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Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
Sikerekben gazdag új esztendõt

Kívánunk minden kedves olvasónknak!

Karácsony. Nincs a világnak olya sarka, ahol keresztények

élnek, ahol e szó hallatán ne ugyanarra asszociálnának az

emberek: Karácsony az Örömhír, a Békesség és a Szeretet

ünnepe. Azé a szereteté, amely 2009 évvel ezelõtt örömhírt

hozott, s ami egyet jelentett: Isten szeretetének

bizonyságát, amikor egyszülött fiát elküldte, hogy megvált-

sa az embert. "Mindez pedig azér lõn, hogy beteljesedjék,

amit az Úr mondott vala a próféta által, aki így szólt: Imé a

szûz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét

Immánuelnek nevezi, ami az jelenti: Velünk az Isten: "Ki áll

Szent Máté evangéliumában, amit magyarul jó hírnek,

örömüzenetnek nevezünk. 

Amikor 2006 októberében megalakult a jelenlegi képviselõ-

testület mi is elhatároztuk, hogy szeretnénk korrekt,

tisztességes tájékoztatást adni Ábrahámhegy lakói és üdülõ

tulajdonosai  számára, a közéletnek, társadalmi-gazdasági

életnek és a civil szférának segítõ nyilvánosságot nyújtani. 

Megtalálni azokat a bizonyságokat, amelyek az öröm forrá-

sai, az éltetõ remény alapjai. Tudjuk 2000 év távlatában

még mindig ugyanez a feladat. Nagy szükség van erre

akkor, amikor nõ a létüket kilátástalannak érzõk száma,

nem érvényesül az erkölcsi igazságosság, lanyhul a

felelõsségérzet, - az emberek a közélet helyett a

magánéletbe húzódnak vissza, s csak reménykedhetünk,

hogy ez legalább az igazi értékekre nevelõ  közösségnek a

családnak válik hasznára. Munkánk során sok

nyomorúsággal, testi-lelki problémával, mérhetetlen önzés-

sel és gonoszsággal találkozunk, mégis minden nap, min-

den héten megjelenik valami, amit a szeretet, az örömhír

táplál. Ez ilyenkor karácsony tájékán felerõsödik. Ahol nagy

szükség van rá, megjelenik a segítõ, adakozó kéz, a

megértõ lélek, megjelenik a szeretet. De várjon hol van az

egész esztendõben? Kitart-e egyik karácsonytól a másikig?

Vajon az örömhír a fény, amely 2009 évvel ezelõtt abban a

szegény betlehemi istállóban megjelent, bevilágítja-e

életünket? Vagy csak földi anyagi javak labirintusában

ünnepelünk? Megadjuk-e egész évben családunk minden

tagjának, környezetünknek mindazt a szeretetet, amelyre

szükségünk van, s amely természetes kellene legyen?

Kikerüljük-e megoldjuk-e a lélek- és emberölõ konfliktu-

sokat? Nyújtunk-e segítséget a rászorulóknak, meghall-

gatjuk-e a panaszkodókat, s van-e vigasztaló szavunk?

Látogatjuk-e a betegeket, az öregeket, a magányosokat, s

vezetjük-e kézenfogva a gyerekeket? Adunk-e igaz, jó

tanácsokat a világban bolyongó fiataloknak? Millió a

kérdés, s egyetlen szó a válasz:  szeretni! Szeretni egész

évben, ezzel a mai örömhírrel, kitartóan azzal, hogy

érdemes! " A kis Jézus megszületett örvendjünk!" Így

kezdõdik az egyik karácsonyi ének. Meg kell tanulnunk tisz-

ta szívvel, szeretettel örülni. S az igazi öröm csak akkor, és

úgy születhetik szívünkben, ha  másokat, embertársainkat

is örvendeni látjuk. Ha a betlehemi istálló fényei nemcsak a

mi arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét.  Karácsony

üzenetével, az ünnep ragyogása után lesz erõnk azt a

2009. esztendõben tovább is adni. Ebben a hitben kívánok

minden helyi polgárnak szeretettel teli, békés boldog karác-

sonyi ünnepeket! 

Vella Zsolt

polgármester

Karácsonyi köszöntõ 
Meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni



KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
2008. szeptember 9. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetését megismerte, 54.197e Ft
bevételi  és  56.446e Ft kiadási fõösszeggel elfogadta.
A Képviselõ-testület a Körjegyzõség  2008. I. félévi költségvetési tel-
jesítését megismerte és 18.001 e. Ft bevételi és 18.104 e. Ft kiadási
fõösszeggel elfogadta.
A községben állandó lakosként bejelentett  és  nappali tagozaton tan-
ulók részére, - a megfelelõ iskolalátogatási  igazolások bemutatása
mellett - 10.000,-Ft   egyösszegû beiskolázási segélyt nyújtott az
önkormányzat. 
Döntés született arról, hogy az Ábrahámhegyi Temetõkápolna  /2233
hrsz. / megvalósítása ügyében  Közhasznú Alapítványt hoz létre az
önkormányzat.
Az önkormányzat a tulajdonában álló /Ábrahámhegy, Akácfa u. /
435/6  hrsz-ú,  873  m2 nagyságú ingatlant  értékesítette. 
Az önkormányzat  pályázatot nyújtott be a Közlekedési , Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési
és Koordinációs Központ által kiírt "Az országos fõutak átkelési sza-
kaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének
növelésére, a jármûvek sebességének csökkentésére alkalmas bea-
vatkozások társfinanszírozására" tárgyú pályázat keretében, KRESZ
jelzést felvillantó sebességkorlátra figyelmeztetõ berendezések elhe-
lyezésére.
A beruházás bruttó költsége 2.552.400Ft, melybõl Ábrahámhegy
Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 255.240Ft összegû önko-
rmányzati önrészt biztosít a 2008. évi költségvetés tartalékkeretének
terhére, kettõ darab SELEX SKRL 7282 típusú napelemes kivitelû
sebességkorlátra figyelmeztetõ berendezés elhelyezésére.
Az önkormányzat a  jogszabályoknak megfelelõen kifejezett és vis-
szavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõok-
tatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához.

2008. szeptember 22. rendkívüli ülés

A Képviselõ-testület a Veszprém Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Földmûvelés-ügyi Igazgatóság megk-
eresésére a falugazdász hálózat mûködtetésére vonatkozóan igényt
tart a falugazdász ügyfélszolgálat biztosítására, 2008.  október 1.
napjától. 
A helyi Kulturális Centrumban   helyiséget térítésmentesen bocsát
rendelkezésre erre a célra.   
A hivatali épület  komplex akadálymentesítésére  az ajánlattételi fel-
hívást elfogadta. 

2008. október 14. 
Az önkormányzat  2008. november 21-én  16.00  órai  kezdettel
közmeghallgatást tart, a helyi kultúrotthonban. 
Képviselõ-testülete 7/ 2008. /I. 17 ./ KT. határozatát - amelyben dön-
tött arról, hogy  az önkormányzat tulajdonában álló Ábrahámhegy,
Akácfa utcai  435/1 hrsz-ú ingatlant   értékesíti -  visszavonta. 
Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy  a "Nádirigó" Környezet-
és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület az Ábrahámhegyi Önko-
rmányzat épületét  székhelyként használja. 
A Képviselõ-testület döntése szerint  Ábrahámhegy községben 2009.
évre vonatkozóan nem kíván élni az adóemelési jogával.  
Az önkormányzat tulajdonában álló /Ábrahámhegy, Akácfa u. /
435/7  hrsz-ú,  644  m2 nagyságú ingatlan értékesítése megtörtént. 
Minden olyan ügyben, amely érinti Ábrahámhegy község területén
átfolyó Burnót patakot, kezdeményezte az önkormányzat  a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõségen  lefolytatott, már folyamatban lévõ és késõbbi eljárá-
sok megindítása során a közigazgatási hatósági  eljárásokban,
Ábrahámhegy  Község Önkormányzat ügyféli jogállását állapítsa
meg, a 2004. évi CXL. tv. 15. §. /1/ bekezdése valamint a 15. §. / 2/
bekezdése alapján, és annak megfelelõen tegye lehetõvé az önkor-
mányzat számára fenti ügyekben történõ betekintési és véleményny-
ilvánítási jog gyakorlását. 

Kovácsné A.Katalin 

HEGYÖZSÉGEKRÕL, KISSÉ RENDHAGYÓAN
Egykor, -1994-ben- a szõlõtermesztéssel, borászattal foglalkozó
személyek munkájának elõsegítése érdekében lettek kialakítva azok
a jogszabályi keretek, amelyek a hegyközségek létrehozásának
alapját képezték. Akkor 450, jelenleg 120 hegyközség mûködik
Magyarországon. Területi szempontból soknak tûnik, ugyanakkor a
taglétszám alapján inkább kevés. Nem könnyû, annak a hegyközsé-
genkénti 800-1000 személynek a sorsa, aki valamilyen ügyintézés
miatt keresi idõnként a hegyközségnél a megoldást.  Kétségtelen, a
mezõgazdaságon belül messze a legjobban szervezett, és ma már sza-
kmai szempontból is helytálló szervezetrõl van szó. A többször,
legutoljára 2007. decemberében módosított hegyközségi törvény
tovább bõvítette a szervezet feladat és hatáskörét. Már a telek és ter-
mõföld vásárlók, vagy eladók, építkezõk éppúgy keresik a
hegyközséget, mint a vadásztársaságok, vagy külföldi befektetési
lehetõséget keresõk strómanjai.
A változások mellett közben teljesen megszûnt a klasszikusan mag-
yaros szõlõtermelés, borászat. Szükségszerû, a fejlõdés
következményének szokás ezt nevezni, pedig nem az. Nem fejlõdés
a pincét adóraktárnak hívni, szüretelõket lajstromozni, adóazonosító
mellett adószámot bevezetni, sokfelé jelentést írni, nyilvántartást
vezetni, vagy több jogszabályt ismerni. Tapasztalat szerint az ilyen
irányzat minden alkalommal 5-10% csökkenést okoz a  termelõk lét-
számában.
2008-ban bevezetésre került az új támogatási program, a nemzeti
boríték, támogatott kivágások, és a szõlészeti, borászati ellenõrzések
rendszere.

2009-ben bevezetésre kerül az eredet megjelöléssel, földrajzi jelzés-
sel, címkézéssel, jelöléssel, valamint az alkalmazható borkészítési
eljárásokkal kapcsolatos rendelkezés. A borok minõségének
meghatározására használt jelenlegi elnevezések hatályukat vesztik.
Fenti elõírások bevezetése a nyilvántartások dûlõk szerinti lebon-
tását, helyrajzi szám szerinti részletességgel igényli. Pontosítani kell
a kataszteri határok jelölését.
Termékleírás elkészítése minden olyan borra, amelyet oltalom alá
szándékoznak venni a termelõk.  Meg kell vizsgálni a jelenleg forgal-
mazott borok piaci részesedését, ár-érték arányokat, a fajta, illetve,  a
földrajzi névvel kapcsolatos dominanciákat, borvidék és technológia
kapcsolatát, valamint a használatra javasolt szõlõfajták számát.
Intézményrendszer létrehozása a termékleírások és minõsítésre szánt
borok ellenõrzésére, a bevezetésre kerülõ termékkategóriák finan-
szírozásának megoldására. További kérdéseket vet fel, hogy a
hegyközségi rendszer jelenlegi szintjei ezeknek  az elvárásoknak
megfelel-e?
Szõlõ származási bizonyítványok kiadási határideje november 31.-én
lejárt. Késõbb csak 5000 Ft eljárási díj befizetése után adható ki.
Vámhivatal felé a bevallásokat december 1-15. között kell leadni.
Fogadónapon, minden péntek 16.30 – 17.30 között van lehetõség a
szükséges nyomtatványok, igazolások, bizonyítványok beszerzésére.  

Szõke Géza hegybíró  

2 Ábrahámhegyi Hírmondó



Az elsõ részben a vasút építésének történetét próbáltuk nyomon követni
az 1907-1909. évek közötti idõben. A folytatásban most az
állomásépületekrõl és az átadási ünnepségrõl szóló beszámolót adjuk
közre kivonatosan.
Nézzük tehát a szaknyelven "vasúti felépítménynek" is nevezett megál-
lóhelyek fogadó épületeinek megépítési körülményeit (Ezek többsége ma
már csak értékesítendõ ingatlanként van számon tartva).
"A vonal vasúti épületeit
Vasdinnyei Pál mérnök
tervezte. A korábbi MÁV-
típusú, egyenépületektõl
teljesen eltérõ stílusú,
hangulatos épületeket ter-
vezett, jó megérzéssel a
vasút nyújtotta idegen-
forgalmi lehetõségek ki-
használására. Az épületek
a környezetbe jól illesz-
kedõ, magyaros jellegû, népies motívumokat tartalmazó díszítésûek
voltak. Jellemzõi a vöröskõ lábazat, halványzöld vakolat, sötétzöld
farészek és a vörös tetõ. Sajnos, mára csak Balatonarács megállóhely
épületének vasút felõli homlokzata õriz valamit e stílusból. Jellegzetesek
voltak az õrházak, csapott konytetõvel, fatornáccal, lépcsõvel és mag-
yaros díszítéssel."
Az ünnepélyes átadás idõpontjának bizonytalanságai:
"Még folytak az építési munkák, de a kormány engedélyt adott arra, hogy
1909. május 2-án, az akkor már öreg és beteg Vaszary Kolozs, bíboros,
hercegprímás szalonkocsiját, a forgalomnak át nem adott vonalon
Balatonfüredre továbbítsák. Így õ volt a vonal elsõ utasa."
"A mûtanrendõri bejárás június 28-30-án megtörtént, mindent rendben
találtak, és a vonalat július 1-én tervezték átadni a forgalomnak."
"Az államtitkár egy levelében a következõt írja Óvári Ferenc, ország-
gyûlési képviselõnek: Kedves Barátom, Szíves tudomására hozom, hogy
a Balaton-vidéki Vasút megnyitása július nyolcadikára halasztódott.
Üdvözlettel: Szterényi."
Nagy valószínûséggel tehát július 8-án (csütörtökön) reggel indult a
különvonat a Keleti Pályaudvarról. Országos esemény lévén, a vonaton
utaztak a kormány és a MÁV prominens személyiségei, a felsorolás
szerint, legkevesebb húszan, vagy többen is, valamint újságírók,
fényképészek. A helyi fogadtatásról a Veszprémvármegye c. lap - itt csak
rövidítve - így számol be:
"Szabadbattyántól kezdve valóságos diadalmenet volt a vonat útja.
Minden állomáson rendkívüli fogadtatások mentek végbe. … a per-
onokon nagy néptömeg szorongott és banda szólalt, harsány éljenekkel
fogadták a berobogó vonatot. A fürdõhelyeken a nyaralóközönség is
kijött a vonat elé, és meleg együttérzéssel vett részt az általános örömben.
…
Polgárdiban fehérruhás leánykák szép virágcsokrot nyújtottak át az
államtitkárnak…
Fülén Ferenczy János jegyzõ volt a szónok …
Balatonakarattyán, az alagútnál a vonat pár percre megállt, és mindenki
gyönyörködhetett a szép panorámában Tihany felé…
Balatonkenesén Hunk Dénes fõispán és Bakó József országgyûlési
képviselõk beszéltek…
Balatonalmádiban Óvári Kálmán birtokos üdvözölte az államtitkárt…
Alsóörsön ér a vonat Zalavármegye területére. Itt a vármegye alispánja,
Árvay János fogadta az érkezõket köszönettel és üdvözlettel…
Különösen lelkes volt a fogadtatás Balatonfüred fürdõtelepen, ahol a per-
onon kívül nagy közönség jelent meg, és lelkes éljenzéssel fogadta a ber-
obogó vonatot… (Itt a vonat 2 óra hosszat várakozott - villásreggeli ürü-
gyén…)
Tovább haladva, Alsódörgicsén és Zánka-Köveskálon volt ünnepélyes
fogadtatás…
Révfülöpön Herczegh Mihály, egyetemi tanár fogadta a vendégeket,
majd a vonat megkerülte a Badacsonyt, és Csobánc, Tátika hegyormai
között érkezett Badacsonytomajba, ahol Horváth József, lelkész
üdvözölte az államtitkárt.

(Itt, sajnos egy kis újságírói tévedés csúszott be, mert a vonal
Badacsonytomaj után kerüli meg a badacsonyi hegyet - a szerzõ.)" (Ezen
kívül a Tátika is egy kissé távol esik, talán maradjunk inkább a Gulácsi
vagy a Szent György hegynél - a szerkesztõ.)
"A pályaudvaron egybegyûlt közönség lelkes tüntetése között érkezett a
vonat Tapolcára, ahol Marton Gyulának, a város helyettes bírájának
üdvözlésére Szterényi József államtitkár válaszolt."
"A vonal megnyitása után napi három pár vonat közlekedett Budapest
Keleti és Tapolca között. Budapestrõl gyorsvonat indult reggel 8 óra 20
perckor és délután 3 óra 20 perckor, személyvonat pedig 5 óra 50 perck-
or. A menetidõ Budapesttõl Tapolcáig gyorsvonattal    5 óra 15 perc,
személyvonattal 7 óra 30 perc volt. … A vonalra engedélyezett legnagy-
obb sebesség elõször 60 km/óra, majd két év után 80 km/óra volt."
Aki még gondját viselte az újonnan megépített vasútnak, az a Balatoni
Szövetség volt:
"A Balatoni Szövetség megalakulása (1904.) óta nagyon sokat tett a
Balaton-vidéki Vasút megépítésének ügyében. Az 1910. évi jelentésében
az ide vonatkozó rész így hangzik: Az új, nehezen várt Balaton-vidéki
Vasút megnyíltával nagy reménység költözött a felsõ partra. … Az új
vasút menetrendje és menetideje sok kifogásra adott alkalmat. A leg-
fontosabb része a dolognak azonban az, hogy az új vasút kész, és
meglepetésszerû forgalmat mutathat föl, ami biztosítékot látszik nyújtani
arra, hogy a vasút fejlesztése elõl az irányadó tényezõk kitérni nem fog-
nak és megadják a fontos vasútvonal részére a fejlõdés eszközeit. Hogy
ez így legyen, az iránt szövetségünk is állandó buzgalmat fog kifejteni."
A Szövetség kezdeményezte, hogy a paloznaki és lovasi birtokosok
érdekében feltételesen álljon meg a vonat a 30. sz. õrháznál. Elintézte,
hogy a vasútállomásokon levélszekrényt helyezzenek el. Javasolta, hogy
a vasút környékét nemesfûzzel ültessék be, "ezzel megakadályozzák az
árkok elzsombékosodását, másrészt az itt termelt nemesfûz vesszõbõl a
helyi lakosok kosarat és a gyümölcs szállításához alkalmas eszközöket
tudnának elõállítani." A Szövetség javaslatára "1911. július 16-tól egy új
vonatpár indult meg a felsõ parton." Ezeken kívül számos más javaslat-
tal is folyamatosan próbálták elõsegíteni a vasút jobb kihasználását, ame-
lyek egy része meg is valósult. Az ábrahámhegyi vasúti megállóhely
1925. évi létrehozását erkölcsileg és anyagilag is támogatták.
2009-ben a 100 éves év-fordulóra készülünk. A nosztalgia-vonat
menet-rendje már tervezés alatt van a MÁV Nosz-talgia Kft.

berkeiben. A konkrét
dátum még bizonytalan
(június vé-ge-július
eleje). Elké-szült az
ünnepség elõ-zetes for-
gatókönyve a Balaton
teljes északi parti sza-
kaszára - ennek rés-
zleteit következõ írá-
sunkban közöljük.
Ekkor a vasút
történetének néhány

kalandos eseményérõl lesz szó.
Zárszóként idézet a szerzõ, Fazekas Miklós könyvébõl - hol ünnepeltek
évfordulót már korábban is?:
"1999. július 8-án ünnepeltük a Balaton-vidéki Vasút átadásának 90.
évfordulóját. Mivel nem igazán kerek évforduló volt, nem voltak nagy
ünnepségek. Csupán Balatonkenesén, a község és a Falumúzeum lelkes
vezetése rendezett egy nívós megemlékezést és kiállítást az évforduló
alkalmából."
"Tapolca állomás eredetileg a Sümeg-Tapolca és a Keszthely-Tapolca
HÉV vonalak közös állomása volt, s csak a (29.) fõvonal megépítése után
kapcsolódott ahhoz. … Tapolca állomás történetét, fennállásának 100
éves évfordulójára, részletesen feldolgozta Lovas Gyula vasúttörténész
(1991.)"

P.Á. Miklós, 2008. október

"Van már vasút! Éljen Kossuth"
(Az Észak-Balatoni Vasút Története Fazekas Miklós nyomán - 2. rész.)

Balatonalmádi vasútállomás
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Virág a sírokon
Mindenszentekre és halottainkra

emlékeztünk

November elsejéhez közeledve egyre többet gondolunk

halottainkra. Valóságos népvándorlás kezdõdik ilyenkor a

temetõkben. Virágokat, koszorúkat teszünk a sírokra, gyer-

tyát, mécsest gyújtunk halottaink emlékére. Az élet tel-

jességéhez hozzátartozik a halál. Bennünk, velünk él, amió-

ta világ a világ és ameddig világ a világ marad.  Ez a kisgy-

ermek számára még érthetetlen, játékos, izgalmat legfeljebb

a gyertyagyújtás okoz. A kamasz gyerek számára látszólag

érdektelen, közömbösen, unottan van jelen, de valami fojto-

gatót õ is érez. Az ereje teljében lévõ ember számára a halál

távoli lehetõség, de ezen a napon elvesztett hozzátartozóit

idézi fel. Az idõs ember számára, akinek egyre több sírt kell

meglátogatni, közeli realitás. Halottaink szeretettel gondo-

zott emléke, saját magunkat is belsõ gazdagságot ad. Nem a

külsõségek, a minél nagyobb koszorúk, drága sírkövek

jelentik a szeretetet. Elég egy szál virág is, hogy megem-

lékezzünk a tõlünk eltávozottakra. Ha valaki nem tud

messzire elutazni szerettei sírjához, otthon is gyújthat egy

szál gyertyát, és jó szívvel emlékezhet rájuk.  A befelé for-

dulás csendje, a halál közelsége okozta megrendülés mellett

vigasztalásul gondoljunk az élõkre, akik még mellettünk

vannak, és várjuk a még meg nem érkezetteket.

Bakosné 

JUHÁSZ GYULA: CONSOLATIO

Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Õk itt maradnak bennünk csöndesen még

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,

Kitündököl és ragyog egyre szebben

És melegít, mint kandalló a télben,

Derûs szelíden és örök fehéren. 

Szemünkben tükrözik tekintetük még

S a boldog órák drága, tiszta üdvét

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt

És élnek õk tovább, szép gondolatként.

Faludy György : Október 6.

A vesztõhelyre sáros út vitt és kikericsek kékjei..

Száz év, s meghaltam volna úgyis, vigasztalódott Vécsey.

Lahner György sírt s a földre nézett,

Damjanich szekéren feküdt,

Leiningen  felmentõ honvédek árnyát kereste mindenütt. 

S a táj olyan volt, mint a fácán: tarlók, fák vérzõ foltjai,

és õk, tarkán, libegve, hátán: elhulló, bús-szép tollai.

Aradon így.  A pesti téren is ütötték a dobokat,

de õ; nem félt, csak arca széle vetett rózsálló lobokat.

Mosolygott. Mit bánta, hogy vége?  Branyiszkónál nevét

az égre karcolta kardja, a híres. 

Ez volt Dembinski hadsegéde, Abancourt Károly ezredes. S mi elfeledtük.

A miniszter,  bár hívták, maradt egyedül.

Az Al-Dunán szólt,  mély a gázló  s a vénember már nem menekül.

Leszek bitófán harci zászló, ha sorsom ezt így rótta ki.

S habár magyar volt Csány László,  úgy halt meg, mint egy római.

A többit, mintha friss, mély sebbõl fröccsen szét érdes csepû vér, 

Kuftsteinbe, Grácba, Josefphstadtba, Olmützbe vitte a szekér.

Húszan egy odvas pincelyukban, nehéz bilincsben,

pipájukkal egyensúlyozták magukat:

így éltek, sakkoztak, dohogtak és elmélkedtek a jó urak.

Kegyelmet vártak s forradalmat, áldották-átkozták a hont,

és írtak vert hadakra verset, tábornok Bemre disztichont.

Volt, aki bírta; más kivénhedt; olyik megõrült,

de az élet sodrából mind-mind kiesett.

Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól gömbölyödtek a hitvesek.

S az ország rothadt.  A rabságot mindjárt megszokta s elfeküdt

a földön, mint télvízkor vágott, rózsás rügyekkel tele bükk.

E rügybõl egy se bontott zászlót: a nagy tavaszi láz heve kilobbant, 

Múló szalmaláng volt vagy átköltözött másfele, Londonba, New Yorkba, 

Turinba és bús lidércként messze táncolt.

Száz év s a magyar börtönéjjel nem változott száz év alatt.

Száz év s az elsõ fordulóra ébredtetek, 

és lassan róva a lépést, méláztatok róla,  Mit hozott Világos, Arad.

Száz év hûséges ingaóra, én folytatom  járástokat, mások járják lépésetek, 

míg árnyékunk a kõpadlóra  hull.

Hány nap, hét és hónap óta, s kihunyunk, pisla mécsesek.

Sok szép magyar fej, hervadt rózsa, Lonovics! Barsi! Berde Mózsa! 

Árnyatok felénk integet.

OTÓBER 6.  
AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJA
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1956 õszére  a közutálatnak örvendõ közállapotok, a ránk erõszakolt
politikai rendszer, mely nemzeti hagyományainkat háttérbe szorítot-
ta, az egyre irracionálisabb munkanormák, a kényszer kollektivizálás
a kisipar és kereskedelem felszámolása, a szovjet apparátus mintájára
lefolytatott tisztogatások, a Rákosi-kultusz besúgó rendszere, mely
agyat mosott, családokat rombolt, elterjesztette a legsajátosabb félel-
met, a csengõfrászt, a hatalom õszintétlensége minden elfojtás
ellenére elégedetlenséget, elkeseredést szült. A szabadságvágy
elõször az ifjúság körében váltott ki nyilvános szervezkedést. Az
egyetemisták megbontva az addig monolit intézményi struktúrát párt-
tól független szervezeteket alakítottak. Kezdeményezésükre
országszerte diákgyûléseket tartottak. A szovjet csapatok kivonását,
szabad választásokat követelve 1956. október 23-ára a lengyel
reformok melletti szimpátia tüntetést  hirdettek. Pesten a Bem térrõl
indulva hatalmas tömeg érkezett a parlamenthez. Nagy Imrét akarták
hallani.  A tüntetõk másik csoportja a rádiónál követelte programpon-
tjaik beolvasását. Nagy Imre beszéde, aki elvtársakként szólította
meg a tüntetõket  nem volt képes lecsendesíteni az embereket. Ekkor
érkeztek meg az elsõ hírek arról, hogy a rádió védelmére rendelt
karhatalmisták tüzet nyitottak a tömegre.  A békésen indult tüntetés
ezzel fegyveres felkeléssé változott. Ennek megfékezésére hajnalban
szovjet páncélosok érkeztek Budapestre.  A katonai és politikai
vezetés arra számított, hogy  ugyan úgy mint három évvel korábban
az NDK-ban kirobbant zendülésnél  a szovjet páncélosok demon-
stratív felvonulása megfélemlíti a felkelõket. 1956. októberében
nálunk ez nem vált be. A szovjet tankok megjelenése még nagyobb
felháborodást szült, kiszélesítette az ellenállók táborát. Ami október
23-án tüntetésként indult, majd fegyveres ellenállássá vált, a páncé-
los megjelenése után az idegen uralom
elleni szabadságharccá fejlõdött.  Nem
hoztak eredményt a rádióban unalomig
ismételt beszédek, a kormány
tehetetlensége csak fokozta a feszült-
séget. Nagy Imre nevével akarták lecsil-
lapítani a népharagot, de Nagy Imre
követeléseket támasztott, méghozzá azt,
hogy reformgondolatai kormánypro-
gramként szolgáljanak. Miközben a
pártvezetés vitája folyt a hatalom
újrafelosztásáról, az egész ország csat-
lakozott a megmozduláshoz.
Forradalmi tanácsok vették át a gyárak,
munkahelyek, települések, megyék
irányítását.  Demokratikus, független,
semleges Magyarország megteremtését követelve támogatásukról
biztosították a fegyveres harcot folytatókat. Október 28-án szovjet
jóváhagyással Nagy Imre tûzszünetet hirdetett, délben maga beszél a
rádióban, azok számára, akik leteszik a fegyvert megígéri a statárium
alóli felmentést, hivatkozik reformprogramjára, síkra száll a rendért,
nyugalomért. Bejelenti az ÁVH felszámolását és tárgyalások
kezdeményezését a szovjet csapatok kivonásáról, elõször beszél
nemzeti demokratikus mozgalomról, és a létrehozott forradalmi
szervek elismerésérõl, a többpártrendszer visszaállításáról és
Magyarország Varsói Szerzõdésbõl való kilépésérõl. November elsõ
napjaiban a fegyveresek és a forradalmi testületek egyaránt elis-
merték a kormányt, elrendelték a munka felvételét. Az optimista, sõt,
eufórikus hangulatban lévõ lakosság arra számított, hogy
Magyarország képes kiválni Moszkva hatalmi szférájából,  néhány
napon belül újra megkezdõdik a normális élet és 1957 tavaszán
szabad választások dönthetnek az ország további sorsáról. Keserûen

kellett csalódniuk.  A felállítandó bábkormány élére kijelölt Kádár
Jánost Moszkvába vitték, ahol "a szocialista társadalmi rend fen-
ntartása és helyreállítása" érdekében határozatot hoztak a magyar for-
radalom fegyveres leverésére. A november 4-én megindított második
szovjet intervenció hatalmas ereje napokon belül felszámolta a
fegyveres ellenállást.  Az ország azonban nem ismerte el Kádár kor-
mányát, kitartott a jugoszláv követségre menekült Nagy Imre mellett.
Eredménytelen volt a tanácsrendszer restaurálásának kísérlete, szá-
mos településen továbbra is a forradalom során megválasztottak
intézték a közösség ügyeit. Az ellenállás központjaivá a Kádár és a
szovjetek által is elismerni kényszerült munkástanácsok váltak, ame-
lyeknek november közepén országosan elfogadott központja alakult:
a Nagy-budapesti Központi Munkástanács. Kádár, aki december ele-
jéig sem közigazgatási apparátussal, sem pártszervezettel, sem mag-
yar fegyveres erõvel nem rendelkezett - tárgyalni kényszerült a
munkástanácsokkal, de érdemi engedményekre nem volt hajlandó.
November 21-én szovjet katonai segítséggel megakadályozta az
Országos Munkástanács megalakítását, másnap pedig elrabolták a
jugoszláv követséget elhagyó Nagy Imrét. A hónap végére felálló
karhatalom egyre nagyobb részt vállalt az ország megfélemlítésében,
a forradalomban részt vettek õrizetbe vételében. December elején a
pártvezetés ellenforradalomnak deklarálta a történteket, külön
kiemelve Nagy Imre felelõsségét. Erre a munkástanácsok december
11-12-ére országos sztrájkot hirdettek. Válaszul a kormány törvényen
kívül helyezte a területi munkástanácsokat, statáriumot hirdetett, A
becsapott és megalázott emberek utolsó erejének megtörésére  felál-
lították az internáló táborokat, a pufajkás osztagokat.  A megfélem-
lített, külsõ segítségre már nem számító, katonailag megszállt ország-

ból menekülõk tömegei vándoroltak ki.
Az embertelenségnek, a gonoszságnak
olyan idõszaka következett el, melynek
magyarázatával, ideologizálásával,
közös hallgatássá, együttes felejtéssé
való alakításával több mint negyven
évig próbálkoztak.  Hiába.  A for-
radalom története ma már  megismer-
hetõ.  Sok és sokféle dokumentum, iro-
dalom film dolgozza fel, sok és sokféle
ismerethez juthatunk az interneten
keresztül. Is.
Október 23.-án Ábrahámhegyen is
megünnepeltük a forradalom
kitörésének napját.  Emlékeztünk és
emlékeztettünk a hõsökre, a forradalom

eszméire, arra, hogy, az embertelenség, a gonoszság, hazugság sem-
milyen ideológiával, nem magyarázható, nem alátámasztható és nem
elfogadható.
Az Ünnepi megemlékezés már harmadik alkalommal kezdõdött fák-
lyás felvonulással, majd a kultúrházban az ide járó fiatalok mûsorá-
val, a polgármester úr ünnepi beszédével folytatódott, és végül
Bereményi Géza Eldorádó címû filmjének vetítésével, közös beszél-
getéssel fejezõdött be.  Köszönjük mindenkinek aki eljött,és  csalá-
dias hangulatban - pedig nem voltunk kevesen - méltóképpen ünne-
pelt velünk. Külön köszönjük Bereményi Gézának, hogy saját maga
ismertette és vetítette filmjét. Így vált kerekké és szép ünnepléssé
Ábrahámhegyen 2008-ban is október 23.-a.       

Bakosné Tóth Erzsébet

Az erõszakot csak hazugsággal lehet eltitkolni,         
A hazugságot csak erõszakkal lehet fenntartani

(Szolzsenyicin)

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN
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Szombaton reggel 6 órakor, hûvös esõs idõben indult
buszunk a Balaton északi partján fekvõ Ábrahámhegyre. A
zenekaron kívül a SZIBIROBI Mazsorett csoport is velünk
tartott.
Hogy kerültünk Ábrahámhegyre? Még a nyár folyamán a
Lesznói (Lengyel) zenekar programjának elõkészítése során
vettem fel a kapcsolatot Vella Zsolt polgármesterrel, családi
kapcsolat révén. A Lengyel együttes fellépésével nagy sikert
aratott. Vella úr már ekkor jelezte, hogy a Fekete Gyémánt
Fúvószenekar részére is biztosít fellépési lehetõséget. A falu
ebben az évben elõször, megrendezte a "murcifesztivált" és
erre meghívta együttesünket és a mazsorett csoportot.
Délelõtt 10 órakor megérkeztünk Badacsonyörsre.
Vendéglátónk lehetõséget biztosított a Varga Pincészet
borkóstolóval egybekötött megtekintésére. Az üzemet és a
bórkóstolást szakértõ és jó humorú idegenvezetõ kísérete
tette kellemes élménnyé. A bort kedvelõk nagy örömére 10
fajta bort kóstoltunk meg. A borkóstolásnak vannak
szabályai. Például az, hogy a kóstolást követõen a
maradékot vissza kell önteni a gyûjtõ edénybe. Hát mit
mondjak az edények szinte üresek maradtak. A látogatás jó
hangulatban ért véget, melyet borvásárlás követett.
Búcsúzóul apró ajándékkal köszöntük meg a hozzáértõ,
humoros idegenvezetést.
Ábrahámhegyen éppen szólt a déli harang, amikor buszunk
megállt a szállás elõtt. Elfoglaltuk helyünket és ebédeltünk.
A fesztivál 14 órakor kezdõdött utcai felvonulással. Elöl
népviseletbe öltözött férfiak, vitték a kb. 40 kilós
szõlõfürtökbõl összeállított "harangot". Õket a borrendek
képviselõi és a lovas huszárok követték. A felvonuláshoz
zenét az õket követõ fúvószenekarunk biztosította. A pat-
togós indulókra tartott bemutatóval az elõttük haladó
SZIBIROBI Mazsorett csoport hívta fel magára a figyelmet.
Jöttek utánunk lovas kocsik népviseletbe öltözött
emberekkel, lovasok különbözõ bemutatókkal. Igazán
látványos kavalkád zajlott szinte két órán keresztül. Közben
a falubeliek több helyen borral, murcival, zsíros kenyérrel,
süteménnyel fogadták a felvonulókat és a kísérõket. A díszes
felvonulás a strandon felállított színpadnál ért véget.
Polgármesteri köszöntõt követõen "Lacibetyár" magánszá-

ma és néptánc együttes következett. Néptáncosok a nézõket
köztük a zenekar és mazsorett csoport tagjait is bevonták
vidám és szórakoztató mûsorukba. Már kezdett sötétedni,
amikor a Fekete Gyémánt Fesztivál Fúvószenekar és a
SZIBIROBI Mazsorett csoport következett. Közösen és
külön-külön felváltva adták elõ színvonalas mûsorukat a
közönség nagy ovációja és vastapsa kíséretében.  Az egy
órásra tervezett mûsort sajnos a hirtelen megeredt esõ miatt
háromnegyed óra elteltével félbe kellett szakítani. Este
nagyszabású bálon vettünk részt a kultúrházban. A helyiek
tiszteletük jeléül a bál hivatalos kezdetének bejelentését
érkezésünk idõpontjához igazították.
Már hajnalodott, amikorra mindenki a szállásra érkezett. A
"hideg" ágyba bújva igazán tudtuk értékelni a korábban elf-
ogyasztott "védõitalt". Hamarosan álomba szenderültünk,
mert várt még ránk délelõtt egy focimeccs a helyiek ellen.
Megpróbáltunk "gyorsan" sokat aludni és egy esetleges
gyõzelemrõl álmodoztunk.
A visszajelzések alapján a közönségnek nagyon tetszett
menetzenénk, táncunk és mûsorunk. Bízhatunk benne, hogy
kapcsolatunk a jövõben tovább fog folytatódni.
Pécs, 2008.10.11 

Wildhoffer Endre

MURCIFESZTIVÁL  (Ábrahámhegy, 2008.10.04)
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Fekete Gyémánt SC - Ábrahámhegy 4:4
Csapatunk az FGY-SC játékosai a hajnalig tartó mulatást
követõen frissen és kipihenten érkeztek a pályára. A
mérkõzés hivatalosan 10 órára volt meghirdetve. Csapatunk
már 9:30 -kor átöltözve komoly bemelegítésbe kezdett.
Szurkolóink olyan biztatásban részesítették õket, hogy az
elszántság "leolvasható volt az arcukról". A pályán levõket
és a falut pomponos lányok harsány rigmusai hozták lázba.

A csapat kapitánya a bálból magával hozott "mágneses
borosüvegen" magyarázta a többieknek a taktikai elképzelé-
seit. Mindenki "merev üveges" szemekkel figyelte. 
Már elmúlt 10 óra és az ellenfél sehol. Õk valószínû, hogy
a bálból közvetlenül érkeznek. A csapat 11 órakor már
komolyan aggódott, hogy vajon mi történt velük.
Hamarosan megérkeztek az elsõ fecskék és ekkor már a
remény megcsillant mindenki szemében. Persze a csap-
atunk már elfáradt, mert "2 órája" melegítettek a 2x30

perces mérkõzésre.
A közönség fantasztikusan szurkolt, csak kicsit egyoldalú
volt a biztatás, mert a helyi nézõk a pomponos lányok
elsöprõ rigmusai és lendülete miatt csak páran jelentek meg.
Akik ott voltak azok is csak csendben nézték a végre
elkezdõdõ mérkõzést. Zúgott a "FEKETE GYÉMÁNTOK"
biztatás.

Jó kezdés után gyors visszaesés következett. Már 2:0 ra
vezettünk. Sokat cseréltünk, jöttek egymás után a sztárok,
akik bravúrosak és "virtuálisak" voltak. Már-már nem is
pályán, hanem a mennyekben jártak. És ekkor következett a
"magyar betegség" visszaestünk és a végeredmény 4:4 lett.
A szurkolóink ennek ellenére zúgó "szép volt fiuk" biztatás-
sal és vastapssal fogadták a "fáradtságtól" remegõ lábakkal
letántorgó játékosokat.   2008.11.11

Wildhoffer Endre

FOCIMECCS AZ ÁBRAHÁMHEGYI MURCIFESZTIVÁLON 2008. 10. 04.

Hozzászólás:
A kiválóan megszervezett és jó hangulatban lezajlott október eleji Murcifesz-tiválon a résztvevõkkel beszélgetve több-
ször, többektõl hallottam a szót: közösség. Ennyi. Az olvasóra bízom, hogy mit gondol errõl.                        Z. L.

Bár tudom, hogy idén az Ábrahámhegyi szüret nagyobb
eseménynek bizonyult számunkra Ábrahámhegyieknek,
mint a Badacsonyi, mégis megemlíteném, hisz Ábrahámhe-
gy idén is képviseltette magát a Badacsonyi szüreti
felvonuláson. 
Most is sokszínû volt a menet: ökrös szekér, lovasok,
lovaskocsik, néptáncosok, énekesek, a környékbeli
települések képviselõi, tûzoltók, óvodások, iskolások és
idén elõször szörfösök is elõadták mûsorukat. A ren-
delkezésünkre bocsátott lovaskocsi a sor közepén
helyezkedett el. Minket nagyon kedves finn csoport
követett, akik a népviseletükben harmonikaszóra táncoltak
A menetet nagy tömeg kísérte, pedig meglepõen hideg, sze-
les, esõs idõnk volt aznap, szeptember 14-én. Emiatt szük-
ség is volt melegítõ italokra, borra, pálinkára. A felajánlott

bor mennyiség Badacsonyig alig tartott ki, pedig jó pár kan-
nával volt belõle a kocsin induláskor, amit a lányok lelkesen
kínálgattak a menetben. Idén is korommal kente be a
felvonulók arcát a már elmaradhatatlan koldus. Szerintem
már gyerekkorom óta õ vállalja ezt a nem túl hálás felada-
tot. A fekete szín ellentéteként szórták a fehér lisztet, így a
felvonulók még színesebben mutattak a menetben. Mire
átértünk Badacsonyba mindenki kellemesen elfáradt, és az
esõ is szerencsére csak utána kezdett el esni. 
Remélem mindenki jól érezte magát, aki részt vett a
felvonulásban vagy akár csak Badacsonyban várta a
menetet!

Fedõné Vodenyák Katalin

BADACSONYI SZÜRET
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Kirándultunk
Kora õszi nap ködös - párás reggelén mi Nõk 13-an kirándulni indultunk.
Terveink szerint történelmünk jeles helyeit kerestük fel, Visegrád, Dunakanyar,
Esztergom meseszép természeti, történelmi, egyházi örökségét, értékeit néztük
meg.
Számomra nagy élmény volt e helyeket újra látni, eddigi életem során kétszer
jártam ott, de remélem még lesz rá módom, idõm felkerekedni és újra megnézni.
Láthattam az elmúlt 40 év változásait, az elsõ kirándulás még kisdiákként volt.
Pontosan emlékeztem a királyi palotára, a fellegvárra, Esztergom baziliká-jára.
A ködöt szép napos idõ váltotta fel, igazi kirándulás hangulat lett úrrá a kis cso-
porton. A tartalmas, szép napot egy jó vacsorával zártuk. Azt gondolom, hogy
még jó néhány hely vár ránk, amit meg kell nézünk így Közösen.
Köszönjük Borbély Zsuzsanna



A kirándulás délelõtt tíz órai gyülekezéssel volt meghirdetve a
tûzoltó szertárnál. Körülbelül 60 fõ természetet és erdei sétát ked-
velõ jött össze, de még utána és út közben is csatlakoztak hoz-
zánk. Az erdõn át indultunk sétálva. Már út közben is gazdagod-
tunk ismeretekkel, Vokó László természetvédõ jóvoltából, aki
idõnként meg-meg állítva a társaságot beszélt az erdõ, mezõ
növényirõl, állatvilágáról és arról, hogyan kellene ezeket
megõriznünk, védenünk. Az elsõ megállónk a Klastrom utca végén
a domb tetején volt, ahol beláthattuk a Balatoni panorámát. Itt
beszélt a Balaton élõvilágáról nádasairól, vízminõségérõl, a
környezõ növényvilág életérõl. Tovább indulva nagy meglepetés-
ben volt részünk. Farkas Balázs és szomszédja megterített asztal-
lal várt bennünket, és kedvesen kínálgatták a kirándulókat egy kis
harapnivalóval és innivalóval. Ez út közben nagyon jól esett.
Köszönjük nekik! Ezután is többször megálltunk és figyelmesen
hallgattuk természetvédõ barátunk tájékoztatóit. Sok érdekes és új
ismerettel gazdagodtunk. A kolostorromhoz közeledve már
messzirõl éreztük a sülõ hurka-kolbász illatát.  Ez és a jó levegõn
tett séta meghozta az étvágyunkat és hamarosan meg is
ebédeltünk. Jól esett a Szõkéné Ica és segítõi által készített dis-
znótoros, amit a polgármester úr fõzte finom forralt borral öblítet-
tünk le.  Utána is kellemesen töltöttük az idõt, beszélgetéssel,
tréfás játékokkal. Közben a fiatalok a kolostorrom körül
számháborút játszottak nagy élvezettel. Ez a kirándulás is egyike
volt azoknak a kedves szabadidõs programoknak, ahol igazán jól
érezhettük magunkat. Hiszen kis falunkban szerencsére igazán
sok jó szórakozásra, idõtöltésre találhatunk és ki-ki megtalálhatja
a kedvére valót. Nagy népszerûségnek örvendett a falusi dis-
znóölés, nyáron a különféle kiállítások, és ehhez kapcsolódó
elõadások, a süti bemutató, a halászlé fõzés, a falunapi pro-
gramok, a szüreti felvonulás és mulatság és még sorolhatnám
tovább. Mivel Ábrahámhegyen születtem és nõttem fel, nagy
tisztelõje vagyok az itt élõ, de az ide látogató embereknek is.
Szívesen részt veszünk a különféle programok elõkészítésében,
és lebonyolításában, és persze közben is nagyon jól érezzük
magunkat a szinte családias hangulatú eseményeken. Reméljük
jövõre is így lesz!      

Bár nem kapcsolódik a fentiekhez, de szeretnék közreadni egy jó
receptet, ami igaz nem ünnepi eledel, de az ünnepek alatti
bõséges lakomák után jóízû, egyszerû étek, amit a fiatalok talán
nem is ismernek. Már a nagyanyáink is készítették és a
szegények eledelének nevezték. 
Íme a dödölle receptje:
1 kg burgonyát meghámozok, megmosok, fölszeletelek és annyi
sós vízben felteszem fõni, hogy ellepje. Ha puhára fõtt
összetöröm, és körülbelül 20 dkg liszttel folytonos keverés mellett
sima masszává fõzöm. Ezután félreteszem hûlni. Egy lábasban
zsíron apróra metélt vöröshagymát pirítok, ebbõl keveset fél-
reteszek, majd a kihûlt krumplis masszából kanállal galuskákat
szaggatok bele.  Tepsi aljára teszek egy kicsit a félretett
hagymából, ráterítem a galuskát, a tetejét is meglocsolom
hagymás zsírral, és tejföllel, így pirítom sütõben készre. Gyorsan
elkészül és igen laktató. Jó étvágyat hozzá !   

Szávai Gézáné  

KIRÁNDULÁS A PÁLOS KOLOSTORROMHOZ
2008. OKTÓBER 24-ÉN
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A Vasút utca Ábrahámhegy egyik legrégibb utcája.
Fénykorában fasor szegélyezte, az út és a töltés közötti reket-
tyésben fülemülék költöttek tavasszal. A levegõ friss volt, és a
vonat nem dübörgött át a hálószobán. Aztán - ez régen történt
- két nap alatt kivágták az egészet. Senki sem értette, hogy
miért. Hiszen, ahol a fákat kipusztítják, ott elpusztul a ter-
mõföld is. Így is történt. Az idõ múlásával az út széli fák jó
része is kiszáradt, kivágták õket, tuskójukat ott felejtették. A
terület elhanyagolt lett, szemnek is csúnya. Mígnem az önkor-
mányzat, fûzfasort ültetett. A fák az utca vége felé szépen meg-
nõttek. Reménykedni kezdtünk. Hátha olyan lesz, mint régen
volt! Sajnos megjelentek a csatornázók. Nekihajtottak
gépeikkel a fiatal fatörzseknek, elferdítették õket, kérgüket
megsértették, gyökereiket megtépázták. Rettenetes látvány
volt. Aztán elmentek, és ott hagyták a tönkretett, lepusztított
területet.
Pedig fák nélkül nem lehet élni. A fák elültetése a Vasút
utcában csapatmunka volt. Egyszerû, és örömteljes. Erazmus a
markolójával kiásta a gödröket, Gyulakeszibõl kertészek jöttek,
elültették, és kikarózták a fákat, Pintér Jóska a lajtoskocsival
jól belocsolta õket. Mindez az Önkormányzat, a
Fürdõegyesület, és a Nádirigó, közös akciója volt. Mert bár a
terület a vasúté, a vasutat az egész nem érdekli. 
Pedig fák nélkül nem lehet élni. A fa oxigént termel, leköti a
szennyezõ anyagokat, párologtatásával hûti a levegõt, javítja

a klímát, árnyékot ad, véd a zaj ellen.
Egy 50 éves fa egyetlen év alatt 405kg
szennyezõ anyagot szûr ki a leveg-
õbõl, és 4230 liter vizet párologtat el.
Jobban véd zaj ellen, mint a téglafal.
Fák nélkül nem lehet élni. Hamvas
Béla szerint a fáknak személyiségük,
nemük van. Kétnemûek. Vannak
álmodó fák, Zaklatott arcú fák. Látni
hóbortos fákat, amelyek mint a
bolondok csavarják ágaikat. Vannak
komor, magányos fák, idióta fák,
buta fák. Vannak áldást osztók,
kotlóstyúk fák, alájuk bújhat bárki.
Vannak heroikus fák. Némán küzdenek kedvezõtlen talajon,
hideg esõk, marcangoló szél, beton és kövek között akár
évszázadokig. Ugyan mit mondhatnánk még az életrõl nekik?
Mivel fenyegethetnénk õket? Mitõl félhetnének még? Történhet
e még velük valami, rettenetesebb, annál, amit átéltek. Igen
egyetlen egy, ha kivágjuk õket. Ha így teszünk, rossz úton
járunk. Ha gondolnánk a jövõnkre, alázatosan meghajolnánk
a fák elõtt.    

Gödrös Zsóka

Fák nélkül nem lehet élni !



Nagy izgalommal készülõdtem a kirándulásra, ahogy megtudtam,
hogy én is mehetek Dobruskára. Nagyon sok szépet és jót hallot-
tam már róla. Elérkezett az indulás ideje : 2008 szeptember 26.-
án reggel 5 órakor. A bepakolás után, 6-kor el is indultunk egy 15
személyes busszal. Bizony elég szûkösen voltunk, mert sok volt a
csomag, fõleg a szobor darabkákra kellett nagyon vigyázni, hogy
meg ne sérüljenek. Végre két pihenõ után megérkeztünk
Dobruskára, ahol nagyon finom ebéddel és itallal, vártak bennün-
ket. A délutáni program: a Vastag házaspár kerámia kiállításának
megnyitása a városi könyvtárban. Kiderült, hogy a kerámia tár-
gyakat a feleség Hilda készíti, a festést
pedig Gábor végzi. A kiállítást, a
kultúros: Svobgdová Vladena nyitotta
meg. Dobruska város polgármestere
Tojnar Peter köszöntõt mondott. Jelen
volt Dobruska tiszteletbeli tagja, vezérõr-
nagy rendfokozattal Standera Miloszláv,
akit polgármesterünk Vella Zsolt külön
felköszöntött, majd kölcsönösen mega-
jándékozták egymást. Vendéglátóink
mûsorral emelték a kiállítás hangulatát.
Vacsora után még nem voltunk elég
fáradtak, így valamennyien elmentünk
bówlingozni. Igen nagy élmény volt! Második nap meglátogattuk
a Városházát. Itt került sor a jel-képes kulcs áta-dására és a len-
gyel delegáció testvérvárosi szerzõdésének aláírására. A fõ-téren
a Vencel napi kirakodó vásárban mi is kaptunk sátrat Vastagékkal
közösen. Hurka-kolbász sütés, következett, Szõkéné Ica
vezetésével. Az étel mellé finom borocskát is kínáltunk, ami

nagyon hamar elfogyott. Nagyon jó érzés volt, amikor elmondták
a környezõ településekrõl érkezõk, csak azért jöttek, hogy a mag-
yar bort és a disznótorost megkóstolhassák. Az óriási sikert az is
bizonyítja, hogy már délre elfogyott minden. Délután Kolop
József, szobrászmûvész Szent Vencel szobrot ajándékozott
Dobruska városának. A szobor áldását, szentelését a helyi pap
végezte el, majd  a Lapidáriumba került elhelyezésre. A késõ
délutáni órákban kirándulni mentünk közvetlenül a lengyel
határon lévõ Masarik menedékházhoz. A fárasztó nap után hamar
pihenõre tértünk. Az utolsó nap Lengyelország fürdõvárosába

Kudowa Zdrojba men-tünk. A fürdõ-
város centru-mában sétál-tunk. 
Ezután pedig a város peremén található
piszt-rángozóba mentünk ahol horgászni
is lehetett és a kifogott halat megsütötték
,mi pedig jó ízûen elfogyasztottuk. Öröm
volt nézni ahogy Rauk József negyed óra
alatt kifogott 18 db pisztrángot.
Természetesen: Nagy Ferenc önkor-
mányzati képviselõnek köszönhetjük,
hogy végig velünk volt és minden
érdekességet, nevezetességet megmuta-
tott nekünk. Köszönjük! Sajnos

elérkezett a hazautazás ideje. Nagyon jól éreztük magunkat. 

Köszönjük a dobruskai és az ábrahámhegyi önkormányzatnak,
hogy ott lehettünk. Nagyon jó volt.

Csillag Istvánné 

MÁRTON NAPI ÚJBORÜNNEP

Az ábrahámhegyi borosgazdák körében Márton napon, az
újborok elsõ közös  megkóstolása már régi hagyomány.
Hogy pontosan mikor is volt az elsõ alkalom, azt magam
sem tudom megmondani, hisz házaknál, pincéknél jöttek
össze a termelõk az ünnep megtartására. Azt viszont tudom,
hogy az elsõ széles körben meghirdetett rendezvény 2003-
ban volt, és a bor iránt érdeklõdõkkel együtt negyven fõ jött
össze. Az azóta eltelt években egyre nagyobb lett az érdek-
lõdés,  az idei összejövetelen már száztízen voltunk borter-
melõk, és borkedvelõk, ami örvendetes, hisz a szõlõtõke
nemes levének minél gyakoribb fogyasztására utal. A
bemelegítõ rövidital elfogyasztása után a polgármester úr
köszöntötte a szép számú egybegyûlteket, örömét fejezve ki
a nagy érdeklõdésért. Ezt követõen jó magam emelkedtem
szólásra, hogy a hegybíró távollétében az elmúlt évjáratról,
bajokról, sikerekrõl, és az újborok fejlõdésérõl szóljak.
Ezek után következett a libalakoma elfogyasztása, melyet
már hagyományosan, a badacsonytomaji Muskátli
Vendéglõbõl a Szita család készített el, és szállított ki szá-
munkra a vacsorához. Nagyon finom volt - köszönjük! Az
ételre persze a borok is egyre jobban csúsztak, melyet a ter-
melõk mindenkinek szívesen kínáltak. Ahogy kezdett
emelkedni a hangulat, elõkerült a tangóharmonika is, és
Molnár Bandi jóvoltából ki-ki kedvére nótázhatott, vagy ha
éppen úgy tartotta kedve táncra is perdülhetett. Jó hangulat-

ban, úgy éjfélig mulattunk.  Azt gondolom, aki eljött az nem
bánta meg, és talán jövõre még többen leszünk. 

Isten éltesse mindannyijukat, no és persze az
újborokat!  

Fogyasszák bizalommal az ábrahámhegyi nedûket!

Kovács József szervezõ
HK vezetõségi tag

Dobruskai kirándulás
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Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 2008. június 7-én tartott köz-
gyûlésének egyik témája Ábrahámhegy fásítása volt. Ehhez kért
segítséget az Önkormányzat, mert az aktuális pályázat kiírása
szerint csak civil szervezetek pályázhatnak. 
Mint ismeretes, az ábrahámhegyi fürdõélet az 1920-as évek
második felében, a vasúti megállóhely megnyitásával lendült fel, és
Fürdõegyesületünk ebben a korban kezdett el mûködni. A fürdõélet
megindulása szinte megkövetelte elsõsorban a vasút és a balaton-
parti sáv részén elterülõ kaszálók, benne a strand fásítását, valamint
azok díszítõ jellegû parkosítását. Ez a program a 30-as évek elején
nagy ütemben meg is valósult, például a nagyon sok terület mai
képét meghatározó jegenyenyárak telepítésével. Ezek a fák mára
közel 70-80 évesek, elérték életük határát és a ma már száradó ágaik
miatt is veszélyt jelenthetnek. Soknak törzse belül korhadásnak
indult. Ahhoz, hogy a táj képe ne sérüljön, el kell kezdeni a fák
pótlását. Ezen kívül az üdülõterület növekedésével folyamatosan
gondoskodni kell az új területek tervszerû, tájba illõ fásításáról is.
Ennek érdekében, a Fürdõegyesület jóváhagyásával, az alábbi
javaslatokat teszem:

A legsürgõsebb feladatok:
- Meg kell vizsgálni az idõs fák egészségi állapotát (a koronák és
törzsek állagát), s amelyik veszélyesnek minõsül, azok kivágásáról
(a beépítettség miatt legtöbb esetben alpesi módszerekkel) gondo-
skodni kell.
- A pótlásokat azonos fajtájú fákkal (Populus italica, piramidalis)
kell elvégezni, de néhány összefüggõ csoportban érdemes piramis
tölgyeket (Quercus robur fastigiata) telepíteni, hiszen ezek, ha egy
kissé robusztusabb formájúak is, sokkal hosszabb életûek és késõbb
sem válnak veszélyforrássá. Hátrányuk, hogy jóval lassabban
növekednek. 
A helyzet felmérését követõen lehet elkészíteni a részletes terveket
és a költségvetést. 

További javaslataim:
1. A Hõsi emlékmû és a Honvéd utca környéke:
- A nagyon szép hõsi emlékmû mellé telepített - szerintem tájidegen
- tuják mellé pár darab piramistölgy ültetését javaslom. Ezek hazánk
õshonos fái, mindenképp odaillenek! Ha megnövekednek, a tujákat
akár el is lehet távolítani.
- A 71-es út és a Honvéd utca között, a teniszpályáig terjedõ
területen (a tulajdon-viszonyokat nem ismerem) lehetne egy
madárvédelmi parkot kialakítani Csörgey Titusz emlékére. (Az
Újtelep alatti kicsi, keskeny területet erre a célra kevésbé tartom
alkalmasnak.) A parkot olyan fa- és cserje-fajokból kellene kialakí-
tani, amelyek a madarak téli táplálékául is szolgálhatnak.
Felnövekvésüket követõen lehet majd oda-helyezni a madáretetõket
és madárodúkat. Ez külön tervezést igényel. A 71-es út felõli szegé-
lyt már most sûrû cserjesorral kellene elszigetelni az út forgalmától.
Ezek termése szintén szolgálhat madártáplálékul is.
2. A bökkhegyi kilátó térsége:
- A területen, a leendõ park fenntartása érdekében, szükségesnek
tartok néhány öntözõcsonkot telepíteni;
- Biztosítani kell legalább 5-7 db. gépkocsi parkolási helyét, gondo-
lva az idõsebbekre és a mozgáskorlátozottakra, megkönnyítve szá-
mukra a kilátóhoz való feljutást;
- Célszerû lenne kialakítani néhány 100 nm-es labdázó-helyet,
amely körül padokat kellene elhelyezni;
- A telkekhez vezetõ utak kilátó felõli oldalára cserjesávot javaslok
telepíteni, amely a belsõ parkrészen várható emberi tevékenység
zaját az üdülõházak felé valamelyest csökkentené. Olyan cserjefa-
jokat célszerû ültetni, amelyek az üdülési idényben virágoznak,
vagy termésükkel díszítenek, s ugyanakkor táplálékul és védelmül

szolgálnak a madárvilágnak. 
Így:
- A naposabb helyekre (a terület északi oldalára) Tûztövist, melynek
tavaszi virágzata nagyon szép, és dús termése nemcsak hogy deko-
ratív, de fontos madártáplálék is. Ugyanígy a piros levelû bor-
bolyaféléket, pl. a keleti Tamariskát, amely július-augusztusban
virágzik, vagy a fényes-szúrós örökzöld Magyalt.
- Az árnyékosabb helyekre a Fagyalt, melynek termése szintén
fontos madártáplálék.
- Kerülni kell a magasabbra növõ fafajokat, viszont az elég lassan
és csak kis fává megnövõ Molyhostölgy nagyon jól bírja az ottani
sziklás, köves váztalajt.
- A belsõ területre - ahol akár még talajsüllyedés is várható - nagy-
on hasznosnak tartanám az elfekvõ borókákat (Sabin boróka),
melyek közé elszórtan a közönséges Boróka oszlopos alakját
lehetne ültetni.
- A teljes területen egész évre megtiltanám a tûzgyújtást!
3. A 71-es út bevágásának déli felsõ szegélye:
A bevágott domb nyugati, legmagasabb szélérõl nagyon szép kilátás
nyílik a Szent Iván kápolna felé, ezért erre az oldalra színes cserje-
sort telepítenék. A lankásabb oldalra, 6-7 méteres tõtávolságra,
szép, kúpos formájú Törökmogyorók telepítését javaslom.
4. A Park utca folytatása Balatonrendesig:
Teljes hosszban célszerû lenne jegenyefasorral beültetni.
5. A Szent Iván kápolna körüli terület:
A nyugati oldalról gyönyörû kilátás nyílik a Badacsony felé, a keleti
oldalon pedig Ábrahámhegy felé és a Révfülöpi hegyre. Illetve csak
nyílna! Az ott felnövekedett fák - fõleg a nyugati oldalon - igencsak
zavarják ezt a kilátási lehetõséget. Ennek rendezése, illetve folyam-
atos karbantartása még megoldandó feladat.

Még néhány gondolat:
- A Szent Iván kápolna felett (észak felé) van egy alacsony,
rossznövésû fákkal borított, keskeny erdõrész, ahonnan
csodálatosan szép kilátás nyílhat úgy a kápolnára, mint a
Badacsonyra és az egész Balatonra. Ez az erdõ értéket nem jelent!
Ha néhány száz négyzetméteren letermelnék az erdõt, a kilátást meg
lehetne nyitni.
- Hasonló, nagyon szép kilátást ígérõ hely a Rendesi hegy teteje. Itt
is nagyon rossz minõségû erdõ található. Annak letisztításával
fontos kirándulási célpont lehetne…
- Akik ellátogatnak a Klastromhoz, onnan csak egy ugrás az Örsi
hegy teteje, ahol az elõbbiekhez hasonló a helyzet (rossz minõségû,
kilátást takaró erdõ). A kilátás innen majdnem olyan szép, de hason-
ló, mint a Fülöphegyi kilátótól, azzal a különbséggel, hogy ez a hely
érintési közelségben van a Balatonhoz, a Badacsonyhoz, az egész
vulkánvidékhez, valamint a Káli medencéhez.

Elgondolásaim megvalósításához, a pályázatok elõkészítéséhez a
legalkalmasabbnak tartom felvenni a kapcsolatot az Állami
Erdészeti Szolgálat Zöldövezeti Tervezési Csoportjával, illetve
megbízni õket a tervezéssel. Ez a társaság már több mint 40 eszten-
deje mûködik, megalakulásukkor a Balaton környéke (a
Badacsony) fásításának tervezésével, a kivitelezés ellenõrzésével
voltak megbízva. Címük: 8230 Balatonfüred, Erdész u. 2.
Amint azt már említettem, a tervezett fásítások minden fázisához
szívesen nyújtok segítséget, a csemeték beszerzésétõl kezdve, azok
elültetéséig. Szeretném, ha Ábrahámhegy továbbra is megõrizné
intimitását, szépségét és harmóniáját.
Bp. 2008. június 15.

Dr. Ghimessy László, ny. erdõmérnök

Gondolatok Ábrahámhegy fásítási programjáról
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Az erdõrõl
Számítógép elõtt ülõ emberként naponta kapok képes üzeneteket,
vetítéseket (csúnya, idegen szóval prezentációkat). Hol humorosakat, hol
elgondolkodtatóakat, és sokszor gyönyörûeket is. Az egyikben cso-
daszép, mesebeli képeken Wass Albert Mese az erdõrõl címû mûvébõl
vett idézeteket olvashattam. 
"Amikor az erdõre kimégy, figyelve lépj, és lábujjhegyen. Mihelyt a fák
alá belépsz, és felrebben elõtted az elsõ rigó: akkor már tudnod kell, hogy
az erdõ észrevett. Ha megállsz egy pillanatra, hallani fogod a szellõt,
ahogy a fák között tovaoson. Te már tudod, hogy ezt a szellõt az angyal
rázta elõ, köpenye ráncaiból. Ha jól figyelsz, a manókat is hallhatod: sur-
rannak, matatnak itt-ott a sûrûben. Sok dolguk van, igyekezniök kell. A
virágokat is láthatod majd, és minden virág kelyhébõl egy tündérke les
rád. De te látó-ember leszel, és a tündérek ezt hamar felismerik. Kiülnek
a virágok szirmaira, és kedvesen reád kacagnak. De akkor a patakot is
meghallod, ahogy neked mesél, csodálatos meséket az erdõrõl...Csak hal-
adsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul s egyszerre csak kilépsz az
Angyalok Tisztására. Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem
láthatja a szemed. És megállasz. És abban a pillanatban megnyílik a
szíved és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként, lábujjhe-
gyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket,
amiket ember számára megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretet és a
békességet. Te minderrõl semmit sem tudsz akkor. Csak annyit hallasz,
hogy a madarak nagyon szépen énekelnek körülötted, és a patak nagyon
szépen mesél. Csak annyit látsz, hogy nagyon szép az erdõ. A fák, a virá-
gok, a fû, a moha, a magas kék ég és rajta az a nagy, csillogóan fehér
felhõ, amelyiken a Jóisten ül, bárányfelhõket pöfékel nagy kék pipájából,
és jóságosan mosolyog. Csak, amikor visszatérsz újra az emberek közé,
a rontó-emberek és a gyûjtõ-emberek közé, és hiába gonoszak hozzád, te
mégis jóval viszonozod gonoszságukat, szeretettel vagy mindenki iránt,
és az élet legsúlyosabb perceiben is derû és békesség van a homlokodon:
csak akkor látják meg rajtad, hogy az Angyalok tisztásán jártál, ked-
vesem."
/ Wass Albert/
Ez késztetett arra, hogy az ábrahámhegyi és környékbeli erdõkrõl írjak.
Mikor mi kimegyünk az erdõbe, elõször a szõlõk között vezet az utunk a
Körmici-dûlõn. Nézzük a szépen mûvelt sorokat és szomorkodunk az
elhagyott, elvadult ültetvényeket látva. Szerencsére ezek vannak
kevesebben. Bizony látni olyan helyeket is, ahol valaha szõlõ volt és ma
már a gyep közepén csak a pince árválkodik. De ott legalább rend van. A
Körmicen barangolva találni a sûrûben elhagyott, öreg pincéket. Tetejük
már nincs, jó esetben csak a falak állnak. Ezeket csak lombtalan idõkben
látjuk meg, tavasszal és nyáron elrejtõznek a zöldbe. De beljebb az
erdõben is vannak teraszokat fogó, vagy egykori utakat szegélyezõ
kõfalak. A XIX. századi gazdálkodás, szõlõmûvelés maradványai. A
filoxéra járvány végzett ezekkel a szõlõkkel.
A Bagoly-sziklához egy telken át vezet az ösvény. Köszönet a tulaj-
donosának, hogy nem követte a mai divatot (vagy kényszert), keresztül
lehet menni egy gyalogúton, ott nincs kerítés. Aki még sosem járt ott,
gyorsan keresse meg ezt a sziklás teraszt. Ez a hely tulajdonképpen az
Ábrahám-hegyen van, ami község neve is. Ennél szebb kilátást egyszerre
a Balatonra, a Fonyódi-hegyre és a Badacsonyra sehol nem találni. Itt
általában elidõzünk egy kicsit. Elkészítem a százvalahanyadik
fényképemet a tájról. És ez mindig más, mint az elõzõek voltak.
Napsütésben gyíkok sütkéreznek a köveken. Rálátni Badacsonyörsre, a
borkombinátra és az egykori kempingre. Most egy nagyvállalkozás vette
meg, a helybéliek és ott nyaralók még pénzért sem mehetnek le a partra.
Tart a vita. Ha valaki alkonyatkor ér a Bagoly-sziklához láthatja a naple-
mente színeit égen és földön. A Badacsony oldalán a Római út lámpái
mint halvány gyöngysor világítanak. Attól fölfelé a már csak a hegy
sötétlik. Az esti sötétben hallani lehet a macskabagoly vijjogó hangját. 
Visszafelé nem szabad újra az eddig megjárt úton menni. Túl hamar vége
lenne a sétának. El, balra fel a hegynek, az úttalan utaknak tûnõ irányba,
az ismeretlennek. Ez persze csak elõször lesz ismeretlen. Emlékszünk
már a jellegzetes alakú sziklákra, egy-egy facsoportra, bokrokra. A Folly
arborétum kerítése mellett jutunk el a piros jelzésû turista útra. 
Errefelé láttuk meg és kaptuk lencsevégre a "lábasfát". Egy valamikor
elhajított, lyukas, piros lábos közepén kinõtt egy fa. Lehet már vagy 15
éves, lábost már csak lemezvágóval lehetne eltávolítani onnan.
Szemetelünk! 
Találtunk már mindenféle eldobott papírt, üveg és mûanyag palackot,
üdítõs dobozt. A legfurcsább az volt, mikor az erdészet favágói hagytak
ott üres motorolajos flakonokat és egy gumiabroncsot. Eljátszom, hogy
körbe nézek az erdõ közepén, hogy látok-e valamilyen ember által ott
hagyott, eldobott tárgyat. Nagyon ritka, hogy csak a természet van ott,

egymagában. Ha már magunkkal vittünk valamit, aminek tartalmát elfo-
gyasztottuk, miért nem tudjuk visszavinni a csomagoló anyagot oda,
ahonnan hoztuk? Sajnos láttunk tavaly tarvágásra ítélt tölgyest is -
bizonyára "jogszerûen" vágták ki - , amelyet szinte percek alatt elfoglalt,
benõtt az akác. Végül is zöld, zöld, nem?! Csak a mikroklíma borult fel
egy kicsit. Kicsire meg mi emberek ugye, nem adunk!
De vissza a piros jelzésre. Ezen az úton haladva bejárhatjuk az Örsi-hegy
belsõ karéját. Bejutunk az "igazi" erdõbe, ami ezen a vidéken nem
mindig sûrû rengeteg. A tölgyek jobbára ritkásan állnak, de a
koronájukkal összefüggõen fedik a területet. Itt-ott kisebb fenyõcsoport
is elõfordul. Látni a szélviharok nyomait, fák kidõlve a földön vagy
egymásra támaszkodva. Ezek a támaszkodó fák néha "rémséges" nyiko-
rgásokat hallatnak a szélben. Õsszel a színek kavalkádja; télen a friss hó
ropogása a nagy csendben a talpunk alatt, a szertefutó nyomok a puha
fehérségben; tavasszal és nyáron az üde zöldek, az apró és nagyobb virá-
gok gyönyörûségének látványa okozhat örömet az odafigyelõ kirán-
dulóknak. Mindig szeretettel nézegetem és simítom meg a köveken
megtelepedett kis csillagmoha mezõket. 
Megleljük a régi forrást, amibõl már nagyon ritkán folyik víz. Mellette
ugyan van egy dagonya, a nyomokból látszik, hogy szeretik a vaddis-
znók. A forrás még szépen körbe van rakva kövekkel, de tíz év alatt talán
csak egyszer láttuk csordogálni. A falubeliek elmondása szerint a Körmic
felsõ részén lakók még ide jártak vízért, nem le a faluba. Persze a teli
vizes vödröt jobb lefelé cipelni, mint föl.
Mikor találkozunk az országos kék jelzéssel, a piros jobbra kanyarodik
visszafelé egy kis ösvényen. Bizony figyelni kell rá, hogy megleljük. De
mielõtt elindulnánk a lejtõn a salföldi Pálos kolostorromhoz, le kell
írnom a kék jelzés kapcsán Rockenbauer Pál nevét. Ugye, érkezik rá a
gondolat, az emlék: "Másfélmillió lépés Magyarországon". Sokan akkor
ismerték meg igazán Magyarországot a televízió elõtt, a fotelból. Hogy
azután megtegyék ennek az útnak a részeit, vagy akár az egészét.
A szénával teli vadetetõ után a kolostorromhoz érünk. Majd' húsz éve,
mikor elõször megláttam ezt a helyet, rácsodálkozva szépségére, az ennél
jóval nagyobb zsámbéki templomromhoz tudtam csak hasonlítani. Az
idén õsszel felújították a Bakonyerdõ Zrt. munkatársai az Árpád-kori
templomromot, a magyar Pálos Rend pápai jóváhagyásának 700. évfor-
dulója alkalmából. A falak omladozó tetejét megerõsítették, a sekrestye
új tetõt kapott, a környezetet, a gyalogló részeket felszórták murvával, a
falépcsõket újraépítették. Az egykori oltárhoz új fakereszt került.
Vigyázzon rá, aki arra jár!
A kolostorromtól elbúcsúzva a dûlõutat akácos szegélyezi mindkét oldal-
ról. Itt valaha - mielõtt abbahagyták a gazdálkodást - repce- és kukori-
caföld volt. Az utoljára mûvelõ gazda tisztességgel beszántotta földjét a
betakarítás után. A szél pedig behordta az akácmagvakat a barázdákba.
Ma már úgy látszik, mintha ültették volna ezt az erdõrészt.
Az erdõ szélén, ahogy Salföld irányába kanyarodik az út, volt egy
kerekes kút valaha, amit a természet birtokba vett, benõtték a bokrok. Az
erdõszélén a bokrokból fácánok rebbennek fel nagy zajt csapva, a mezõn
õzeket, nyulakat láthatunk. Továbbra is a piros jelet követve a "csarabo-
son", és a borókáson keresztül, át a Szilvádi-hegyen visszajuthatunk
Ábrahámhegyre.                                     Zolnai László
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Faludy György a XX. századi  magyar irodalom kultikus figurája. Az élet-
szeretetérõl, antifasizmusáról, és következetes humanizmusáról ismert
költõ, író számos kalandot, polgárpukkasztó megnyilvánulást  maga mögött
hagyó élete kész regény.  Budapesten született 1910 szeptember 22.-én.
Gimnáziumi tanulmányai után a bécsi, berlini és a grazi egyetemeken tan-
ult. 1934-tõl jelentek meg Villon átköltései. Ez lehetõséget adott számára
olyan gondolatok közlésére is, melyeket akkoriban nem lehetett volna nyil-
vánosságra hozni. Önéletírása, melynek már a címe is sokat mondó és
annyira jellemzõ,Faludy Györgyre, a   Pokolbéli víg napjaim 1962-ben
jelent meg Londonban. A regény Faludy zsidó származása és politikai
nézete miatti Franciaországi emigrációba vonulásának történetével
kezdõdik. Felesége, és néhány barátja társaságában elhagyja a háborúra
készülõdõ Magyarországot. Itthon maradt húgát késõbb a nyilasok a
Dunába lõtték, Villon balladáit pedig könyvmáglyán égették el. A nácik elõl
való menekülés késõbb grandiózus utazássá alakul. A regény elején néhány
lapnyi visszatekintést olvashatunk az 1910-es   évek Magyarországának
képérõl, Jókai és Mikszáth korának  utolsó éveirõl. A cigányzenés mula-
tozások, a nemzeti feszültségek rajza egy kisgyermek szemével jelenik
meg.  Franciaország német megszállásakor Afrikába utazik tovább.
Marokkói kalandjairól a könyv második részében olvashatunk. Innen az
Egyesült Államokba megy,ahol a Szabad Magyar Mozgalom titkára és lap-
szerkesztõje lesz. A Japán támadás után önkéntesnek jelentkezik az
amerikai hadseregbe. A sors iróniája, hogy elsõnek egy olyan alakulatba, a
Habsburg légióba osztották be, melyet Habsburg Ottó majdani
díszõrségének szántak. A fegyverszünet után 1946-ban mindenki legnagy-
obb meglepetésére feleségével együtt visszatért a romokban heverõ
Magyarországra.  - talán, hogy ezt a kalandot is megélje, - hiszen elég
tapasztalt és intelligens volt ahhoz, hogy tudja itthon nem sok jóra
számíthat. A Népszava munkatársa lett és belépett a Szociáldemokrata
Pártba. Hamarosan beigazolódott, hogy az új rendszer is  ellenségének  tek-
inti, egyetlen kötete sem jelenhetett meg, barátait, munkatársait sorra
kezdték letartóztatni. Mindinkább fokozódó ellenszenvét  és undorát a rend-
szerrel szemben, aligha volt képes palástolni. 1950-ben, a csehországi
Karlovy Varyba küldik tudósítónak a filmfesztiválra, de a szobi
határátkelõnél letartóztatják. Így kerül az ÁVH hírhedt központjába az
Andrássy út 60-ba. A regény igazán megrendítõ részletei itt kezdõdnek,
majd a kistarcsai internáló táborban töltött hónapokkal folytatódnak. Az
utolsó fejezet a náci haláltáborok kegyetlenségével vetekedõ recski
megsemmisítõ tábori "élményeirõl" szól. A kihallgatásokon azzal vádolták,
hogy az amerikaiaknak kémkedett, de a szokásos fegyveres összeesküvés, a
jobboldali szociáldemokrata kapcsolat, sõt az egyházzal való szimpátia is a
vádak között szerepelt. A verések és kínzások után végül, kihallgatói leg-
nagyobb megelégedésére ráállt arra, hogy "beismerõ vallomást" tegyen. Ez
a valóságban is így volt, papíron is rögzítették. Bevallotta, hogy
Amerikában két titkos ügynök, név szerint:  Edgar Allan Poe (1809-ben
született angol költõ) százados és Walt Whitman (1819-ben született
amerikai költõ) õrnagy szervezték be. Ezek után már nem állíthatták nyil-
vánosan bíróság elé, így "jutalmul" internálási határozatot kapott. Elõször a
kistarcsai táborba, majd 1950. nyarán a "magyar gulágra" a recski kénysz-
ermunkatáborba szállították. Az ÁVH az ötvenes évek elején mintegy
harminc internáló tábort mûködtetett. Ezekbe kerültek a  Horthy-rendszer
katonatisztjei, hivatalnokai, kisgazdapárti és szociáldemokrata politikusok,
akitõl az önkényuralom meg akart szabadulni, de mivel a rendszer kevéssé

ragaszkodott bármiféle következetességhez egyszerû paraszt és munkásem-
berek is. A rabokat végsõkig kizsigerelték, éheztették, ütlegelték, az õrök
rajtuk élték ki szadista hajlamaikat. Az itt fogva tartott embereknek alig volt
esélyük arra, hogy a recski pokolból valaha is megszabaduljanak, túléljék a
megpróbáltatásokat. Ennek ellenére a foglyok legtöbbje mindent megtett
azért, hogy fenntartsa a túlélés reményét, esélyét. Rendkívül erõs szoli-
dalítás fejlõdött ki közöttük. Az odahelyezett kápók és munkafelügyelõk
kivételével a foglyokat nem lehetett egymással szembefordítani, egymás
ellen kijátszani. A lerongyolódott, kimerült mindenrõl lemondó emberek
napi monotóniáját semmi sem törte meg. Ekkor Faludy és társai megállapí-
tották, hogy "Így nem érdemes élni. Aki nem beszél Platonról, annak meg
kell halnia." Azt találták ki, hogy Keats (angol romantikus költõ) versei
immunizálnak a tífusz baktériumokkal szemben. Elkezdtek mûvelõdni,
beszélgetni Titokban este a szalmazsákok mellett kalandos történetekrõl,
filozófiáról, a világ dolgairól értekeztek, vitatkoztak  A beszélgetésekben,
történetekben nem csak a költõ személyes életútja, de az európai és magyar
történelem számos fordulópontja is elénk tárul. Faludy elbeszéléseiben egy
kavicsot sem lehet úgy elhajítani, hogy ne egy szellemóriást találjanak el
vele. Szereplõi igaz, vagy aljas, zseniális, vagy megátalkodott, de sem-
miképpen sem közönséges emberek. Ráadásul ugyanazon a rafinált,
szellemes, mûvelõdéstörténeti utalásokkal teleszõtt nyelven beszélnek,
mint õ maga. Rendre Voltaire-t, a perzsa misztikusokat, vagy az egy-
házatyákat idézik, de ezt oly módon, hogy a klasszikus irodalom, melyre
hivatkozik érthetõ és befogadható. A recski kõfejtõben ógörögül tanultak!!!
Operákat fütyültek el rabtársaik szórakoztatására.!!! Papír nélkül is szület-
tek versek. Napi negyven sort próbáltak memorizálni. Faludy, csak azon
aggódott, hogyha õ meghal, a kézirat is elveszik, oda a vers. Bár a történet
valós történéseken alapszik, a regényes részletek, gáláns kalandok
elmesélésekor az írói fantázia is közrejátszik.    Ez a szellemi készenlét
segítette õket ahhoz, hogy a legdurvább, legkiszolgáltatottabb helyzetekben
is gondolkodni tudjanak, ironikusan fogadják a megaláztatásokat, és min-
denek ellenére embernek érezzék magukat. Titkuk a derû, mely a leg-
tragikusabb megnyilatkozásokat is átszövi. Az élet megélése ésszel,
öniróniával, humorral. A csöndes röhögés egy óriási nézõtéren, miközben a
színpadon kegyetlen bolondok produkálják magukat. Ez a legnehezebb
idõkben tartást adott, és ezt olvasva is embernek lenni tanít. "Mert akit csak
gyûlölnek, az még nincs elveszve, de akit gyûlölnek és röhögnek is rajta az
igen." Ez a fajta életszemlélet teszi a Pokolbéli víg napjaimat és folytatását
a Pokolbéli napjaim után címû regényeit remekmûvekké,és nem mellékesen
betekintést adnak egy olyan korba, amely az írói fantáziát is felülmúlva pro-
dukált történéseket. 

Faludy 1963 után   Firenzében, majd Máltán élt, Kanadában és az Egyesült
Államokban egyetemeken tanított, 1980-ban New Yorkban jelentek meg
összegyûjtött versei. Itthon a Kádár-korszakban a nevét sem volt szabad
leírni, az Országos Széchenyi Könyvtárban még a katalógusokból is
kiszedték könyvei céduláit. 1988. novemberében másodszor is hazatelepült.
1994-ben Kossuth Díjat kapott. 2006. szeptember 1.-én, 96 éves korában
halt meg Budapesten. Az õsz, mezítlábas-szandálos költõ képe is jellemzõ.
Mindig a maga útját  járta, létét és lényét maradéktalanul vállalva élt.
Faludyt lehet szeretni és nem szeretni, de ezt a két könyvét kihagyni nem
érdemes !    Szeretettel ajánlom olvasásra !     

Bakosné Tóth Erzsébet  

KÖNYVAJÁNLÓ:
FALUDY GYÖRGY POKOLBÉLI VÍG NAPJAIM

Költõnek, mondják nem kell világnézet, viszont kell magyarság,
hogy jegyzet nélkül értsem, miért élek, s lássam a magam arcát.

Hitler ellen verseltem harminchétben. Nyugodtan meggondoltam.
Amikor Sztálin ellen írtam, féltem, bár titkon büszke voltam.

Az út nehéz, pedig már csak arasznyi. Zaj nélkül követem a végzetet.
Szerény sikert aratni van most is szövegem:

A fiatalok költõje maradni, jó ilyen öregen
(Faludy  György  2006.)
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Régen történt, majd kétszáz évvel ezelõtt,
egy Lajta menti kis rozoga parasztházban
a fárasztó napi munka után ott ül az idõs
bognármester és egy dalt énekelget, amit
még vándoréveiben tanult. Felesége és
kisleánya vele énekel, az öklömnyi kisfiú
pedig a földön ülve álla alá szorít egy
darab fát és mint egy hegedûn kíséri az
éneket. Még öt éves sincs, de mozdu-
lataiban annyi az eleven ritmus, hogy aki
csak látja örömét leli benne. A fiúcskát
Joseph Haydn-nak hívják. Apja jót
kacagott ezen, de nagybátyja, aki
zeneértõ ember és a szomszédos város-
ka gyermek énekkarát vezeti meglátja a
gyermekben a zenei tehetséget. Adjátok
hozzám ezt a gyermeket, mondta a
bognáréknak, derék muzsikust faragok
belõle. Így kezdõdött Joseph Haydn zenei
pályafutása. Nagybátyjánál szépen
fejlõdött, fõleg templomi zenében. Itt tan-
ult meg hangszereken is játszani. Egy
alkalommal felkereste õket a bécsi Szent
István Énekiskola híres karmester, akinek
a fiúcska rögtön megnyerte a tetszését, és magával vitte Bécsbe. A
bognárék nyolc esztendõs fiacskájának életében nagy esemény volt
ez, különösen amikor a bécsi császári udvarban Mária Terézia elõtt
kellett énekelnie. A nagy pompa és ragyogás szinte elkápráztatta.  De
a korai dicsõség nem tartott sokáig. Hangja koránál fogva változni
kezdett, és ekkor egyszerûen kitették a szûrét. Ezen a télen éppen
tizennyolc esztendõs volt. Lerongyolódva, Isten szabad ege alatt
hálva, füstös kocsmákban, züllött tánctermekben muzsikál, hogy
valami kis keresetre tegyen szert.  Tavasszal aztán az apostolok
lován Máriacellbe utazott. Énekesnek ajánlkozott a zenés templomi
ünnepségekre. Csavargókat nem használhatunk !  - mondta a
karmester és elkergette. Haydn azonban nem tett le tervérõl.
Titokban a búcsús énekesek közé állt és egyszer csak kiragadta  az
elsõ szólista kezébõl a kottát, hogy õ énekelje tovább a dalt, amit
azelõtt még sosem  látott, hallott. Olyan tisztán, olyan mély érzéssel
énekelt, hogy a karmester rögtön meghívta magához.
Szerencsecsillaga ettõl kezdve emelkedni kezdett. Lakást bérelt és
egy spinét elõtt ülve egymás után szerezte zenemûveit, tanítványai is
voltak. A ház elsõ emeletén akkortájt egy világhírû énekmester és
zeneszerzõ Porpora lakott. Szüksége volt valakire, hogy tehetõs
tanítványait zongorán kísérje. Haydn örömmel vállal ezt a megbíza-
tást. Ezzel nem csak szép jövedelemre tett szert, de maga is sokat
tanult. Porpora vendége volt egyszer az akkori bécsi opera igazgató-
ja, aki, amikor Haydn egyik gyönyörû kvintettjét hallgatva, opera
írására bíztatta. Így szerezte elsõ vígoperáját, mely nagy sikert ara-
tott és huszonöt aranyat jövedelmezett. De ennél többet jelentett,
hogy bizonyos Morzin gróf meghívta házi zenekara karmesterének.
A gróf késõbb tönkrement,  Haydn  elvesztette állását, de ekkor már

a fiatal tehetségért vetélkedtek a fõurak.
Az Osztrák- Magyar Monarchia
leggazdagabb fõura gróf Esterházy
Miklós hívta magához karmesternek. Az õ
szolgálatában maradt harminc esztendõn
át, Magyarországon, Kismartonban.
Nyugodt boldogságban élhetett, volt
háza, felesége, harminc tagú zenekara,
jólelkû munkaadója, aki különösen
szerette a zenét, maga is játszott hangsz-
ereken. Mária Terézia is gyakran
vendégeskedett nála. Haydn minden
alkalomra új zenemûvel készült, az új
hangszerelési formák kitalálásában kifo-
gyhatatlan volt, a szonátáktól, egészen a
nagy szimfóniákig. 1790-ben Esterházy
Miklós meghalt, Haydnt a fiatal Esterházy
Pál vette pártfogásába. Ennek ellenére,
bármilyen kedves is volt neki eddigi élete,
mégis kissé egyhangú feladatokat rótt rá.
Ezért Bécsbe költözött, ahol nagy
rajongással ünnepelték az elvonult-
ságából visszatérõ mûvészt. A fiatal
Esterházy hercegtõl egy új szimfóniával

búcsúzott el, melyben az egyik hangszer, a mási után hallgat el, végül
a karmester is távozik. Bécsbõl Londonba ment, hangversenyeket
adott. Korának legnagyobb zeneszerzõjeként ünnepelte a Yorki
herceg, az angol királyi család.  Tiszteletdíja ekkor már több ezer
forintra rúgott, ami akkoriban horribilis összegnek számított. Ekkor
írta leghatalmasabb alkotásait  a Teremtést és az Évszakokat. Már
õsz hajú aggastyán volt, mikor az osztrák fõkancellár felkérte, hogy
Ausztriának komponáljon nemzeti himnuszt. Igen magasztos és
lelkesítõ dalt szeretett volna, így Haydn megírta, a császári himnuszt,
ami számunkra magyarok számára késõbb olyan ellenszenvessé
vált.  Az osztrák himnuszt ma is erre a zenére énekelik, csak a
szövegén változtattak. 1809 március 31.-én szenderült örök nyuga-
lomra Bécsben. Életmûve: 104 szimfónia, 68 vonósnégyes, 55 zon-
gora szonáta, 14 mise, 14 opera.

Még az Esterházy kastély operaházának megnyitójára írta a Patikus
címû vígoperáját.  A könnyed mulatságos történetben az öregedõ,
gazdag agglegény patikus a fiatal, csinos gyámleányának kezére
pályázik.  A lány szerelmese azonban a szegény patikus segéd, és ott
van még egy könnyelmû gazdag fiatalember Volpinó is, akinek a neve
rókácskát jelent.  A szerelmi bonyodalmak, tréfás átöltözéses
jelenetek nagy derültséget keltettek a nézõkben.  Ennek a vígoperá-
nak a díszlet makettjét láthattuk a nyáron is a Bernáth Aurél Galéria
kiállításán.    

Varannai Gyula ötlete és megküldött anyaga alapján:
Bakosné Tóth Erzsébet  

Könyvtári hírek

Nehéz lenne felsorolni azokat a könyveket, amelyekkel intézményünk
idén gyarapodott. Kérem, látogassanak el  a  könyvtárunkba, hogy megis-
merhessék a  gyermekeknek, felnõtteknek való szépirodalmi mûveket. A
szakkönyvek közül a szõlõtermesztéssel, borászattal, egészség megõrzéssel,
pszichológiával, gyermekneveléssel, matematikával, fizikával, növényter-
mesztéssel, állattenyésztéssel, borászattal, vendéglátással,
képzõmûvészettel, zenével, sporttal, játékokkal, útleírásokkal, történelem-
mel, varrással, kézimunkákkal és még sok minden mással  foglalkozókat
találhatnak és kölcsönözhetnek.

Könyvtárunkba a beiratkozás  ingyenes. A könyvek kölcsönzési határide-
je négy hét.

A folyóiratok, magazinok közül a következõket találhatják meg nálunk:
Nõk Lapja, Képes  Sport, Praktika, Fakanál, HVG, CHIP, Fürge ujjak,

Balatoni Futár, Ábrahámhegyi Hírmondó, Egyesületi Tükör,  HónaPosta.
A nyitva tartás -kedden, szerdán, csütörtökön 15 órától 20 óráig, pénteken

és szombaton  15 órától 21 óráig. Vasárnap és hétfõn zárva van a könyvtár.
Három számítógépünk van. Ezek  használata  óránként 50 Ft-ba kerül.

Tompos  J-né

Látnivalók a kiállító helyiségekben

Bizonyára sokan nem tudják, micsoda kincsek vannak a kiállító
helyiségekben (az iskola helyén). Az elsõ teremben Bernáth
Aurélnak  és tanítványainak gyönyörû képeit láthatjuk. A
második terem Csörgey Titusznak állít emléket. A harmadik
teremben helytörténeti dolgokkal találkozhatunk - halász és
horgász eszközök, régi térkép, nádvágó szerszámok, vasalók,
konyhai edények, mosóteknõ, péklapát, különbözõ mércék, kapák,
kaszák, permetezõgépek, porolók, szõlõdaráló, prés, kármentõ,
borszûrõ, demizson, hordó, menyétcsapda és még rengeteg
érdekes dolog található. A negyedik teremben az Ábrahámhegyen
és környékén alkotó mûvészek mûvei találhatók. A folyosón
rengeteg kép van  községünk múltjáról és jelenérõl. Érdemes meg-
nézni. A könyvtár nyitva tartása alatt bármikor megtekinthetõ.
Minden érdeklõdõt szeretettel várok.

Tompos Józsefné

2009. JOSEPH HAYDN EMLÉKÉV
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Az 1996-ban megjelent Ábrahámhegyi Krónika c. kis monográ-
fiában  a Zábrák család honalapító üdülõként szerepel e helység
történetében.

A családfõ Zábrák Dénes evangélikus lelkész és felesége Ódor
Vilma még a XIX.század elején kelt útra nyolc gyermekével
Sopronból egy nyáreleji napon balatonfelvidéki nyaralásra.
Tapolcáig vonattal érkeztek. Az északi part vasútvonala még el
sem készült, így a népes család társzekérrel indult tovább
Ábrahámhegy megtalálására. Az utazás lezajlása a Krónikában
megtalálható. Az idõközben eltelt majd száz esztendõ alatt a
Család leszármazottai sorában ma már a negyedik generációnál
tartunk és szinte természetes következmény az itt nyaraló csalá-
dokkal való rokonságba keveredés. Ezek közül itt és most a
Csörgey családdal való sógorság kerül felelevenítésre.
1903-ban Uhlig Károly (Titusz apja) soproni táblabíró három fiú-
gyermekének vezetékneve Uhligról a kérelemnek megfelelõen
Csörgeyre változott. A cserét az édesanya Csörgey Mária a mag-
yarságtudat érdekében is szorgalmazta. E törekvésbõl kimaradt a
család egyetlen leánya, Juliska, mivel bizonyos volt abban, hogy
az õ neve küszöbönálló férjhez menése révén  úgy is meg fog vál-
tozni. Mindez rövidesen be is következett.

Így válik érthetõvé azon tény, hogy amikor 1961-ben Csörgey
Titusz és neje Torday Ilona elhalálozott, az általuk Ábrahámban
létrehozott Madártani Múzeum vezetését ifjabb Zábrák Dénes és
neje Uhlig Julianna vette át. Kezelésükben még 1969-ig mûködött
az intézmény.

Az üdülõalapító Zábrák család gyermekeinek sorában  az 1888-
ban érkezõ fiúgyermek keresztelés során a Pál nevet kapja. Õ a
család negyedik gyermeke. Nagyobb testvérei: Etelka, Dénes és
Emília. Pál szakmai kiképzésben a postatisztségig vitte, amely
Budapesten az egyik nagy hivatalnál teljesedik. Felesége Klein
Ilona. Két leánygyermekük születik. Felcseperedve mindkettõjük
a pedagógus pályát választja. Így kerül tanárként Sarolta Gyõrbe
egy gyógypedagógiai intézethez, Eszter pedig egy váci

középiskolához.
Az egykori Zábrák Pál családjából ma már csak Eszter van élet-

ben, aki manapság egy budai idõsotthon lakójaként a tovatûnt
ifjúsága szép ábrahámi napjait, melyek az ottani OTTHONHÍR c.
kiadványban is megjelennek. A továbbiakban mindez szó szerint
olvasható:

ÁBRAHÁMHEGY ÉS A BALATON DÍCSÉRETE

Gyermekkoromban szüleimmel együtt a nyári vakációt
Ábrahámhegyen a Balaton mellett töltöttem. Életem legboldo-
gabb évei voltak ezek, egyrészt, mert harmonikus, boldog,
szeretetteljes családban éltem, másrészt, mert elvarázsolt
Ábrahámhegy szépségével. Ez a ragaszkodás, csodálat egész
életemre rányomta bélyegét.

A Balaton lágy öle  ringatta imbolygó csónakom,vize felfris-
sített, hiszen sokat úsztam benne. Kerékpárral bejártuk a
környéket, a Káli medence csodálatos tájait, a sok kis falut, ahon-
nan tejfölt, túrót hoztunk. A kis falvak kiemelkedõ templom
tornyaival gyönyörû látványt nyújtottak. Máskor Badacsony
szépségével, Szigliget és Csobánc várromjával kápráztatott el. A
Balaton a boldogság helye. Csodáltam hajnalköd aranyló fáty-
olában, naplemente tûzszikrás pártájában. Balaton, te tengernek
itt hagyott árvája, te tündérhon csodaszép lánykája. Örökre
szívembe fogadlak!

Hív engem a barna szántás ,út melletti jegenyék.
Hívnak engem a virágok,kék Balaton,tiszta ég.
Hív engem a madár dala,suhogó nád,pergõ kasza.
Nem is tarthat vissza semmi,oda,csak oda kell menni.
A boldogság ott terem,Ábrahámot szeretem!

BOGYÓ ISTVÁNNÉ Zábrák Eszter Bp. Bánk Bán u. Öregek
Otthona

A bevezetést írta és beküldte Fekete József  2007.12.30.

I N  M E M O R I A M :
Tolcsvainé Csörgey Éva

1915 szeptember 17 -2008 november 2
élt 93 évet

Budapesten született s ott végezte iskoláit, majd a
Képzõmûvészeti Fõiskolán grafikát tanult. 1937-ben ment férjhez.
Férje Tolcsvai Nagy Géza rajztanár, festõmûvész. Négy gyer-
mekük született. Levente vegyészetet tanult.1998-ig ebben a sza-
kmában tevékenykedett, majd 60 évesen elhalálozott.
Enikõ pályaválasztása az egészségügy felé irányul. Férjhez menés
révén Németországba kerül és ott ápolónõként dolgozik, közben
gyermekei és unokái születnek. A közelmúltban férje elhalálozik,
õ özvegyként is Német földön marad.
Az 1937-ben induló Csörgey Éva-Tolcsvai Nagy Géza házaspár
további gyermekei Csaba és Géza.
Csaba rajztanár, mint az apja volt, Géza elektromérnök.
Mindketten Bernben találtak munkát. Családosak, manapság is a
svájci fõváros körzetében élnek.

A családtörténet további részletei:
az 1956-ot követõ nyugatra távozás nehézségei, a megérkezés és
helykeresés, az elfogadás és beilleszkedés gyötrelmei, melyeket a
család átélt, megtalálhatók a helyi Fürdõegyesületi TÜKÖR 1999
évrõl szóló folyóiratban (20-21. old) nagy veszteségre hangolód-
va - mi ábrahámi barátok és tisztelõk - fájó szívvel küldjük együt-
térzésünket és részvétünket, felidézve Éva örök élet hitelérõl
szóló versét.
Kelt Ábrahámhegyen, 2008 december 4. a bremgarteni gyászis-
tentisztelet napján.

Fekete József  helytörténész

Halottak napja ünnepén

Sírmécsesek intenek felém,

Minthogyha földbe ásva kincs

Lenne ott. Ám ott semmi nincs

Csak holttest van, más semmi sem

Ruha,mit nem hord senki sem

Ledobott holmi,félretett. 

-    Hiszem az örök életet!

Halottaink? Elõrement 

Lelkek csak õk. Mi idelent

Küzdünk tovább míg tart a lét,

Gyújtjuk emlékük mécsesét.

Egyszer lezárul az utunk.

De nem fogy el a szeretet,

- Hiszem    az örök életet!

Az Úr elindít – s visszavesz

Amikor Õ akarja,ez

Õtõle függ,jogában áll,

Ezért hiszem,hogy nincs halál.

Ki egyszer élt – örökre él

Ahonnan jött,majd visszatér.

/A kétkedés bár rásziszeg /

Én a halálban nem hiszek!

A jég ha olvad:-víz csobog

Felhõvé válnak a habok.

Felszállnak újra a vizek 

Az öröklétben így hiszek!

És érzem,vallom:nincs halál!      

A lényeg:lélek visszaszáll

Oda,ahonnan vétetett!

-   Hiszem az örök életet!

Bern, 1974. 
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"NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG !'

Az ember attól a pillanattól kezdve öregszik, amint befejezõdött növekedése,
fejlõdése. Vannak, akik sokáig fiatalosak maradnak, mások viszont az átlagosnál
gyorsabban öregszenek meg. Az öregedés tempójáért hatvan százalékban az örökölt
hajlamok, negyven százalékban pedig az élet minõsége, az életmód és a környezet a
felelõs.
Az emberi élet az évszázadok során egyre hosszabb lett. Az ókori Görögországban
tizennyolc év volt az átlagéletkor, az ókori rómaiak pedig átlagosan huszonkét évet
éltek. A középkorban harminchárom év volt az átlagéletkor, 1900-ban pedig
negyvenhárom. A huszadik század nyolcvanas éveiben a legmagasabb átlagéletkor
a nõknél 80 a férfiaknál 74 év volt.  Elmondhatjuk, hogy az emberi élet hossza és
minõsége az utóbbi száz évben többet változott, mint az elõzõ két évezredben. A
nagy ugrást az egészségügy, az orvostudomány fejlõdése, az életkörülmények
javulása tette lehetõvé. Manapság folynak kutatások arról, mi befolyásolja
leginkább az emberi élet hosszát, mivel függ össze az öregedési folyamat gyorsasá-
ga. Az biztos hogy megteszi a magáét a szennyezett környezet, a dohányzás, a
gyakori gyógyszerfogyasztás és az egészségtelen táplálkozás is. A nagymértékû
alkoholfogyasztás, a mozgáshiány és a szellemi tétlenség is káros .Az egyes szervek
öregedése különbözõ tempóban megy végbe. Az öregedés jelei legmarkánsabban a
bõrön és a hajon jelentkeznek. A harmadik X átlépése után izomtömegünk minden
egyes évtizedben kb. öt százalékkal csökken. 
A nyugdíjas kor, az özvegység, vagy csak egyszerûen az évek múlása egyesek
számára egyet jelent a közösségi élettõl való teljes visszavonulással, az elkerül-
hetetlen tétlenséggel, azzal az érzéssel, hogy rám már senkinek sincs szüksége.
Gyakran mindez együtt jár a teljes magányossággal.  A kezdeti hiányérzet, ami
eleinte csak a kedélyét rontja, az idõs embernek, egyszer csak átalakulhat igazi
betegséggé. Depresszióba forduló rosszkedv, álmatlanság, szédülés, vérnyomás
panaszok, szabálytalan szívdobogás és más bajok léphetnek fel. Az idõ kerekét nem
lehet visszaforgatni, de sokat tehetünk azért, hogy lélekben fiatalosak maradhas-
sunk életünk végéig. I
Néhány jó tanács:
Sose tartsuk értelmetlennek vagy céltalannak az életet, mert nem az.
Mindhalálig ápoljuk kapcsolatainkat: fölfelé Istennel, önmagunkkal, családunkkal,
környezetünkkel, a természettel.
Ne idegenkedjünk az újtól. Vagy növekszünk, vagy zsugorodunk, a természet nem
ismeri az állandóságot. Egészségi állapotunktól függõen éljük tevékenyen az
életünket, érdeklõdéssel szemléljük a világot.
Kössünk kellemes ismeretségeket, õszinte érdeklõdéssel, de ne fensõbbségesen
közeledjünk a fiatalokhoz, unokáinkhoz, soha ne mondjuk, hogy   " Ezek a mai fiat-
alok !!! " Õk sem rosszabbak, mint a mi korosztályunk volt, csak mások! Ne feledjük
el, hogy mi és utódaink neveltük ilyenné õket! Nem tagadhatjuk, hogy a mi
idõnkben is voltak jó és rossz, tisztességes és tisztességtelen, udvarias és udvariat-
lan emberek.   Többet törõdjünk az élõkkel, mint a holtakkal.
Beszélgessünk, de ne csak beszéljünk, legyen önálló véleményünk, de figyeljünk a
másokéra is. Szemléljük derûsen a világot, gondoljunk arra, hogy mi már
megéltünk sok nehézséget, de a fiatalabbakra is vár még jó néhány. Mosolyogjunk
sokat és sokszor. A derû, a humor vonzó,  a keserûség távol tartja az embereket.
Óvakodjunk a tétlenségtõl, de kerüljük  a stresszeket okozó túlerõltetést..
Mozogjunk, sétáljunk sokat, vállaljunk fizikai munkát. Ha valamilyen tevékenysé-
grõl kiderül, hogy számunkra túl  megerõltetõ, tegyünk le róla,  és keressünk
helyette másikat.

Néhány példa arra, hogy így is lehet szemlélni a világot:
Az ember csak mulat ezen a rohanó világon. A múltkor megyek a zebrán, jön az
autós és kikiált: "Szedd a virgácsaidat, te vén hülye!" Jó-jó, lehet, hogy tud rólam
valamit, de hogy vén lennék, ez sértõ!  Hol vagyok még a száztól? 
Szerencsére jó erõben vagyok. A fotelbõl egy-két nekirugaszkodással fel tudok állni.
Reggelenként ugyan problémát jelent a zoknit felhúzni, de Istenem, nyilván
távolabb került a lábamtól a kezem. Ez az emberré válás folyamata. 
Én azt mondom: nincs nagyobb baj addig, amíg valakit szeretnek, és õ is szerethet.
Mintha a bennünk lévõ szeretetet egy olyan csodálatos zacskóban tárolnánk,
amelybõl minél többet szétosztanak, annál több marad benne. 
Egy a fontos, öregek!  Ne felejtsünk el lélegezni ! 

Forrás: Gyökössy Endre: Öregedés-öregség. Lelki jelenségek és zavarok c. kötetbõl. 
Bakosné Tóth Erzsébet

Óbecsey István: 
Szeressétek az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,

Az elszürkült, sápadt szemeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.

Megéltek Õk már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek..

Ne tegyétek Õket szûk odúkba
Ne rakjátok Õket otthonokba.

Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.

Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.

Õk is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Õk is eleget,

Hogy ti módosabbak legyetek.
Õk is elfogadtak titeket,

Mikor Isten Közéjük ültetett.

Ha majd az örök szeretet
Elhívja Õket közületek,

Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.

Azért elõre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!
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Ádvent, a négy hetes  "szent idõ"  a  karácsonyra való lelki
felkészülés, a várakozás a reménykedés ideje, a Messiásváró
hangulat alapja. Ennek megteremtéséhez találtam az alábbi
kedves írásokat:

Szeretet himnusz ünnepi köntösben
- Ha a házamat fenyõágakkal, gyertyákkal, égõkkel és csilingelõ
harangocskákkal díszítem is fel, de a családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervezõ.
- Ha a konyhában fáradozom, ünnepi süteményeket sütök
kilószámra, 
ízletes ételeket fõzök, és az evéshez csodálatosan megterített asz-
talt készítek elõ,de a családom felé nincs bennem szeretet, nem
vagyok egyéb, mint szakács.
- Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karác-
sonyi énekeket énekelek, és minden vagyonomat  elajándékozom,
de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit sem
használ nekem.
- Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópely-
hekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi
kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor
nem értettem meg, mirõl is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megöleli házastársát.
A szeretet barátságos az idõszûke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, ahol drága karácsonyi
porcelánnal terítenek  és plafonig érõ karácsonyfa csillog-villog. 
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból,
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktõl kap is valamit, hanem
örömmel ajándékozza meg éppen azokat, akik ezt nem tudják vis-
zonozni.
A szeretet mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél, mindent
elvisel.
A szeretet nem múlik el soha .
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka örökre meg-
marad.

MESE ÁDVENT ANGYALAIRÓL
Négy héttel karácsony elõtt valami nagyon fontos dolog történik:
Ádvent elsõ angyala kék köpenybe öltözve leszáll az égbõl, hogy
közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem
veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól
figyelnek, észreveszik és meghallják õt. A második adventi vasár-
napon piros palástba öltözött angyal száll le a mennyekbõl,
kezében egy nagy serleget hoz. Törékeny, finom szövésû ez a ser-
leg, a nap sugaraiból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz dol-
gokat.  De mit tegyen a serlegbe? Játékot? Ajándékot? Az angyal
észrevétlen végigmegy a világ összes házán és lakásán, mert
valamit keres, megkeresi a tiszta szeretetet az emberek szívében.
Ezt a szeretetet teszi a serlegébe, s viszi vissza a mennybe.
Mindazok. akik a mennyben élnek, fogják ezt a szeretetet, s fényt
készítenek belõle a csillagoknak. Ezért olyan jó felnézni a huny-
orgó, ragyogó csillagokra. A harmadik vasárnap angyala fehér
ragyogó ruhában jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat
tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez,
akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával.
Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében. Így még, aki
a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is
átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság
érzése. A negyedik vasárnap angyala, a lila ruhás angyal bejárja
az egész földet. Kezében lantot tart, és azt pengeti, közben szépen
énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s
szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát énekli. Sok kis
angyal kíséri, s együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag,
amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet
tavasszal a földön. 

Ima gyertyagyújtáskor
Uram! Add meg nekem, hogy még egyszer

megszülessen bennem szent fiad:
- a lélek. 

E földi létben a másodszori születés áldását kérem.
Fényesedjék bennem:

- a szeretet. 
A csodát ne lássa senki! Elég csupán éreznem.

S nem húz többé porba tõled kapott szent keresztem:
- az élet.

KARÁCSONYVÁRÓ

A Nõk a Balatonért Egyesület november 29.-én délután három
órára karácsonyváró összejövetelt hirdetett. Én egy kicsit, - pár
percet - késtem, de már akkorra mindenki nagy izgalommal
gyûjtögette megának az asztalról a fenyõágakat, díszeket.
Mindenki igyekezett belevetve minden fantáziáját, hogy a
legszebbet készítse. Volt aki ádventi koszorúval és ajtódísszel is
remekelt. Készítés közben a polgármester úr is meglepett bennün-
ket. Látva a szorgos kezeket egy finom pohár bor kíséretében
üdvözölt bennünket. Kellemes Karácsonyt kívánt mindannyi-
unknak. Jövõre is "ugyanígy" visszavárjuk! Vidáman, jó hangu-
latban töltöttük el ezt a délutánt, volt aki kávét, sütit hozott, szend-
viccsel kedveskedett. Boldogan, kezünkben az elkészített remek-
mûvekkel tértünk haza. Jövõre is szívesen látunk és várunk min-
denkit!
Békés, Boldog Karácsonyt kívánok a Nõk a balatonért Egyesület
nevében!

Kandikó Ferencné  

ÁDVENTBEN, KARÁCSONYRA VÁRVA
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Kedves gyerekek! Mesélek arról, hogy nem is olyan régen
mi történt Mikulásapó naplójával.  A múlt héten is, mint
mindig, hatalmas hó borította Lappföldet, ahol, mint min-
dannyian tudjuk, a jó öreg Mikulásapó él. A sarkkörön túl,
egy takaros kis házban lakik, egy hatalmas erdõ eldugott
sarkában, együtt krampuszokkal, erdei manókkal,
tündérekkel, állatokkal.  Szomszédja, a Húsvéti Nyuszi,
akivel nagyon jól kijönnek, és gyakran segítenek egymás-
nak. A házuk mellett áll a hatalmas ajándékgyár, ahol sok-
sok erdei manó, tündér és krampusz készíti a játékokat,
ajándékokat. Egy szép napon, pontosabban december 5-én,
azt hiszem pénteken, nagy sürgés-forgás volt az ajándék-
gyárban. Hiszen holnap lesz a nagy nap! Bongó, a
legöregebb krampusz, aki szeret fontoskodni, a sok
tündért és manót felügyelte, nehogy véletlenül hibás játék
kerüljön ki a kezük alól. - Hé, Bogyó! Csokorba kösd azt a
szalagot! - szólt egyik társának -   Csili! Annak a babának
szõke hajat csinálj, és kék ruhája legyen!  Ez így ment
egész délutánig, amíg készen nem lettek. Na, ezt befe-
jeztük! - sóhajtott Bongó. - Nagyon ügyesek vagytok!
Mikulásapó bizonyosan meg lesz elégedve. Azt hiszem,
ma dupla adag mandulás tekercset kapunk vacsorára! De
még fel kell címkéznünk a csomagokat,  hogy Mikulásapó
tudja, melyik kié! Szólok is neki, hogy mondja el az ada-
tokat a naplójából. Ugyanis a naplójában van felírva, hogy
a gyerekek hol laknak, és milyen jók voltak ebben az
évben.   - Megyek is!   Elindult Bongó, hogy elkérje
Mikulásapó naplóját.  Ahogy odaért a házhoz, bec-
söngetett. - Csing-cseng! - szólt a csengõ. Matyi, a mókus
nyitott ajtót. - Szia, Bongó! - köszönt Matyi.  Szervusz
Matyi! Mikulásapó itthon van? - Igen, persze!  De hatal-
mas gondban van.  Képzeld!  Elvesztette a naplóját!  -
Égszakadás, földindulás! Hát, ez hogyan történhetett? Így
nem tudja elvinni az ajándékokat a gyerekeknek!
Bementek a dolgozószobába, ahol Mikulásapót nagy
keresgélésben találták. - Ó, Bongó! Bajban vagyok! Eltûnt
a naplóm! Már tûvé tettem a szobát! Megnéztem a polcon,
az íróasztalomon, az ágyamnál, még az ágyam alatt is. -
Jaj, jaj!  Mi lesz most velünk? - siránkozott Bongó.   -
Keressük meg Matildot a konyhában, és kérdezzük meg,
nem látta-e! - mondta Matyi. A konyhában ott állt Matild,
a szórakozott szakácsnõ, akinek kerek medvepocakján fris-
sen vasalt hófehér kötény feszült. Éppen mandulát tisztí-
tott. Mellette, a terjedelmes nyújtódeszkán ott tornyosult az
esti méteres kalács mázsányi tésztája. - Hukk!  - csuklott a
meglepetéstõl Matild. Szervusztok! - Nem láttad egész
véletlenül Mikulásapó naplóját? - kérdezte Matyi. - Hát,
mintha valahol láttam volna a füzetet …... Várjatok
csak..... nem, mégsem ... - kutatott emlékezetében a sza-
kácsnõ. - Vizsgáljuk át az egész házat! - mondta
Mikulásapó. -  Te, Bongó kutasd át a nappalit, Matyi az
ebédlõt, én pedig a kertbe megyek!  Bongó így elindult a
nappali felé. Benézett a szõnyegek alá, átkutatta a
szekrényeket, átforgatta a polcokat. Sehol semmi!  Leült a

kanapéra, hogy morfondírozzon magában, de furcsa
mocorgást érzett maga alatt.  Égszakadás, földindulás! -
kiáltott Bongó. - Tán földrengés van?!  Felugrott a
kanapéról, ami nagyot nyekkent, de valahogy nem úgy,
ahogy szokott. Bongó felnyitotta az ágyat, és
megrökönyödve kérdezte: - Brúnó!  Mit csinálsz te itt?! -
Matild beágyazott! - sopánkodott a fekete kandúr. - Hiába
jeleztem, nyávogtam!  Senki sem hallotta meg a nagy
sürgés-forgásban!.- Te jó ég! Szegény kandúr! Jó, hogy
nem történt bajod! - Gyere, segíts nekem! Elveszett
Mikulásapó naplója, sehol nem találjuk! A sok gyerek
hiába várja holnap az ajándékát, ha nem kerül elõ!  Az ágy-
nemûk közt nem volt, azt láttam volna - szólt Brúnó.-
Menjünk, kutassunk át minden sarkot! A ház népe azonban
hiába szorgoskodott estig. Felkutattak minden zegzugot,
pincétõl a padlásig, még a kéménybe is belenéztek.
Fáradtan és szomorúan ültek le estére. A naplót mintha a
föld nyelte volna el! Mi lesz a sok gyerekkel, akiket végig
kell látogatnom? A sok ajándék elkészítve, becsomagolva!
Már csak a címzések hiányoznak!  Mit csináljunk? Mit
csináljunk?  ... - kesergett Mikulásapó.  A krampuszok, a
manók, az erdei tündérek, a mókus, a fekete kandúr és a
medve, valamint Mikulásapó szomorúan ültek az
ebédlõben. Matild kötényével törölgette a könnyeit. A
konyha felõl beúszott az esti méteres kalács finom illata. A
bánattól azonban nem sok kedvük volt a vacsorához.
Matild felállt, hogy megnézze, kisült-e a méteres mandulás
tekercs, mindannyijuk kedvence. A remekmû elkészült. A
medve büszkén húzta ki a hatalmas sütõlemezt a
kemencébõl. A finom illat becsalta a bánatos társaságot a
konyhába. A szakácsnõ kapitányi büszkeséggel állt az asz-
tal mellett, elõtte tornyosult a hegynyi mandulás tekercs -
Vágd fel, Matild!  Olyan éhesek lettünk!  Csodás lett az
ünnepi süteményed! Matild elõvette legnagyobb
süteményvágó kését, és belevágott a mandulás tekercsbe.
Egyik szép szeletet vágta a másik után, amikor megakadt a
kése valamiben... Mi lehet ez?! Tán kõ került a kalácsba,
vagy valami vasdarab? Kíváncsian állták körül az asztalt. -
Mi lehet ez?  Hiszen ez valami füzetféle... - motyogta
zavarában elpirulva Matild. És lám, a méteres mandulás
tekercs finom tésztájában ott lapult belesütve Mikulásapó
mindenütt keresett naplója. - Hurrráá!  Megvan! Megvan!!
-   kiáltották boldogan. Matild könnyei potyogtak. - Én nem
tudom, hogy kerülhetett bele a dagasztó teknõmbe ... -
védekezett.  A krampuszok, a manók, a tündérek, a mókus
és a fekete kandúr olyan kacagásba kezdtek, hogy még
Holdanyó is bekukkantott az ablakon megnézni a nagy
vidámság okát. Nevetésük elhallatszott egészen Lappföld
széléig. Mikulásapó pedig mosolyogva lapozott bele
madárlátta naplójába. A gyerekek mégsem várnak rám
hiába! Így került elõ Mikulásapó naplója, és így tudott
minden gyereknek ajándékot hozni!

Gyerekeknek

Megérkezett Mikulásapó!



A fõszerep a focié
Örömmel számolok be arról, hogy  részt vehettem a marcelházi testvériskola
szervezésében rendezett  teremfoci tornán. Az idei évben az eddigitõl eltérõen
vegyes csapattal indultunk, hiszen a lányok is erõsítettek bennünket. Nagyon
büszkék voltunk rájuk, hiszen jó taktikájukkal, kiváló cseleikkel és nem utolsó
sorban góljaikkal segítették eredményeinket. A II. megérdemelt helyért járó
oklevelet és emlékplakettet boldogan vehettük át. Fáradalmainkat a közelben
lévõ pati fürdõben pihentük ki. Köszönjük Tündi néninek és Kati néninek a
lehetõséget, hogy a torna mellett baráti kapcsolatok is erõsödhettek közöttünk. 

Kovács Kornél 7.osztályos tanuló

Ábrahámhegy tisztaságáért!
A Nabe  helyi csoportja 2002 áprilisától indította szemét szedési akcióját. Második éve a
Fürdõegyesület hirdette meg a tavaszi õszi szemétgyûjtést Ez évben az õszi akciót
szeptember 17.-én tartottuk. Szép õszi napra ébredtünk. A Tûzoltó szertárnál kialakultak az
együttmûködõ párok. Megbeszéltük, hogy a csoportok melyik területet vizsgálják át. A
területfelosztást utcák határolták. Szomorúan állapítottuk meg, hogy még mindig van mit
összegyûjteni Tisztelt lakótársaink ill. vendégeink között akadnak olyanok, akik nem sokat
törõdnek környezetünkkel. Nem hiszem, hogy otthon is így bánnak a fémpalackokkal
ill.csokipapirokkal és egyéb csomagoló anyagokkal. Sajnos a területek mûvelésével kapc-
solatos anyagokat  /kötözõ zsineg, drótok, mûanyag zsákok/ is találtunk.Többségében az
üvegek, müanyagpalackok, zacskók fordulnak elõ jellemzõen. Tisztelettel kérjük mind
azokat akik területünkön kirándulnak, üdülnek, laknak, dolgoznak, úgy bánjanak ezekkel
a hulladékokkal mint otthon! Szeretnénk mindenkinek biztosítani a lehetõ legkellemesebb
itt tartózkodást! Köszönetet mondunk mindenkinek aki ebben a munkában részt vett.
Reméljük, hogy egyre kevesebb lesz a szemét és örömteli az itt eltöltött idõ. Az alkalom
végén Polgármester Úr várt  bennünket Önkormányzati irodájában szendviccsel és egy egy
pohár borral. Tapasztalatainkat és ötleteinket szívesen meghallgatta és ígérte  a felmerült
problémák megoldását ill. beépítését a területet rendbetartó brigád feladatai közé. Öröm-
mel láttam a területen keletkezett szerves hulladék összegyûjtését zsákokban és lerakását
az arra kijelölt helyre. Jó lenne a magánterületen keletkezett lomb és egyéb-fünyirási
nyesedék, gyomtalanítás, elvirágzott növények- részére  egy kijelölt helyet biztosítani,
ahova a tulajdonosok lerakhatnák a hulladékot. Így talán betarthatóvá válna a
környezetvédelmi rendelet és nem kényszerülnének a tulajdonosok akkor elégetni amikor
éppen itt vannak. Kiszelyné Jónás Ildikó

Köszönetnyilvánítás
A Pro Ábrahámhegy Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik
2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták. A felajánlott összeg:
421.004.-Ft A befolyt összeget az alapítvány a község kulturális ren-
dezvényeinek támogatására használta fel. Kérjük a jövõben is szíves támogatá-
sukat. Adószám: 19265850-1-19                                      Kuratórium

Köszönet és jókívánság
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazon ismeretlen és ismerõs adófizetõknek,
helyi lakosoknak és "bebírók"-nak, akik adójuk 1%-val támogatták az Ábrahámhegy
Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítványt. Az APEH elõzetes jelzése szerint 222
ezer forint jut ily módon Alapítványunk számlájára, melyet ábrahámhegyi kulturális
események megrendezésére kívánunk fordítani. Ez jelentõs segítség 2009. évi
mûködésünkhöz. Köszönjük a magánszemélyek, szervezetek és vállalkozások közvetlen
anyagi vagy más formában nyújtott év közbeni támogatását is.

Békés, szeretetteljes Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk
mindenkinek az Alapítvány nevében Tálas Zsuzsanna és Zolnai László 

Közérdekû

Körjegyzõség ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.30 óráig,  Péntek:
8.00-13.30 óráig,
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyzõ:
Hétfõ, szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30 óráig elõzetes
idõpont egyeztetést követõen.
Polgármester:
Péntek 9-16 óráig
A központi telefonszám 06-87/471-506
jegyzõ 06-87/471-506
mûszak 06-87/571-107
igazgatás 06-87/571-108
pénzügy, adóhatóság, 06-87/571-109
A hivatal fax száma: 06-87/571-110
E-mail címe: hivatal@abrahamhegy.hu
www.abrahamhegy.hu

Háziorvosi ellátás
Rendel: Dr. Németh Csaba Tel.: 464-197 (lakás) mobil:
20/9444-862
Rendelõ, Ábrahámhegy: 87/471-516
Hétfõ 13-15 óra, Csütörtök 10-12 óra
Balatonrendes: 87/464-338
Kedd 13-14 óra, Csütörtök 8-9 óra
Révfülöp: 87/464-150
Hétfõ 8-12 óra, kedd 9-12 óra,
Szerda 8-12 óra, Csütörtök 16-18 óra, Péntek 9-12 óra
Ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban. 
Tel.: 06-87/511-083; hétvégén: szombat-vasárnap, ünnep-
nap 16.30-7.30-ig
Állatorvos
Dr. Szabó Béla, Kõvágóörs: 87/464-109, 20/475-2965
Hatósági állatorvos
Dr. Ásványi Tamás, Kõvágóörs, Kossuth u. 26. 87/463-
745, 20/9217-372
Fogorvos 
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán 
Badacsonytomaj Tel.: 471-689
Hétfõ 13-19 óra, Kedd 7-13 óra, Szerda 12-18 óra,
Csütörtök 7-13 óra, Péntek 7-13-ig
Bejelentkezés és idõpont egyeztetés 87/471-689
Hétvégi ügyelet: szombat-vasárnap Veszprém Halle u.
5/D SZTK  8-14 óráig
Gyermekorvos
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc Badacsonytomaj, Tel.: 87/471-282
Hétfõ 8-12 óra, Kedd 13-16 óra (11-12 óra
Badacsonytördemic) Szerda 8-12 óra, Csütörtök 13-16
óra, Péntek 8-12 óra
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp:
87/464-065 Hétfõ 7.30-13 óra, Kedd 9.30-17 óra, Szerda
7.30-17 óra, Csütörtök 7.30-13 óra és 16-18 óra Péntek
9.30-17 óra Szombat 8-12 óra
Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
87/471-012 Hõsök tere 5. Hétfõtõl - Péntekig 7.30-12,
12.30-17 óra, Szombat 8-10 óra
Könyvtár, internetes helyiség és a kiállító helyiségek
nyitva tartása:  Tel.: 06-70/380-0761
Hétfõ: szünnap
Kedd, Szerda, Csütörtök:  15-20
Péntek, Szombat:              15-21
Vasárnap: Zárva
Kultúrház nyitva tartása:             Tel.: 06-30/233-8361
Szerdától-szombatig 15-21 óráig             06-70/380-0763
Tûzoltóság: Tel.: 471-539
Csõtörések bejelentése: DRV RT Badacsony Egry
József. sétány Tel.: 87/531-007
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. ügyfél-
szolgálat 06-40/220-220
Mûszaki hibabejelentés: 06-40/330-330

Falugazdász (Pekli Tamás)
Tel.: 30/410-9525 Minden kedden 13-14 óráig
Hegybíró (Szõke Géza)
Minden pénteken 15.30-17 óráig
Gyermekjóléti szolgálat
Bögös Rita  Tel.: 06-20/999-5442; Minden hétfõn 10-12 óráig
Családsegítõ szolgálat
Nagyné Arató Zsuzsanna Tel.: 06-70/933-8066
Páros héten szerdán 12-13.30
Helyük: Kultúrális Centrum (volt iskola), Badacsonyi u. 12.
Hátsó udvar felõl

A Nõk a Balatonért Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik a 2006 évi
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával az egyesületet támogatták. A fela-
jánlásból befolyt 134304 Ft-ot, a "VIGYÁZZ RÁM" környezetvédelmi társasjáték
kiadására használtuk fel. Támogatásukra a jövõben is számítunk. Adószámunk:
18918548-1-19


