 

 

        Köszönet 
 

             Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani gyógytornászunknak, Csákvári Zsuzsannának  

                      a magas színvonalú tornaórákért. Immár 17 éve tornázunk együtt az ábrahámhegyi 

              kultúrházban. Töretlen lelkesedéssel találkozunk heti két alkalommal,  

                  hétfőn és csütörtökön, nyáron 19 00- 20 00 óráig, télen 18 00- 19 00 óráig. 
 

                                     Vella Zsolt Polgármester Úrnak is szeretnénk köszönetet mondani, amiért  

                                       a tornatermet és a szükséges tornakellékeket a rendelkezésünkre bocsájtja. 
 

                                             Szívesen várunk mindenkit, aki tud élni ezzel a lehetőséggel! 
 

                                                                                                                                     Dr. Szilágyi Jánosné 

http://hu.wikipedia.org/wiki/November_7.
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_7.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erkel_Ferenc
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Az elmúlt nyáron a Bornapok alkalmával és nyár végén, a 
strandon is láthattuk a Török Ádám és a Mini  

blues-rock csapatot 
 

Török Ádám a hazai blues-rock élő legendája, januárban mutatta be, az 
Elrohant idő, új lemezét a Mini együttessel, és új fiatal társakkal. 

 

A fuvolista, énekes, nemrég ünnepelte 66. születésnapját, és az 
Elrohant az idő egyfajta összegzés és visszatekintés az elmúlt négy és 

fél évtizedes munkásságára. A CD-n szerepelnek számok a Mini 1971 és 1973 közötti, és a 2011-es felállásával, 
van fúvósokkal kiegészített felvétel, fiatal, manapság igen népszerű zenészekkel: az Irie Maffiával, a Kerekes 
Banddel, és a Szerecsen királlyal a Capriccióval készített nóta is. 
 

Az Emlékút, a Ballada folyón dal, az elmúlt évtizedekben elhunyt zenésztársakra emlékezik. Újrafogalmazták 
az Este a Székelyeknél népdalfeldolgozást, és ismét elővették a szintén Mini-klasszikusnak számító, Vissza a 
városba című számot. Egy másik "Mini-himnuszt", a Körbezárt a dzsungelt, most az Irie Maffiával, Busa Pista 
rapjével "vadították meg" egy kicsit. A szintén legendás Vénusz dalt 1977-ből, a Kerekes Banddel közösen 
adják elő, a lemez címadó dala, az Elrohant az idő viszont új szerzemény.  Koncertjükre pillanatok alatt 
elfogytak a jegyek, és a nagy érdeklődésre való tekintettel másnap is színpadra kellett állniuk. Ezt a legendás 
csapatot láthattuk már két alkalommal is Ábrahámhegyen!                                               Bakosné 

 
 

SPORTDÉLUTÁN 2014.  
 
 

„Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos!”  
 - mondta a francia Pierre de Coubertin, az újkori olimpiai mozgalom atyja, a 
nemzetközi olimpiai játékok hajnalán, 1896-ban az Athéni Olimpia megnyitóján. 

 

Akkor 13 ország 295 sportolója állhatott rajthoz, kilenc sportág, 
43 versenyszámában. 

 

Nos, hát nálunk sokkal kisebb volumenű, és egészen más sportágakban mérték 
össze tudásukat, és szerencséjüket a február 22-i sportdélután résztvevői. 
 

A versenyek nem mentek „vérre”, de igazságos eredmények azért születtek, az alábbiak szerint: 
 

Asztaliteniszben 12 induló játékos közül: 
 I. helyezést ért el: Huswéber Gábor 
 II. helyezést ért el:  Herczeg Tamás 
 III. helyezett lett:  Csákvári Zsuzsanna 
 
Darts játékban, 10 induló versenyzőből 
 I. helyezett lett:  Mohos Gergely 
 II. helyezést ért el: Sütő Árpád 
 III. helyezett:  Illés Dávid 
 
Csocsóban, 8 felnőtt indulóból  I. helyezett:  Tóth Gábor - Sütő Árpád páros 
     II. helyezett:  Mohos Gergely - Molnár Krisztián 
     III. helyezett:  Illés Ádám – Dara József párosa 
 
Csocsóban ifjúsági kategóriában: I. helyezett  Szabó Levente – Molnár Dóra 
     II. helyezett:  Galler Marcell és Galler Boglárka 
 
Biliárdban 14 induló versenyző közül I. helyezett lett:  Molnár Krisztián 
     II. helyezett:  Illés Ádám 
     III. helyezett:  Tompos Péter 
 

Gratulálunk a győzteseknek, és Pierre de Coubertin örökérvényű mondása szerint minden induló versenyzőnek!! 
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HÍREK A KÖNYVTÁRBÓL 
 

"Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot, 
mert ez nem vész el és nem hagy el soha."    (Leonardo da Vinci) 

 

Mi magyarok sokféle területen tekinthetjük magunkat "gazdagnak". Gazdagok vagyunk, hiszen olyan kíváló magyar 
természettudósok, írók munkálkodtak a magyar tudomány és kultúra terén, mint Schmidt Egon, Fekete István, Vönöczky-
Schenk Jakab, Csörgey Titusz, Herman Ottó és még sorolhatnám. Munkásságuknak köszönhetően sok-sok csodálatos dolgot 
hagytak ránk: könyveket, tanulmányokat, illusztrációkat. Amikor a nevüket halljuk, a madár- és természetvédelem jut  
eszünkbe. 
 

2014-ben Herman Ottóra, a száz éve elhunyt 

természettudósra emlékezünk. 
 

Herman Ottó természettudós, etnográfus, polihisztor, politikus 1835. június 26-án született 
egy felvidéki kisvárosban, Breznóbányán. Szülei 1847-ben települtek át a Felvidékről a 
Miskolc melletti Alsóhámorba. 
 

A középiskolát Miskolcon, az evangélikus főgimnáziumban végezte, tanulmányai 
befejezése után géplakatos képesítést szerzett. Bécsben munkája mellett autodidakta 
módon rendszeres természettudományi tanulmányokat folytatott, bejárt a bécsi 
Természettudományi Múzeumba; a bécsi politechnikumot apja halála miatt nem fejezte be. 
 
 

Hatévi dalmáciai katonai szolgálata után, 1863-tól Kőszegen 
fényképészként dolgozott; majd megismerkedett Chernel 
Kálmánnal, akinek ajánlásával 31 éves korában a Brassai 
Sámuel igazgatta kolozsvári Erdélyi Múzeum Egylet 
preparátora lett. Itt lépett tudományos pályára, s ekkor 
jelentek meg első írásai. Ekkor főként a madarakkal és 
pókokkal foglalkozott. 
 

1875-ben került Budapestre, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum 
természettudományi tárának őrsegéde lett (1875-1879). 
1877-ben elindította és szerkesztette a tár folyóiratát, a 
Természetrajzi Füzeteket. 
 

A Természettudományi Társulat megbízta Magyarország 
pókfaunájának felkutatásával; a munka eredménye a 
háromkötetes Magyarország pókfaunája c. könyv, amelyben 
314 pókfajtát írt le (ebből a tudományra nézve 36 új faj volt.). 
 

Közben politikai mozgalmakban vett részt, állást foglalt a 
Párizsi Kommün mellett (1871). A Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt tagjaként kapcsolatban állt Kossuth 
Lajossal, akit Turinban többször is felkeresett (1887, 1892); 
Kossuth javaslatára 1879-ben Szeged országgyűlési 
képviselőjévé választották. Felhívta a figyelmet a filoxéra 
veszélyére (A phylloxera ügye Bp., 1877; A filoxera Bp., 1879), 
ismertette a külföldi védekezési módokat, s mivel felismerte, 
hogy a homokon nem pusztít a filoxéra, propagálta a homoki 
szőlőtermesztést. Nagy része volt az Állatvédő Egyesület 
megalapításában (1883). 
 

1885-ben vette feleségül a nála húsz esztendővel fiatalabb 
Borosnyay Kamilla (1856–1916) írónőt. Az avasi református 
templomban esküdtek meg. Felesége nagy segítsége volt a 
rosszul halló férjnek, mindenhová elkísérte és segített 
feljegyezni a fontosnak vélt dolgokat. 
 

Herman Ottó a tudományos madártan, az ornitológia 
megalapítója Magyarországon. A Természettudományi 
Társulat megbízásából egy madárélettel kapcsolatos 
könyvhöz adatgyűjtés céljából 1888-ban Skandináviába 
utazott. Megszervezte az ornitológusok II. nemzetközi 

kongresszusát Budapesten, amelynek nyomán a Magyar 
Nemzeti Múzeum égisze alatt 1893-ban létrehozta a Magyar 
Ornitológiai Központot, amelynek haláláig igazgatója volt. 
 

Az általa megindított Aquila (1894-től) c. folyóirat a hazai 
madártani kutatások központi orgánuma volt. Darányi Ignác 
földművelésügyi miniszter megbízásából 1901-ben megírta A 
madarak hasznáról és káráról című, hatalmas sikerű könyvét. 
A millenniumi kiállítás halászati és pásztorkodási részlegének 
rendezője (1896). Gyűjtötte a magyar ősfoglalkozások 
(halászat, pásztorkodás) népi szokásait és tárgyi emlékeit. Az 
1885. évi Országos Kiállításon nagy sikert aratott halászati 
gyűjteménye. Továbbfejlesztett, s az Ezredévi Kiállításon 
(1896) bemutatott anyaga a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumba, majd a Néprajzi Múzeumba került. A 
Természettudományi Társulat megbízásából megírta  A 
magyar halászat könyve című  kétkötetes monográfiáját. 
 

A pásztorélet tárgykörében 1891-től végzett kutatásait kisebb-
nagyobb tanulmányokban tette közzé, a hatalmas gyűjtött 
tárgyi anyagot kiállításokon mutatta be, de összefoglaló 
könyve megírására már nem maradt ideje.  
 

A 20. sz. elején a Magyar Mezőgazdasági Múzeum számára 
az ősfoglalkozások köréből akart gyűjteményt létrehozni, 
anyagából 1907-ben nyílt meg a kiállítás (a háborúk alatt a 
tárgyak nagy része elkallódott). Elkészítette a magyar 
állattartás történeti összefoglalóját és szakszótárát. A miskolci 
ún. Bársony-házi leletekben (1891) az ősember eszközeit 
fedezte fel; ezzel a magyarországi ősrégészeti kutatások 
elindítója, a Bükk hegység ősrégészeti feltárásainak 
kezdeményezője. 
 

Élete végén gyakran időzött gyermekkora színhelyén, 
Alsóhámorban, Pele-lak nevű üdülőjében, amely ma 
emlékháza. Támogatta Miskolc és Borsod Vármegye 
Múzeumának megalapítását, amely 1953-tól a nevét viseli. A 
Magyar Néprajzi Társaság alapító tagja, majd elnöke (1892-
től). A francia Becsületrend kitüntetettje (1900).  

http://www.citatum.hu/szerzo/Leonardo_da_Vinci
http://hu.wikipedia.org/wiki/Avasi_templom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Avasi_templom
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75 éves korában a József körút és a Baross utca kereszte-
ződésében a szinte már alig halló, gondolataiba feledkező 
tudóst elütötte a villamos. Az elszenvedett sérüléseiből 
szerencsére felépült és újra aktívan írhatott, de a baleset után 
két évre kisebb szélütés is érte. Ettől, keze reszketőssé vált 
és csak óriási akaraterejének köszönhetően tudott megint írni 
azért, hogy elkezdett néprajzi tanulmányait befejezhesse. 
1914 novemberében jelent meg a magyar pásztorok 
nyelvkincsét bemutató munkája. 
 

1914. december elején egy hideg téli nap délelőttjén megint 
közlekedési balesetet szenvedett, ekkor egy teherhordó sze-
kér ütötte el a Múzeum körúton. A bal alsó lábszára tört el, 
ami nem lett volna magában végzetes, de lábadozás közben 
a sok fekvéstől tüdőgyulladást kapott. 
 

1914. december 27-én halt meg Budapesten, szívbénulás 
következtében. Sírja Miskolcon a Hámori temetőben található 
(1965-től). 
 

 
 

Az idén 40 éves a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület (MME). 
 

"Herman Ottó 1893-ban alapította meg a Magyar Ornitológiai 
Központot, ami később Madártani Intézetként élt a 60-as 70-es évekig, 
de egyre kevesebb tevékenységgel. 1974-ben megengedték, hogy 
megalakuljon egy társadalmi szervezet, onnantól kezdve él a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, amelyet 200 lelkes 

szakember hozott létre. Közép- és Kelet-Európában többek között a hagyományainkra építve tudott a 
legnagyobb természetvédelmi társadalmi szervezetté válni, mára közel 10 ezer taggal. Egyik 
meghatározó feladatunk a vonuláskutatás. Az alapítás óta madárgyűrűzés szervezésével és koordi-
nálásával foglalkozunk. Az utóbbi években ez egy kicsit átalakult, más eszközöket is tudunk használni, 
a műholdas nyomkövetőktől kezdve a színes jelölésekig. A másik fő területünk a madárállományok – és 
más állatcsoportoké is - változásának követése, ezen keresztül próbálunk rámutatni arra, milyen 
változások zajlanak széles környezetünkben." (Halmos Gergő, az Egyesület Ügyvezető Igazgatója - Ma 

Reggel MTV1 2014. 02. 11.) 
 

A jubileum apropóján az egyesület számos tudományos, kulturális és szórakoztató programot szervez 
országszerte. A hagyományos madárbarát eseményeiken kívül rendhagyó programokkal is várják az 
érdeklődőket. A „Madarak a városban” névvel fémjelzett jótékonysági események között alkalom nyílik 
koncerteken, madárfestmény-kiállításokon, mesedélutánokon, interaktív játékon való részvételre, illetve 
ismeretterjesztő előadások meghallgatására. 
 

A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum ebből az alkalomból hirdetett olvasópályázatot, mely-
re Ábrahámhegyről három csapatot sikerült indítanunk. Az alsótagozatosok közül a "Jégmadár 
fiókák" csapatában Molnár Dóra és Simon Rebeka, a "Jómadarak" csapatában Somogyi 
Mátyás és Szabó Levente indult a megmérettetésen. A felsősök közül a "Tesók" nevű csapat 
tagjaiként Galler Boglárka és Galler Marcell neveztek az olvasópályázatra. 
 

Az első forduló feladatait a könyvtárban csapatonként oldották meg a gyerekek. A kérdések 
megválaszolása nem volt egyszerű, de mi ábrahámiak egy kicsit lépéselőnyben voltunk, ugyanis az 
első foglalkozást a Csörgey Titusz munkásságát bemutató kiállítás megtekintésével kezdtük. A 
gyerekeknek nagyon tetszett a sok gyönyörű "madaras kép", de a legnagyobb sikert Titusz bácsi 
írógépe aratta. A "Madarak hasznáról és káráról" című könyv első, 1901-ben kiadott példánya is a 
kiállított tárgyak között látható. A sok új információt így pillanatok alatt megjegyezték a gyerekek. 
Beszélgettünk madárvédelemről, a költöző madarakról, megismerkedtünk a madáretető vendégeivel és 
sok szó esett a természetvédelemről is. Csatlakoztunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesülethez, így negyedévente megkapjuk a Madárbarát Magazint. A foglalkozások során 
megtanulnak a gyerekek a könyvtárban eligazodni és talán egy kicsit kedvet kapnak az olvasáshoz is. 
A rajzolós feladatokat otthon készítették el a versenyzők, meg kell, hogy mondjam, csodálatos 
alkotások születtek. 
 

Ezúton is köszönöm a szülőknek, hogy segítik, támogatják gyermekeiket a felkészülésben, a munkában. 
Köszönet illeti Kiszelyné Jónás Ildikót és Somogyi Sík Dórát, akiktől sok szép "madaras" könyvet 
kaptunk kölcsön. Márciusban a tapolcai könyvtár által megrendezésre kerülő vetélkedővel folytatódik az 
olvasópályázat. Reméljük, hogy gyermekeink szép eredményeket érnek el! 
                                        Szabóné Berki Szilvia  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykörút
http://hu.wikipedia.org/wiki/Baross_utca_%28Budapest%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Villamos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Agyi_érkatasztrófa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskörút
http://hu.wikipedia.org/wiki/Láb_%28testrész%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tüdőgyulladás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hirtelen_szívmegállás
http://mme.hu/
http://mme.hu/
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MEGJELENT KRATOCHWILL MIMI 
MIMI KALENDÁRIUMA CÍMŰ KÖNYVE 

 
A 20. század nagy magyar művészeinek modellje is volt Kratochwill Mimi 
művészettörténész. Vasárnaponként Czóbel Bélához jártak férjével ebé-
delni, a festőművész sorozatban festette Mimiről a képeit, az egyik, a Mimi 
sárga rózsával című, a nemrégiben megjelent könyvének hátsó címoldalán 
is látható. Békéscsabán azt nézte, hogyan születnek Patay László fali-
képei, és a művész a kórus szekkójára őt is odatette félprofilból. Bretagne-
ban Csernus Tiborékkal kirándult, képe ott van a Magyar Posta 1974-es, 
egy forintos bélyegén. Dufy és Degas képein a finom lovagló dámák és 
urak gyermekkora nyaralásaira köszönnek vissza, Malomsok mellett 
Esterházy gróf erdejében már találkozott velük. 

 

Bernáth Aurél, Borsos Miklós, Márffy Ödön, Rippl-Rónai József, 
Czóbel Béla, Aba Novák Vilmos, Reich Károly, Udvardi Erzsébet 
- hosszú a 20. század legnagyobb képzőművészeinek névsora. 
Akivel személyesen nem találkozott a művészettörténész, arról 
írt, vagy prospektust szerkesztett. A művészek közelségében 
élte hivatását, hatvan év alatt közel 1000 kiállítást rendezett, de 
ma is dolgozik, és ebből a szenvedélyes életből született a 
könyv, a Mimi kalendáriuma. Ebből az alkalomból a készített 
riportot Kratochwill Mimivel a Kossuth Rádió az Arcvonások című 
műsorában, melyet meghallgathatnak 
 

a http://www.mediaklikk.hu/2014/02/15/arcvonasok-kratochwill-mimi-muveszettortenesz/ linken. 
 

Mimike 18 évvel ezelőtt rendezte meg Ábrahámhegyen az első 

Bernáth Aurél tanítvány kiállítását. Azóta is örömmel és önzet-

lenül segít és dolgozik minden nyáron nálunk. Ezt elhiva-

tottságból, a művészet iránti alázatból teszi. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 

október 23-án, a település kulturális fejlődéséért végzett kiemel-

kedően hasznos munkájának elismeréseként, Kratochwill 

Miminek Ábrahámhegyért emlékérmet adományozott. 
 

 

 

FRITZ MIHÁLY ÜNNEPI ÉRMEI 
 

A Magyar Éremkibocsátó Intézet 2013-ban emlékérmet 
bocsátott ki, a Himnusz születésének 190. évfordulója 
alkalmából. Az érem első oldala a Himnusz első strófáját 
ábrázolja, hátlapján Kölcsey Ferenc portréja és kézjegye 
jelenik meg. Az érem szigorúan korlátozott, világszerte 
15 000 példányszámban áll rendelkezésre. 
 

Szintén a Magyar Éremkibocsátó Intézet bocsátotta ki a 
Dózsa György által vezetett felkelés 500. évfordulója 
alkalmából készített különleges, színezüst emlékérmet. Az 
éremből világszerte 10 000 darab áll rendelkezésre 

Mindkét érmet Fritz Mihály szobrász és éremművész tervezte. 
Az érmek a legnagyobb tisztaságú ezüsttel vannak bevonva, és 
a legkiválóbb verdei minőségben készültek.  
 

Fritz Mihály szobrász és éremművész munkáit, szobrait, 
érmeit és plakettjeit már több alkalommal is láthattuk 

Ábrahámhegye, főleg a zenei témájú kiállításaink alkalmával. 
                                                                                                                  
                                                                                                         Bakosné  

http://www.mediaklikk.hu/2014/02/15/arcvonasok-kratochwill-mimi-muveszettortenesz/


Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXI. évfolyam 1. szám 2014. március oldal29 

„Húsvét, örök legenda, drága zálog” 

 
„Eljött a szép húsvét reggele, feltámadásunk édes ünnepe. 

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, pattognak a rügyek, virít a virág. 
Harang zúgása hirdeti neked, kívánok én is áldott ünnepet!” 

 

Tavaszal, a természet megújulásával emberi lelkünk is megújul. Húsvétot a keresztény 
vallás feltámadási ünnepként tartja számon, mely szerint Jézus kereszthalálával 
megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával győzelmet aratott a halál felett.  
A húsvéti idő gazdag vallási szokásvilága mellett, felelevenednek az ősi tavaszköszöntő, 
termékenység varázsló szokások is. 
 

A Szentírás szerint Jézus meghalt és eltemették. Hatalmas kővel zárták le a sír 
száját. Harmadnapra elhengerült a kő, és feltámad a halott. Megjelenik az 
asszonyoknak, a tanítványoknak, és békességet hirdet. Kétezer éve, renge-
tegszer halott történet ez. 
 

A feltámadás a keresztény hit alaptétele. Húsvétkor valami olyan történik, 
amit nem tudunk megmagyarázni. Az árulásnak, az elfogatásnak, az 
ítélethirdetésnek, Jézus emberi szenvedésének szemtanúi voltak. Ez 
valóságos történés, még a pogány történetírók is feljegyezték. De ami 
utána történt, a feltámadás az felfoghatatlan. Húsvét titka nem emberi 
képesség és akarat műve. Akkor is hihetetlen volt a hír, hogy a názáreti 
Jézus, akit keresztre feszítettek és a sírba tettek harmadnapra feltámadt 
és megjelent tanítványainak.  
 

Ma is, kétezer esztendő múltán is ünnepet szentelnek az egész világon 
annak az emlékére, ami azon az első húsvét reggelen történt.                  
       Bakosné 
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Süti-party 
 

„Jaj, de jó a habos sütemény! Mogyoró van az ő tetején.” Ki ne ismerné Kiss Manyi híres dalát? 
 

Mi is erre gondoltunk, és hívtunk minden kedves érdeklődőt, február 15-én immár 13. alkalommal a házi 

készítésű sütemény bemutató és kóstoló rendezvényünkre.  
 

A középen megterített asztalra, sorra érkeztek a különféle sütemények. Voltak habos, krémes, mézes 
finomságok, sós rudak és pogácsa, egyszerű és az elkészítésénél nagy tapasztalatot igénylő is. A látvány 

magáért beszélt, az ízük pedig elkápráztatta vendégeinket. 
 

Megindult a receptek csereberéje is, és a vendégek egymással beszélgetve keresgélték a számukra új és 
érdekes vagy finomnak látszó sütiket. A sütemények kóstolgatása, a jóízű beszélgetések mellett 
mindenkinek jutott egy kis házi meggylikőr, vagy bor is. Rendezvényünk sikerét bizonyítja, hogy a 
süteményes tányérok a végén mind üresen maradtak. Nagy György, mint minden évben, idén is egy kis 
verssel kedveskedett nekünk. Íme, a költemény: 
 

Házi készítésű sütemény ősbemutató és kóstoló 
Belépés: Egy tányér sütemény, recepttel, és bilagittal 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                       Nők a Balatonért Egyesület 
                                                                                                                                        Ábrahámhegyi Csoport  

1. 
Megint sütnek, falatoznak, 
süteményben turkálódnak, 

csivitelnek, csipegetnek 
néhány deka pluszt felszednek 

 

2. 
A krémesből egy jó marék, 

ettől vastagszik a derék. 
Eper tortát, barack ízzel, 

az ember otthon morzsát kémlel. 
 

3. 
Egy kupica sligovica, 
kedveli ezt Andi, Ica, 

csoki habbal rizsfelfújt 
a résztvevőknek bőven jut! 

 

4. 
Utazáshoz túrós batyu, 

nem szakad le a fogantyú. 
A krém alapja teavaj, 
csúszik rá a nyakolaj. 

 

5. 
Az őrölt bors nem szükséges 

anélkül is jó a béles. 
akár túrós, akár varga, 

nem kell bele malac farka. 

     6. 
    Sütöttek sok jót, szépet, 
     jobb a szomjas, mint a részeg, 
     legyen mire lehet inni, 
     süssél töpörtyűset Panni! 
 

     7. 
     Akciótok nem fikció 
     áldjon meg a mindenható, 
     legyen béke nálatok 
     és mindig tele tálatok! 
 

     8. 
     Mondták mért írok előre, 
     biztos megártott a lőre, 
     hamar túl kell ezen esni, 
     mert csak húst tudok szeretni. 
 

     9. 
     Hiszen húsból vannak a csajok, 
     mikért kicsit oda vagyok, 
     mit szólna a férfi ember? 
     Ha anyaguk lenne linzer. 
 

    10. 
    Tudom össze-vissza írok, 
     ahogy jönnek a versszakok. 
     A józanságban lehet hinni, 
     viszont így nem lehet írni! 

NGyuri 
Zárszónak is egy a vége 
sok süti sült hóba-hébe, 

most is remek minősége, 
ne legyen hát sose vége! 
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Biokertészkedés a kiskertben 

A Nők a Balatonért Egyesület Ábrahámhegyi csoportjának meghívására, 
2014. február 7-én a Hegyesd mellett lévő Sátormapusztán gazdálkodó 
Ware Borbála a Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület elnöke volt a 
vendégünk.  
 

Az ökológiai gazdálkodás, más néven biogazdálkodás a mezőgazdasági 
termékek előállításának módja. Célja, hogy a növényi, az állati és a 
feldolgozott termékek, valamint a mezőgazdasági alapanyagokat az 

emberi egészség veszélyeztetése nélkül, környezetkímélő módon 
állítsa elő. Előadásában elmondta, miért és hogyan lesz BIO a 
gyümölcs, a zöldség, vagy esetleg a tej. Hasznos ötletekkel, 
tanácsokkal látta el az előadáson résztvevőket. Segítséget nyújtott a 
vetésnaptárban történő eligazodáshoz is. 
 

Ízelítőül néhány hasznos ötlet: 
 

Először is nagyon fontos a vetésváltás. Célszerű előre megtervezni, 
hogy melyik ágyásba mit ültetünk, és milyen sorrendben.  
A zöldségféléinket tápanyagigényük szerint négy csoportba sorol-
hatjuk, ami egyben a vetésforgónk szakaszai. 
 

I. szakasz  növényeire jellemző, hogy igen tápanyagigényesek. Ide sorolható a burgonya, 
paprika, paradicsom, tök, uborka. 

II. szakasz növényei közepesen igénylik a tápanyagot. Ebbe a szakaszba vethetjük 
a sárgarépát, petrezselymet, zellert, különféle salátákat, hagymaféléket, spenótot 

III. szakasz növényei szintén nagy tápanyagigényűek. Ide soroljuk a káposztákat, a karalábét, 
leveles kelt, brokkolit. 

IV. szakaszba a mérsékelt tápanyag igényű növényeket, pl. hüvelyesek bab, borsó uborka, hagymafélék. 
 

Fontos a leggyakoribb visszakerülési idő betartása, ezért ajánlatos vetési kisnapló vezetése Pl. Burgonyafélék, 
káposztafélék, gyökérzöldség, hüvelyesek, hagymafélék, kabakosok, cékla, = 4 év 
Édeskömény, fejes saláta, mák, retek = 3év  

 
Mi mellé mit érdemes ültetni: Társítás, együtt különösen jól érzik magukat: 

krumpli spenót, karalábé, bab, kapor paradicsom-hagyma,  
paradicsom-petrezselyem 
saláta-retek, 
sárgarépa-hagyma 
borsó-zeller, 
káposzta-krumpli 

zeller: hagyma, bab, spenót, káposzta, 
uborka, paradicsom, karalábé 

uborka: zeller, bab, hagyma, cékla, saláta, 
petrezselyem, káposzta, karalábé 

paradicsom káposzta, zeller, petrezselyem, spenót, 
hagyma, saláta, bab,  sárgarépa 

saláta: hagyma, bab, retek, paradicsom, 
kapor, uborka, borsó, sárgarépa, 
káposzta, eper 

Nem ajánlott egymás mellé ültetni: 

bab-hagyma,  
bab-borsó 
borsó-paradicsom, 
cékla-paradicsom 
saláta-petrezselyem, 
paradicsom-vöröskáposzta 
krumpli-hagyma, 
káposzta-hagyma 

spenót paradicsom, karalábé, káposzta, 
sárgarépa, krumpli, eper 

hagyma uborka, paradicsom, eper, 
petrezselyem, saláta, karalábé 

eper sárgarépa, hagyma, káposzta, retek, 
saláta, spenót 

 
          (folytatás a 32. oldalon)  



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXI. évfolyam 1. szám 2014. március oldal32 

Növényvédelmi módszerek, eszközök az ökológiai gazdálkodásban, megelőzések, termesztési eljárások: 
 

 

M E G E L Ő Z É S 
 

 

V  É  D  E  K  E  Z  É  S 

Termesztési eljárások Fertőzés-
mentes 

Biológiai Fizikai Vegyszerek Speciális 
anyagok 

termőhely megválasztás 
talajművelés’, tápanyag-
gazdálkodás, vetésforgó 
növénytársítás, vetésidő’ 
tenyészidő’, állomány-
szabályozás, fajtaválasztás 
fertőzött növények,növényi 
részek megsemmisítése 
vektorok kiiktatása, 
gyomszabályozás’ 

szaporítóanyag 
talaj 
öntözővíz 

vírusok 
baktériumok 
riketchiák 
gombák 
ízeltlábuak 
madárvédelem 
 

összegyűjtés 
csalogatás 
riasztás 
hőkezelés 
közeg megváltoztatás 
talajtakarás 
növénytakarás 
túlnyomás 
egyebek 

baktérium és 
gomba ellen 
rovarok ellen 
egyebek 

növény-  
védelem 
speciális 
anyagai 

 
Kerüljük az azonos családba tartozó növények egymás utáni ültetését 

 

Cékla – spenót - mángold Petrezselyem–sárgarépa–pasztinák-zeller Napraforgó – saláta -csicsóka 

Hagyma – fokhagyma – póréhagyma - 
snidling 

Fűfélék – kukorica- rizs - gabonafélék Dohány félék – paradicsom – burgonya – 
paprika -  padlizsán 

Borsó – bab - földimogyoró Tökfélék – uborka- dinnye - tök Káposzta félék – brokkoli – karalábé – 
retek - mustár, 

Menta - bazsalikom Hajnalka - édeskrumpli Keserűfűfélék – hajdina - rebarbara 

Amarant Liliomfélék - spárga 
 

Illésné Rácz Andrea 
 

______________________________________________________________________ 
           

          NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET 

        Ábrahámhegyi Csoportjának 
         beszámolója a 2013. év 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, kulturális fellendítését 
tűztük ki. Az Önkormányzattal és a település civil szervezeteivel, azóta is szorosan együttműködünk. 2013-ban is 
aktívan részt vettünk és közreműködtünk a település különböző kulturális és egyéb rendezvényein. 
Csoportunk taglétszáma 2013. évben 23 fő.  
 

2013. január 5-én a „Jégmadár”Nyugdíjas Klubbal közös kirándulást szerveztünk Vörsre, ahol megnéztük a 
Betlehemet, a szappan múzeumot és a „Tűzvédelem a századfordulón” című kiállítást.  
 

2013. január 12-én a „Balatoni téli esték” 
előadássorozat keretében a Csalán Kör-
nyezet- és Természetvédelmi Egyesületet 
kértük fel a „Mérhető megtakarítások” 
bemutatóval egybekötött előadásának 
megtartására. A bemutató nap alkalmával a 
tanácsokon, praktikákon túl egy sor gya-
korlatias eszközzel is megismerked-hettünk. 
 

2013. január 25-én részt vettünk az ábra-
hámhegyi önkormányzat által szervezett falusi disznóvágás kolbásztöltő versenyén. 
 

2013. február 18-án csoportgyűlést tartottunk, ahol többek között megbeszéltük a 2013. évi programjainkat, majd a 
csoportgyűlés keretén belül a vegyszermentes háztartásról osztottuk meg tapasztalatainkat. 
 

2013. március 2-án az általunk sütött süteményekből bemutatót tartottunk, kötetlen beszélgetés közben recept cserével 
egybekötve.                                                                                                                            (folytatás a 33. oldalon) 
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2013. március 24-én a Víz Világnapja alkalmából megkoszorúztuk a Balatont, kis vitorlást indítottunk útjára, a 
gyermekeknek vízzel kapcsolatos játékot szerveztünk, a felnőtteknek víztakarékossági tanácsokat adtunk. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
2013. április 12-én Szauer Rózsa, a Kis Kert, NAGY öröm diavetítéssel egybekötött előadását hallgattuk meg.  
 

2013. április 20-án Siófokon tartott NABE küldöttgyűlésen képviseltük csoportunkat. 
 

2013. április 27-én 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 volta Vigyáz rám társasjátéknak is. 

2013. április 28-án a Kővágóörsi Tűbarát foltvarró műhely tagjainak kiállítását nyitottuk meg. 
 

         
 

         
 

2013. október 5-én megtartott Ábrahámhegyi Murci fesztivál egyik megállóhelyén 
kínáltuk a felvonuláson résztvevőket 
 

2013. november 21-én csoportgyűlés, ahol az év végi programok megbeszélésére 
került sor, majd azt követően Takács Ferenc gyógynövényszakértő volt a 
vendégünk.  

      
 
 

2013. november 22-én, Siófokon tartott 
NABE küldöttgyűlésen képviseltük csopor-
tunkat.                   (folytatás a34. oldalon) 
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2013. november 30-án Adventi készülődés, kézműves foglalkozást szerveztünk, melyen mindenki maga készíthette el 
ízlése szerint az ünnepre az asztala díszét, az ádventi koszorút, majd segítettünk a falu karácsonyfájának 
feldíszítésében. 
 

 
 
 
 
 
 

2013. december 7-én csoportunk jóvoltából Mikulás érkezett a falu gyermekeihez. A sok-sok játék és ajándék mellett 
Peti bohóc műsorának is örülhettek a gyerekek. 
 

Köszönjük Ábrahámhegy Önkormányzatának 
és Polgármesterének 2013. év folyamán a 
munkánkhoz adott támogatásaikat. 
 

Tisztelettel:                   Illésné Rácz Andrea 
                                    NABE Csoportvezető 

 

Változások a horgászatban 
 

Számos, horgászokra vonatkozó változás lépett életbe 2014. január elsejétől. Az új halgazdálkodási 
törvény módosításai érintik többek között az állami horgászjegyeket, a fogási naplókat, de egyes halfajok 
kifogható méretét és napi mennyiségét is. Érdemes a törvényt áttanulmányozni, mielőtt pecázni indulunk, 

nehogy mi akadjunk az ellenőrök horgára. 
 

Az új rendelet megtiltja a horogra kívülről akadt hal megtartását. A szabályosan kifogott, elvinni kívánt halat a 
vízpartról elszállítani csak gyorsan és kíméletesen leölve szabad. Kivételt jelentenek ez alól a 30 cm-nél kisebb 
halak, amik elszállíthatók élve is akkor, ha van olyan tárolóedény, amely biztosítja számukra a szükséges 
oxigéntartalmú vizet és minimalizálja az állatot érő stresszt. Változik az őshonos, fogható halfajok tilalmi ideje, 
kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható 
darabszám is.                   

A halfajok tilalmi ideje és méretkorlátozása 2014. január 1-től: 

magyar név fajlagos tilalmi időszak kifogható halak mérettartománya 
naponta kifogható 

darabszám 

csuka 02. 01 - 03. 31. legalább 40 cm 3 db 

balin 03. 01 - 04. 30. legalább 40 cm 3 db 

sügér 03. 01 - 04. 30. minden 
 

fogassüllő 03. 01 - 04. 30. legalább 30 cm 3 db 

kősüllő 03. 01 - 06. 30. legalább 25 cm 3 db 

garda 04. 15 - 05. 31. legalább 20 cm 
 

domolykó 04. 15 - 05. 31. legalább 25 cm 
 

jászkeszeg 04. 15 - 05. 31. legalább 20 cm 
 

szilvaorrú keszeg 04. 15 - 05. 31. legalább 20 cm 
 

paduc 04. 15 - 05. 31. legalább 20 cm 
 

márna 04. 15 - 05. 31. legalább 40 cm 3 db 

ponty 05.02. - 05. 31. legalább 30 cm 3 db 

compó 05. 02 - 06. 15. legalább 25 cm 3 db 

harcsa 05. 02 - 06. 15. 
legalább 60 cm, fajlagos tilalmi időszakban 
legalább 100 cm 

3 db 

sebes pisztráng 10. 01 - 03. 31. legalább 22 cm 3 db 

menyhal – legalább 25 cm 3 db 
 

A napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 10 kilogramm fogható. 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján megjelent tájékoztató szerint a 2014. évi 
állami horgászjegy az új rendelet értelmében 2015. január 31-ig lesz érvényes, díja változatlanul 2000 forint. 
A fogási napló az állami horgászjegyhez kapcsolt, halfogásra jogosító okmánnyá vált. Díja 200 forint, 
díjmentesség fogási napló esetében nincs. Horgászfogás kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. A 
célzottan macskának, disznónak hordott hal ezentúl, nemcsak etikátlan, hanem jogszabályba is ütközik. A 
kecsege, a széles kárász és a vágó durbincs 2014-től nem kifogható halfaj. Helyi szinten kérhető engedély a 
kifogásukra, de ehhez előbb igazolni kell, hogy e fajok helyi állománya elbírja ezt a hasznosítást.   

http://www.nebih.gov.hu/?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_balaton_201402
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A barnamedvék szerint rövid lesz a tél 
 

 

 

Nem látták meg az árnyékukat a Fővárosi Állatkert barnamedvéi február 2-án. 
A népi időjóslás szerint ez arra utal, hogy a tél már nem tart sokáig. 

 

Miután a gondozójuk kinyitotta a barlang ajtaját, a két barnamedve azonnal kijött a 
kifutóra. A borult időben azonban alakjuk nem vetett jól látható árnyékot, így a 
medveárnyék észlelés hivatalos eredménye az lett, hogy a bundások nem látták 
meg az árnyékukat. A népi megfigyeléseken alapuló jóslás természetesen nem 

mindig sikeres. Tavaly például a medvék szintén rövid telet jósoltak, ám emlékezetes, hogy végül márciusban is jelentős 
havazás volt, sőt a tél leghidegebb napja március 17-re esett.  
 

A mormota viszont rossz hírt hozott az amerikaiaknak! 
 

Meglátta az árnyékát február 2-án, a Pennsylvania állambeli 
Punxsutawney leghíresebb lakosa, a Phil névre hallgató mormota, és 

ezzel eldőlt: még legalább hat hétig tart a tél Észak-Amerikában. 
 

Az amerikai kisvárosban, 1887 óta folyik a meteorológiai mormotajóslás, amelynek 
főszereplője Phil, a település környékén élő mormotacsalád egy példánya. A fáma úgy 
tartja, ha meglátja az árnyékát február 2-án, a tél még legalább másfél hónapig fog 
tartani. Ha azonban nem lát árnyékot, korai tavasz várható. Na, de hát a mormoták 
prognózisára sem lehet mérget venni. Kimutatták, hogy csupán 40 százalékos 
pontossággal találja el a tél végét. Phil, egyébként február 2. kivételével békés napjait 
feleségével, a városka könyvtárában tölti, a Mormota Klub két tisztviselőjének gondozásában. Bár, egy amerikai 
mormota ritkán él tíz évnél tovább, a rajongók szerint Phil örökéletű. Ezért a Mormota Klubban nincsenek is feljegyzések 
arról, hogy éppen hányadik "Phil" van szolgálatban. 
 

És még néhány megfigyelésen alapuló népi időjóslás: 
 

Február 3-án, Balázs prognosztizál: Ha ekkor esik 

az eső, nyár elején a jég verheti el a termést.  
 

„Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja”A két 

időjósló hölgyemény szerint február 6-án Dorttya napján 
résen kell lennünk, mert, ha ezen a napon ráreccsent a 
fagy, akkor Julianna napján, vagyis február 16-án várható 
az enyhülés. 
 

Zsuzsanna napján a pacsirtákat kell lesnünk, és 

fülelnünk. Ha a madárka magasan repül, akkor jó idő 
várható, ha pedig még dalra is fakad, biztos, hogy itt a 
tavasz. 
 

 

Mátyás: Ha a jégtörő nem talál, jeget csinál, ha eső esik, 

lesz a nyáron sok jégverés. 
 

A húshagyó keddi napos az idő, bő termést ígérő. 
Ha Gergely havaz, hamar kipereg a kalászból a mag. 
 

Sándor napja, ha vagyon, hamar átbillegünk a fagyon. 
 

József, ha megkörmödzik, (befagy a pocsolya) akkor 

még jó, hat hétig reátart a fagy. 
 

Április havas, esős legyen, hogy a gyökér igyon, egyen, 

jó bor legyen szőlőhegyen! Ha táncra perdül a lepke, 
ültethetünk virágot a kertbe!                   Bakosné 

Tájékoztató a 2014. évben megrendezésre kerülő rendezvényekről 
 

Rendezvény Időpontja Helye Szervező 

Falusi disznóvágás Február 1 Művelődési ház Ábrahámhegy Önkormányzat, 
PRO Ábrahámhegy Alapítvány 

Biokertészkedés a kiskertben 
Ware Borbála 

február 7. Művelődési Ház NABE helyi csoportja 

Süteménykóstoló Február 15. Művelődési ház NABE helyi csoportja 

Biliárd, Darts, csocsó, asztalitenisz 
sportversenyek 

Február 22. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Téli esték előadás Március Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Teremfoci bajnokság Március 1. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Március 15-i ünnepség Március 15. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Víz világnapja Március 23. Strand NABE helyi csoportja 

Előadás Borászati témában Április Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

A Magyar Költészet napja április 12. Művelődési Ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Húsvétváró kézműves foglalkozás 
Családi ügyességi verseny 

Április 19. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 
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Festőverseny kiállítás megnyitó Május 3.  Művelődési Ház Ábrahámhegyi Művészkert és 
Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat  

Horgász és Halászléfőző találkozó Május 2 Strand Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat  
NABE helyi csoportja 

Anyák napi megemlékezés Május 3. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Lomtalanítás Május 16-17. Sportpálya Ábrahámhegy község 
Önkormányzat 

Pörköltfesztivál Május 30-31. Sportpálya Müllerné P. Kriszta vállalkozó és 
Ábrahámhegy Önkormányzata 

Kiállítás Június 7. Művelődési Ház NABE Ábrahámhegyi csoportja 

Gyereknap, Falunap Június 8. Sportpálya Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Mozdulj Balaton, 
Kézműves foglalkozás 

Június 21- 
Augusztus 16-ig 
minden szombaton 

Strand Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Rétes fesztivál Június 27-28. Sportpálya Müllerné P. Kriszta vállalkozó és 
Ábrahámhegy Önkormányzata 

Néptánc bemutató Június 28. Sportpálya Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat Ábrahámhegy 
Kulturális Örökségéért Alapítvány 

Bernáth Aurél tanítványainak 
kiállításai  

Június 28- július 26. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Strand buli Július Strand Strandi vállalkozók 

Dr. Nádori László emlékverseny Július 19. vagy 
Július 26. 

Strand Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Strand buli Július Strand Strandi vállalkozók 

Székely László életmű  kiállítás  Aug. 2.- aug. 20. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Strand buli Augusztus Strand Strandi vállalkozók 

Borverseny Augusztus 2. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Bornapok Augusztus 6.-10. Tűzoltó park, 
Sportpálya 

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat, Hegyközség 

III. Ábrahám Kupa Augusztus 16. Strand Ábrahámhegy Község 
Önkrományzat 

Strand buli Augusztus 19. Strand Strandi vállalkozók 

Tűzijáték és Ünnepség Augusztus 19. Strand Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

II. Ábrahám Triatlon Augusztus 30. Strand Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Dobruska  kiállítás Október 4. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 
Dobruska testvérváros 

Murcifesztivál- Szüreti felvonulás Október 4. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Október 23-i ünnepség és 
Kirándulás  

Október 23. Pálos Kolostor, 
Emlékmű, 
Műv.Ház 

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Márton nap November 15. Művelődési ház Hegyközség 

Adventi készülődés November 29. Művelődési ház NABE helyi csoportja 

Mikulás ünnepség December 6. Művelődési ház NABE helyi csoportja 

Forralt bor főző és pogácsa sütő 
verseny 

December 13. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Idősek karácsonya December 19. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Mindenki karácsonya December 20. Vasút állomás Ábrahámhegy község 
Önkormányzat 

Szilveszteri bál December 31. Művelődési ház Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

 

Aktuális tájékoztatásért keressék fel honlapunkat: www.abrahamhegy.hu. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvények 

időpontjának változtatásának jogát fenntartja. 
                                                                                                                                        Vella Zsolt 
                                                                                                                                                     polgármester  

http://www.abrahamhegy.hu/


Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXI. évfolyam 1. szám 2014. március oldal37 

 

 

  



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXI. évfolyam 1. szám 2014. március oldal38 

K Ö Z É R D E K Ű 
 

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL  Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj Hősök t. 5. 
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2       Tel.: 87/471-012 
Tel: 87/464-017, Fax: 87/563-013       Nyitva: hétfőtő, szerda, péntek 7:30-11:10,12.50-17-ig 

E-mail: jegyzo@kovagoors.hu     kedd és csütörtök 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10 
Ügyfélfogadás rendje 
Hétfőn: 8-12 óráig, és 13-15.30-ig       ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA 

Szerdán: 8-12 óráig és 13-15.30-ig     8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006 
Pénteken: 8-12 óráig      dr. Ásványi Tamás 20/9217-372 
dr. Szabó Tímea jegyző ügyfélfogadása     
Kővágóörsön: Hétfőn: 9-11 óráig       KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK: 
Ábrahámhegyi Kirendeltség ügyfélfogadás   Nyitva: Keddtől szombatig: 14-20-ig 

Hétfőn:8-12 óráig, és 13-15.30-ig     Tel: 70/380-0761, 
Szerdán:8-12 óráig és 13-15.30-ig     Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu 
Pénteken: 8-12 óráig       
Tel: 70/3375-316       MŰVELŐDÉSI HÁZ 
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu     Nyitva tartás: szerdától-szombatig: 15-21 óráig 
        Tel: 70/380-07-63 

POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:     Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu 

Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig 
Tel: 70/456-71-41       SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 
 :         Szentmise: vasárnap: 8.30 
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS       

Dr. Németh Csaba      BALATON-FELVIDÉKI 

Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862   SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Ábrahámhegyen: 87/471-516     Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3 
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig   Tel/fax: 87/510-303 
        E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu 
Balatonrendesen: 87/464-338   Családgondozó: Krausz Noémi 
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig   Tel: 306426-22-07 
         

Révfülöpön: 87/464-150      GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT: 
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12     Ábrahámhegy Kulturális Centrumban 
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12    Hétfő: 9.00-tól 10.00-ig 
    
ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig   CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT: 
Tapolca Kórházban, Telefon: 87/411-070, 87/511-082   Ábrahámhegy Kulturális Centrumban 
Hétvégén, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 16:30-07:30-ig  Hétfő: 9-10 óráig 
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104    Családgondozó: Bögös Rita, Tel: 30/933-94-95
         
FOGORVOS: dr. Borovszky Márta    FALUGAZDÁSZ: Győrffy Szabolcs 
Rendel: Révfülöp, Villa Filip tér 3. Tel: 87/464-529   T:70/436-50-93. Kulturális Centrumban 
H: 12-18, K: 8-16, Sz: 8-16, Cs: 8-13, P: --    Minden szerdán: 12-13 óráig 

Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat-vasárnap:  BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE 

Veszprém, Halle u. 5/d, SZTK 8-14 óráig    8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12. 
        tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu 
GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc    Email: hegykozseg.btordemic@widanet.hu 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282    Szőke Géza hegybíró: 30/667-98-00 
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00    
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00     TŰZOLTÓSÁG Tel. 87/471-539 
         
        DRV ZRT. Telefon: 06 40 240240/1  

GYÓGYSZERTÁRAK      Remondis Tapolca Kft:  87/510-838 

        E.O.N. ügyfélszolgálat: 40/220-220 
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065  Műszaki hiba bejelentés: 80/533-533 
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-ig  ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 

        Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                         Ábrahámhegyi Hírmondó 
                      Felelős kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

                          Szerkesztő: Bakosné Tóth Erzsébet művelődésszervező 
                              Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Ny.sz: MKM B/PHF/1461/Ve/94 
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