OLAJFESTMÉNYEK SZAKRÁLIS TÉMÁVAL
kiállítás a Bernáth Aurél Galériában
"Irigyen tisztelek költõt és festõt, ki helyettem mutatja meg,
hogy mi lakik mélyen a szívemben" (Dusan)

Testvértelepülésünk
Dobruska
Mûvésziskolájának
igazgatóhelyettese, Kejval Josef, mutatta be bibliai témájú
festményeit június 2-án Ábrahámhegyen, a Bernáth Aurél
Galériában nyílt kiállításon. A kiállításmegnyitón elõször Vella
Zsolt Polgármester Úr üdvözölte a vendégeket, majd Tojnar Peter
Dobruska Város Polgármestere köszöntötte a megjelenteket és
mutatta be a mûvészt. Kejval Josef már felnõtt korában kezdett el

festeni. Képeit megmutatta mûértõ barátainak, ismerõseinek, õk
bíztatták további mûvek készítésére. A nálunk bemutatott
alkotások zenei hatásra, nem a bibliai témájú képeknél
megszokott, hagyományos mûvészi eszközökkel születtek.
Hatvan képet készített a mûvész ebben a témában, ebbõl most
húsz darab került kiállításra. A különleges mûvek mértani
pontosságú, geometrikus alakzatokkal, formákkal, ívekkel, a
színek és árnyalatok játékával jelenítik meg a Biblia egy-egy
történetét. Így mutatja be képein keresztül a Szentírás történeteit,
melyek lélektani törvényeit továbbgondolva, megérthetjük a mai
világunkban tapasztaltakat is. Ilyen mûvek alkotásához szív és
lélek, hit és bizalom, alázat és bátorság, humor és önfeledt játékos
lélek szükségeltetik. Kejval Josefben ez megvan. Ez mutatkozott
meg alkalmai tárlatvezetésében is, melyet gitárjátékkal és cseh
dalok éneklésével színesített. Az addig visszahúzódóan,
csendesen álldogáló mûvész kinyílt. Szeretetreméltó, szép és
kifejezõ játékáról, beszédérõl érezni, hogy ebben otthonosan
mozog, jól érzi magát. Így váltak a képek érthetõvé,
befogadhatóvá, élményt nyújtóvá. Kedves barátainknak
köszönjük, hogy ismét szép és tartalmas kiállítással
örvendeztették meg Ábrahámhegy lakóit, nyaraló tulajdonosait,
vendégeit.
Bakosné Tóth Erzsébet

Dobruskai kirándulás
Dobruska - testvértelepülésünk Csehország északkeleti részén,
a lengyel határ közelében, tõlünk 500 km-re található.
Májusban módomban volt az ábrahámhegyi kirándulók 25 fõs
csoportjával elutazni oda. Az Ábrahámhegyért végzett munka
jutalma is volt a kirándulás. Pénteken 4 órakor indultunk és 13
órakor érkeztünk oda. Útközben sok szép dolgot láttunk. Feltûnõ
volt az, hogy az utak mellett nincs szemét. Parlagon lévõ
földterületet nincs. Az autósztráda kicsit zötyögõs. Sok szép
repceföldben gyönyörködhettünk. A dombok között megbúvó
falvak, kisvárosok szép rendezettek, tiszták.
Megérkezésünkkor szívélyesen fogadott a polgármester úr. Az
ebéd elfogyasztása után elfoglaltuk a szállásunkat Opocsnóban.
Visszautaztunk Dobruskára, ahol 17 órakor volt Stockinger
László
badacsonytördemici
festõmûvész
kiállításának
megnyitója. Képei nagyon tetszettek a dobruskaiaknak is. Peter
Tojnar polgármester köszöntötte a megjelenteket, különösen az
ábrahámhegyi csoportot. Vella Zsolt megköszönte a fogadtatást.
Stockinger László nevében elnézést kért - ugyanis õ betegség
miatt nem tudott a megnyitón részt venni.
A megnyitó érdekes színfoltja volt Josef Kejval festõmûvész ( a
helyi mûvészeti iskola igazgató helyettese) gitár-játékával kísért
éneke. Õt láthattuk nemrég
Ábrahámhegyen a kiállításának
megnyitóján. A vacsora után a kevésbé fáradtaknak
bowlingozáshoz is volt kedvük, erejük. Igen jól érezték magukat.
Szombaton a csoport nagy része Lengyelországba kirándult. A
nagy piacon vásárolhattak ruhát, édességet. A húsz évvel
ezelõttihez képest az árak igencsak felszöktek. A kudowai
gyógyfürdõ parkjában kellemes sétát tehettek. Visszafelé
meglátogatták a kastélyt Nové Mestoban. Amikor Dobruskára
értek,már javában állt a búcsú körhintákkal, kirakodó vásárral.
A vásárban nekünk ábrahámhegyieknek is volt sátrunk.
Kolbászt, hurkát, bort árultunk. A bor természetesen jóféle
ábrahámi volt, köszönhetõen Szõke Barnáné Icának, Kovács
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József képviselõnek és Pacsi Józsefnek. A hurkát, kolbászt Ica
sütötte - nagyon finom volt, a bort a két Jóska kínálta. Jómagam
pénztáros és tolmács voltam. Megérte az egésznapi fáradozás,
mert a sátrunkhoz sokan jöttek, volt aki többször is. Igen ízlett
nekik az étel is meg a bor is. Remélem, eljönnek Ábrahámhegyre,
és itt is megkóstolják a finom bort.
A vacsora után ismét bowlingozásra került a sor, de most nem
Dobruskán, hanem Opocsnon - a szálláshelyünk közelében. Azt
mondták a résztvevõk, hogy nem ment olyan jól a játék, mint
elõzõ nap, mert „fáradtak” voltak a golyók.
Vasárnap reggeli után meglátogattuk az opocsnói kastélyt. Sok
gyönyörû vadász trófeát, fegyvert, bútort, festményt láttunk. Ebéd
után indultunk haza. Brûnben volt egy óránk arra, hogy az
itthoniaknak ajándékot vásároljunk. Este 9-kor értünk haza. Szép
volt. Köszönjük.
Tompos Józsefné
könyvtáros
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A DOBRUSKAI FOLTVARRÓK DÍCSÉRETE
Abban a szerencsében volt részünk,hogy ismét láthattuk a
dobruskai Patchwork klub gyönyörû munkáit a Bernáth Aurél
galériában.
2004-ben alakult 6 lelkes foltvarróval a klub, ma 32-en vannak.
A Gyermek és Ifjsági Ház ad otthont a klubnak. A többségük
fiatal, ám örökifjú nagymamák is vannak közöttük.
Eddig öt kiállításuk volt, ebbõl kettõ Ábrahámhegyen.
Hogy az elsõ kiállítás elõtt mennyit gyakorolták a fontosabb

magyar kifejezéseket, arról sokat meséltek. Minél közelebb
voltak Ábrahámhegyhez, annál jobban izgultak, szorongtak,
vajon tetszik-e a kiállítás,milyen lesz a visszhangja. Óriási siker
volt, akárcsak az idei.
A kézimunkák elhelyezése Jaroslava Safarová és Lenka
Pecenová asszony jó ízlését és hozzáértését dícséri. Mindketten
foltvarrók. Jaroslava a Gyermek és Ifjúsági ház igazgatója, Lenka
pedig a foltvarró klub vezetõje. Lenka munkái láthatóak a neten
is, ahol egyébként az egész klub munkája megtekinthetõ
(www.mestodobruska.cz/ddm)
Mindkettõ hölgy szeretne bennünket megtanítani a foltvarrás
technikájára. Az idei kiállításmegnyitó után módunkban volt részt
venni egy rövid tanfolyamon. Köszönet érte. Amennyiben Önök
is szeretnék kipróbálni ügyességüket és megtanulnák a foltvarrást,
a könyvtárunkban találnak hozzá segítségül könyveket.
Varrhatunk kézzel - ekkor szükségünk van jó pár átlagos
nagyságú tûre, jó minõségû cérnára. Lehetõleg apró mintás
anyagokat használjunk, ügyelve arra, hogy a színek, minták
illeszkedjenek egymáshoz. Nem árt néhány gombostû sem és egy
kis sík felület, ahol kisimíthatjuk munkánkat. Kell egy vasaló is,
mert az elkészült munkákat le kell vasalni, különben hullámos
marad az anyag.
Sok sikert a próbálkozáshoz. Teljék benne sok örömük.
Tompos Józsefné
könyvtáros

ÉREM ÉS KÉPKIÁLLÍTÁS
Mindenkit szeretettel várunk a C-vitamin
felfedezésének 80. évfordulójára rendezett
jubileumi tárlat megnyitójára július 20.-án
11. órára. Szent-Györgyi Albert, a világhírû
szegedi tudós, biokémikus, 1937. december
10-én vette át az orvosi Nobel-díjat a "a
biológiai égésfolyamatok, különösképpen a
C-vitamin és a fumársav katalízisszerepének
terén tett felfedezéseiért". Mindmáig az
egyetlen magyar tudós, aki a világ
legismertebb kitüntetését itthoni tevékenységével érdemelte ki. Munkásságának
állítanak emléket a róla készült érmek. A
kiállítás megszervezését Varannai Gyulának köszönhetjük, a zenei kíséretet idén is az
Essentia Brass Quintett szolgáltatja Ifj.
Simándi József mûvészeti vezetésével.
Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves
családját és barátait az Ábrahámhegyi
Bernáth Aurél Galériában
'HOMMAGE Á SZENT-GYÖRGYI
ALBERT'
alapgondolattal meghirdetett
ÉREM ÉS KÉPKIÁLLÍTÁS
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJÁRA
a C-vitamint felfedezése 80. évfordulóján
2008. július 20. de. 11. órára
Kiállítáunk párhuzamos vezérmotívuma:
Simándy József halhatatlan emlékû
tenoristánk életrajzi könyvbemutatója
(kamarateremben)
Táraltunkon az alábbi kiállítók anyagaival
fogadjuk kedves vendégeinket:
Dr. Bóna Endre
Szent-Györgyi Albert emlékémeket
bemutató magángyûjteménye
Czinder Antal, Fritz Mihály, Horváth
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Sándor éremmûvészek alkotásai
Pállay József festõmûvész munkái
Zenei közremûködõk: Essentia Brass
Quintett fúvósötös Ifj. Simándy József
mûvészeti vezetésével
A megnyitó programja:
'Fanfár' - Essentia Brass Quintett
Vendégek köszöntése - Vella Zsolt
polgármester
Bizet: Carmen (nyitány-fantázia) - Essentia
Brass Quintett
A kiállítást méltatja: Dr. Zalatnay Ottó
Nino Rota: "Nyolc és fél" - Essentia Brass
Quintett
Dr. Bóna Endre: A C-vitamin világraszóló
felfedezése - Szent-Györgyi Albert emlékérmek
Hector Berlioz: Rákóczi induló - Essentia
Brass Quintett
Dr. Vértes László: Anekdoták
Nobeldíjasunk hétköznapjaiból - Horváth Sándor emlékérme
Puccini: Turansot (Nessun Dorma) Essentia Brass Quintett
Dr. Vértes László - Puccini emlékév
(vizuálisan és auditive) - Horváth Sándor emlékérme
John Souza: Washington induló - Essentia
Brass Quintett
Dr. Gimesi András: Társegyesületi üdvözlet
Henry Mancini: 'A rózsaszín párduc' Essentia Brass Quintett
A kiállítást megnyitja:
Vella Zsolt polgármester

FELHÍVÁS A BORNAPOK
RENDEZVÉNYÉN VALÓ
RÉSZVÉTELRE!
Ábrahámhegyi
borosgazdák
és
vendég-látósok!
Az Önkormányzat és a Hegyközség
ebben az évben is megrendezi közös
programsorozatát: az Ábrahámhegyi
Bornapokat, az idén augusztus 6-tól 10-ig
terjedõ
idõszakban,
változatlan
helyszínen
lenne
a
rendezvény
lebonyolítása. A szervezõk továbbra is a
helyi bortermelõk és vendéglátósok
részvételére számítanak elsõsorban, ezért
nekik biztosítanak lehetõséget az
árusításra. A pavilonok korlátozott száma
miatt szeretnénk a kiállítók részvételi
szándékát felmérni, az elmúlt évekhez
hasonlóan. Június 30.-ig várjuk azon
bortermelõk és vállalkozók jelentkezését,
akik
kiállítani
szándékoznak
a
bornapokon és megfelelnek az elmúlt
években kialakult szempontrendszernek.
Az Önkormányzat a rendezvényre két
vállalkozónak biztosít lehetõséget büfé
üzletkörrel való kitelepülésre, a
szükséges
hatósági
engedélyek
beszerzése mellett. Kérjük minden
jelentkezõtõl a határidõ pontos betartását,
várjuk
ötleteiket,
hogy
milyen
produkciókat látnának szívesen a
rendezvény
programjai
között.
Jelentkezni lehet: Kovács József, tel:
06/30/240-84-69
Kovács József
szervezõ

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Falunapi és gyermeknapi mulatság
Ábrahámhegyen május 31.-én az idén is a tûzoltó park
területén került megrendezésre a már hagyományos
gyermeknappal egybekötött falunapi rendezvényünk az
Önkormányzat, a PRO Ábrahámhegy Alapítvány, az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület és a NABE Ábrahámhegyi
Csoportjának szervezésében. Délelõtt tíz órától felnõttek és

gyerekek számára mûsorok, bemutatók, kispályás
focimeccsek követték egymást. A gyerekek számára ezen
kívül kézmûves foglalkozások, nemezelés, textil munkák,
üvegfestés, lovaskocsikázás, lovagoltatás, légvár, érdekes
ügyességi játékok, vetélkedõk biztosították a jó szórakozás
lehetõségét. Délután egy órától kezdõdött a közös ebéd. Az
önkéntes
fõzõknek
köszönhetõen
különbözõ
alapanyagokból, különbözõ módon elkészített finom
pörkölteket kóstolhattak vendégeink. Az ebéd mellé hála a
szorgalmas és ügyes asszonyoknak, még palacsinta is járt.
Ebéd után a színpadon táncos mûsorok,
a füves területen pedig rendõrségi
kutyás bemutató, valamint az Önkéntes
Tûzoltók új koreográfia szerinti érdekes
bemutatója zajlott. Este hét óra után az
operettkedvelõk élvezhették Lehoczky
Judit mûsorát, majd utcabálon
mulathattunk.
A
gyermeknap
alkalmából sor került azoknak az
általános iskolásoknak jutalmazására és
dicséretére, akik az iskolában
kiemelkedõen teljesítettek, és akikre mi
is büszkék lehetünk. A Polgármester Úr
jutalomkönyvet és édesség ajándékot
adott át:
Szõke Gézának: a körzeti és városi
labdarúgó tornán elért eredményeiért,a
megyei labdarúgó tornán való
részvételéért, a Tatay Kupa gólkirálya
címért, jó baseboll teljesítményeiért.
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Szabó Lászlónak: aki a Kazinczy versenyen angolból
harmadik helyezést, kézilabdában és labdarúgásban
kimagasló eredményeket ért el.
Pádvai Miklósnak: aki a Tatay Napokon kézilabdában
kiváló eredményeket ért el, valamint kimagasló kulturális és
közösségi munkájáért.
Szlávik Sándornak: a Balatonfûzfõi
Informatikai Versenyen elért elsõ
helyezéséért, fizika versenyen elért
második
helyezéséért,
nyelvi
versenyeken elért jó eredményeiért.
Szlávik Barbarának: Országos
Tanulmányi Versenyen tûzzománc
készítésben
elért
harmadik
helyezéséért.
Dressel Fruzsinának: aki bejutott az
Országos Kézmûves Versenyre.
Dressel Árminnak: basebollban elért
jó sportteljesítményéért.
Kovács Kornélnak: Kiváló baseboll
játékáért.
Kovács Jankának: Kiváló iskolai
közösségi munkájáért.
Illés Ádámnak: az iskolában végzett
közösségi munkájáért kiállítások
alkalmával nyújtott ügyes segítségéért.
Külön dicséretet kaptak a kultúrházi programokon és
mûsorokban résztvevõ, jó közösségi munkát végzõ
gyerekek: Szõke Géza, Szabó Lacika, Szabó Veronika,
Kovács Klaudia, Gyarmati Renáta, Gyarmati Jocó,
Illés Ádám, Illés Dávid, Lübkemann Frédy, Dressel
Ármin, Dressel Fruzsina, Kovács Janka, Kovács Kornél,
Pádvai Miklós, Szombathelyi Ági, Pádvai Katika.
Jól szórakozhatott mindenki, akár a mûsorokat nézte, akár
sport, vagy ügyességi játékokban vett részt, és nem utolsó
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sorban egy jó ebédet is elfogyaszthatott. Köszönet ezért:
Pacsi Jóskának és Magdinak, a Hegyi Zoli és Fedõ Laci
párosnak, Tóth Gabiéknak, Tóth Krisztiánéknak, Nagy
Gyuri bácsi és Szávai Erzsike párosnak.

A palacsintát sütötték: Götli Marika, Szabóné Györgyike,
Rauk Irénke, Varjas Katica, Szávai Erzsike, Hegyiné
Magdi.
A jó ebédhez az elõzõ napi krumpli hámozásban Szávai
Erzsike, Götli Marika, Pacsiné Magdi, Szabóné Györgyike
segített.
Köszönjük a segítséget a gyerekekkel való kézmûves
foglalkozásért Pádvai Miklósnak, Novákné Borsodi
Ildikónak, Somogyi Györgyné Juditnak és Tomposné

Valikának.
Köszönet illeti azokat a tûzoltókat is akik segítettek a
színpad felállításában, a székek, asztalok, padok
kihelyezésében, valamint azoknak a gyerekeknek, lányoknak is - akik reggel segítségemre
voltak a padok, asztalok behordásában.
A falunapon a kóstolójegyeket
árusította: Illésné Rácz Andrea.
Köszönjük Barczai Tibornak, hogy a
falunapon a gyerekek örömére
rendelkezésünkre bocsátotta a légvárat,
és a gyerekeknek kis fából készült játék
kamionokat ajándékozott gyereknap
alkalmából.
Az utóbbiakból látszik, hogy milyen
összefogásra és mennyi segítségre van
szükség egy ilyen rendezvény
elõkészítéséhez,
lebonyolításához.
Szerencsére ehhez ismét kedves és
önzetlen segítõtársakra találtunk. Õk
azok akik idejüket és erejüket adták
ahhoz, hogy jól szórakozhassunk, pedig
megtehették volna akár azt is, hogy
csak kisétálnak a falunapra. Köszönjük
mindenkinek, aki bármiben segített, és várunk másokat is,
akár új ötletekkel, javaslatokkal. Jó közösség ez, nem
hiányzik a jókedv, viccelõdés, ugyanakkor el tudjuk fogadni
egymásrautaltságunkat, és a megfelelõ pillanatban átvenni,
vagy átadni egymásnak a munkát, így az összefogás és a
támogató segítség viszi elõbbre az egészet. De minden
eredmény, amit egy közösség elér egyénekhez köthetõ!
Bakosné Tóth Erzsébet

FALUNAPI TÛZOLTÓBEMUTATÓ
Ebben az évben is tartottunk a falunapon tûzoltóbemutatót. A Tûzoltó egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy
a nagyon-nagyon finom ebéd elõtt bemutatnak egy
életképet a múltból. A jelmezeket Kékkútról és
Badacsonytomajról kaptuk kölcsön. Nagyon
köszönjük. A történet lényege: Régen az
emberek, nem gépekkel, arattak, hanem
emberi erõvel. Kaszálták a gabonát, markot
szedtek, csépeltek majd a szalmát kazlakba
rakták. Egy ilyen történettel indult a mi kis
bemutatónk is, de itt egy szerelmes pár
szerelmének
tüzétõl
kigyulladt
a
szalmakazal. Nem esett pánikba az arató
nép, rögtön hívták a tûzoltókat, akik
természetesen eloltották a kézi pumpás
"tûzoltóautóval" a tüzet. Nem voltak restek,
az aratók is besegítettek az oltásba. A tûzet
végül sikerült eloltani, amit ezúton
köszönünk meg minden résztvevõnek. A
sikeres oltást az esti bálban ünnepelték meg
a résztvevõk. A bemutatón részt vettek a
kõvágóörsi és a kékkúti tûzoltó-egyesület
tagjai is.
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Ezúton szeretném minden szervezõnek és szereplõnek és
természetesen a TÛZOLTÓKNAK megköszönni a
szereplést és a bemutató elõkészítését!
Fedõ László
önkéntes tûzoltó
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MOLNÁR JÓZSEF KIÁLLÍTÁSA A BERNÁTH AURÉL GALÉRIÁBAN
Idei
Bernáth
tanítványként Molnár
József mutatkozik be
festményeivel, aki nem
csak növendékként, de
tanársegédként
is
alkotott Bernáth Aurél
mellett. Molnár József
festõmûvész 1922-ben
született Nagyrédén.
Tanulmányait
a
Képzõmûvészeti
Fõiskolán
végezte,
Budapesten. Mestere
Bernáth Aurél volt.
1949-ben
a
B u d a p e s t i
Világifjúsági
Találkozón I. díjat
nyert a Földosztás
címû munkája. 1975ben olasz ösztöndíjban
részesült, s a Római
Magyar Akadémián
kamara kiállításon mutatkozott be. Külföldi tanulmányúton járt még:
Lengyelországban (Krakkó, Varsó), Franciaországban (Párizs),
Oroszországban (Moszkva, Szentpétervár), Hollandiában (Amszterdam),
Belgiumban (Brüsszel, Gent), Németországban (Weimar, Lipcse, Berlin,
München), Csehországban (Prága) és Görögországban.
Eddig közel 30 önálló kiállítást rendezett Budapesten és több magyar
városban. Csoportkiállításokon gyakran vett részt. Munkáit több
alkalommal díjakra érdemesítették.
Pályája elején fõként arcképeket és figurális kompozíciókat festett.
Utóbb szívesen fest tájképeket, városképeket, valamint csendéleteket.
Alkotásaiban az oldott festõiség mellett folklórra utaló
megnyilvánulások és konstruktív törekvések egyaránt megfigyelhetõk. A
valóság, a humánum nyilvánul meg mûveiben. Néhány munkája a
Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, mások közintézményekhez,
illetve magán-gyûjteményekbe kerültek. 1995-ben a Hatvani Galéria
"Arcok és Sorsok" biennálén aranydiplomát kapott.
Murális alkotásai közül kiemelkedõek mozaikból készült munkái
Egerben, Nagyrédén, Szigetszentmártonban és Ópusztaszeren.

Néptáncest és betyárvilág
2008. június 28-án az ábrahámhegyi strandon a
gátéri és kiskunmajsai táncosok a Valkó zenekar
kíséretével "Így fogták el Rózsa Sándort örökre…"
címmel mutatnak be néptánc mûsort.
Nem szeretném a várakozást csökkenteni, de ne
számítsanak a kedves nézõk táncjátékra. Már
korábbi írásomban - mely itt az Ábrahámhegyi
Hírmondóban is megjelent, - említettem, hogy volt
abban a szerencsében részem, hogy láthattam tõlük
színházteremben
népzenére illetve népzenei
alapokra összeillesztett magas színvonalú
táncjátékot. Ezt sajnos itt Ábrahámhegyen a
technikai és anyagi lehetõségek behatároltsága nem
teszi lehetõvé.
Az idei mûsor a betyárélet, betyárvilág hangulatát
hozza vissza táncokban, zenében. A betyár örök
üldöztetését, számkivetettségét, ritka pihenõit a
csárdákban, szerelmeit. A fellépõ táncosok az
Alföldrõl jöttek, az ottani mondavilág és az ottani
betyár-legenda, Rózsa Sándor adta a témát. A XIX.
században szinte minden nagyobb tájegységnek
megvolt a maga betyárja: Angyal Bandi, Vidróczky
Márton, Bogár Imre, Rózsa Sándor, Sobri Jóska.
Bizony sok kegyetlenséget elkövettek, olyanokat is
amelyeket inkább nem idéznék ezeken a lapokon.
"Könyvespolcok sorát töltik meg a könyvek,
amelyek a XIX. századi betyárok viselt dolgaival,
illetve a betyárságot övezõ hiedelmekkel
foglakoznak. A néprajzi szakmunkák mellett elég
utalni arra, hogy Mikszáth is, Krúdy is, Móricz is
több regényt és novellák sorát írta róluk, sõt a
forradalom után megújuló filmmûvészetünk
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MURÁLIS MUNKÁI:
1955 - Kiskunfélegyháza: secco
1957 - Téglás: secco
1963 - Nagyréde: sgrafittó
1982 - Eger: márványmozaik
1983 - Nagyréde: márványmozaik
2000 - Szigetszentmárton: márványmozaik
2003/2004 - Ópusztaszer számára: üvegmozaikok
A kiállítást Dr. Feledy Balázs mûvészeti író nyitja meg, aki így vall
Molnár József mûvészetérõl:
"…festményeiben ugyanis - úgy hiszem - legnagyobb jelentõsége
annak a paraszti indításnak van, annak az élmény- és benyomásözönnek,
melyet a népdal is sugároz felénk… kitágult tárgyszerû érdeklõdési köre,
mégis úgy hiszem - s ezt nagyon alapvetõnek érzem piktúrájában - õ
bármit fest, mindig megmarad a népiség igézetében, mindig megmarad
egy olyan formai kultúra alkalmazása mellett, amely nagyon adekvátan
és tisztán ennek az életformának a megjelenítésében jelentkezhetett
igazán…"
Remélem elnyeri tetszésüket ez a kiállítás, szeretettel várunk
mindenkit a megnyitóra, és a megnyitót követõ két héten keresztül még
megtekinthetõ lesz a kiállítás.
Fedõné Vodenyák Katalin

Ábrahámhegy Község Önkormányzata, a PRO Ábrahámhegy Alapítvány
és a Bernáth Aurél Társaság
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Molnár József festõmûvész
kiállításának megnyitására

2008. június 29-én vasárnap 11 órakor
a Bernáth Aurél Galériába
A kiállítást megnyitja: Dr. Feledy Balázs mûvészeti író.
Köszöntõt mond: Vella Zsolt polgármester.
A kiállítást rendezte: Kratochwill Mimi mûvészettörténész.
A kiállítás megtekinthetõ: 2008. június 29-tõl július 13-ig,
vasárnap, hétfõ és kedd kivételével naponta 15-19 óráig,
Ábrahámhegy, Badacsony u. 13.
(a vasútállomással átellenben, a 71. számú mûút mellett)

remeke, a Szegénylegények is a szegedi betyárvilág
végóráinak nagyon hiteles ábrázolásával tud
mûvészi (és politikai) üzenetet megfogalmazni. A
XX. század legelején megkölti a maga "utolsó
betyárát" a fiatal Móricz is meg az ifjú Krúdy is.
Móriczé (Az utolsó betyár) meglehetõsen
szentimentális-népszínmûves dolgozat (a betyár
föladja magát, hogy a vérdíj egy szegény
parasztcsaládé lehessen), Krúdy (Az utolsó
futóbetyár) viszont arról ír, hogy egy kisemmizett és
fõbenjáró bûnbe esõ zsellérember, leülvén
büntetését, vármegyei "alkalmazott" lesz, betyárnak
szerzõdtetik, "hisz el sem képzelhetõ betyár nélkül a
vármegye", "meg aztán az sem utolsó dolog, hogy
Hóka Pál hozzájárul a régi magyar világ
emlékezetben tartásához. Hisz úgy is kipusztulóban
van már az egész régi Magyarország…" Sõt, a
közelmúltban jelent meg Ambrus Lajos riportos
elbeszélése Az utolsó betyár címmel az 1950-es
években az ÁVH elõl a Bakonyban lappangó
egyházashetyei parasztemberrõl, aki úgynevezett
"próbacsendõrként" igyekezett karriert csinálni,
nem látván, hogy miféle idõk is következnek
hamarosan, s aki éppen a minap töltötte be
kilencvenedik életévét. (Hogy betyárkodott-e vagy
nem, aligha tudjuk már meg, de Bertha Bulcsu
szerint édesapja is a Bakonyban kényszerült
rejtezkedni a háború utáni idõkben. Sõt, 1956 után
adat van arra a hiedelemre is, hogy Maléter Pál a
Bakonyban bujdosik, és szervezi az ellenállást.)
…
A vasúthálózatot kiépítõ civilizáció terjedésével a
betyárvilág is megszûnik (noha akad azért egy-két
kísérletük a postavonatok kifosztására), jellemzõ,

hogy a Bakony szülötte Cholnoky Viktor Rituperjét
a vonattal gázoltatja el. Ki volt az utolsó betyár? soha nem fogjuk megtudni. Talán az a mord alak
Krúdynál, aki a kommün idején ott álldogál a
bakonyi út mentén? Vénen, de rettegtetõ szemmel és
külsõvel, marka mintha fegyvert szorongatna, s így
szól a reszketõ utazóhoz: - Elvtárs, kérnék szépen
egy szál gyújtót…"
(az idézet a Kortárs 2004. 08. számában
megjelent Alexa Károly: Magyar alakok - A betyár
címû írásából való)
Az Alföld betyárjáról Rózsa Sándorról még a 70es években, a dunántúli betyárról Sobri Jóskáról
ebben az évtizedben készítettek filmet. Sobri Jóska
az itteni tágabb környékhez is kötõdik. Sírja a
Keszthelyi-hegységben fekvõ Reziben van. Szeretõje, Répa Rozi Balatonedericsen nyugszik. Rózsa
Sándor emlékét a
táncosok idézik
majd meg Ábrahámhegyen, de
hallottam helyiektõl suttogni,
hogy filmbõl ismert alakja néha
feltûnik az ábrahámhegyi utcákon. De mostanság inkább vitorlázni jár. (biztos
sokan
tudják,
hogy kire gondolok!)
Rózsa Sándor a theresienstadti börtönben

Ábrahámhegyi Hírmondó

Az alföldi betyár, Rózsa Sándor
Angyal Bandi, Sobri Jóska, Vidróczki Márton
között Rózsa Sándort már életében is betyárkirályként
emlegették, s legendák hõsévé vált. A szegedi
alsóvároson született, 1813. július 16-án.
Már születésekor sem hasonlított az átlagos
csecsemõkhöz, mert világra jöttekor vihar volt, s õ
maga pedig olyan erõs volt, hogy kirúgta magát a
rossz, ócska pólyából. Mivel a vihar hozta, viharos
természetû is lett. Tízéves korában akármilyen embert
a földhöz tudott csapni. Apját - lopás miattfelakasztották, s ez árnyékot vetett egész életére.
"Zsiványnak zsivány a fia" - mondták róla. Mint a
legtöbb szegénylegény, õ is bojtárkodással kezdte a
kenyérkeresést, de 23 éves korában tehénlopás miatt a
szegedi börtönbe zárták. Tíz hónap múlva - mikor már
nem bírta elviselni a botozást- megszökött. A
csongrádi csárdában lelõtt két katonát, betört a
tanyákba és lovakat kötött el, de lehet, hogy olyan
tetteket is ráfogtak, melyekben vétlen volt.
1845-ben kegyelmi kérvényt nyújtott be a
királyhoz, hogy engedje el a korábbi börtönbüntetés
hátralevõ részét, mert szeretne becsületes ember
módjára élni. 32 éves férfi volt már, s belefáradt az
állandó bujkálásba, rettegésbe. Kossuth Lajostól
kapott mentességet levélben, s 150 fegyverezett
lovassal szabad csapatot alakíthatott, és a szerb
felkelõk ellen sikeres portyázó harcot vitt. Kétségtelen,
hogy a pörgekalapos, lobogós, sötétkék ingbe-gatyába,
rövid posztódolmányba, fehér szûrbe öltözött
betyárcsapat, amelyik kezében drótfonatú, ólomgomb
csapójú karikásostor volt a s harcmodora szinte
legfélelmetesebb fegyver, meghökkentõ látványt
nyújthatott kivédhetetlen volt.
Ám ebbõl a rablóból nem lett a legjobb pandúr,
ugyanis a szabadságharc után tovább folytatta
rablásait. Bandástul járta a vidéket, a szegényeket nem
bántotta, csak a gazdagokat zaklatta. Tekintélye és
becsülete nagyra nõtt a szegedi tanyavilágban, mert a
zsákmányt mindig igazságosan osztotta el, magának
többet sosem adott, s a kalandok során elhalt cimborák
családjáról is becsületesen gondos-kodott. 1856-ban
elfogták, és életfogytiglani börtön-re ítélték. Késõbb
kegyelmet kapott, de kiszabadulva ismét rablóbandát
szervezett, s 1868-ban egy vasúti vonatot is
megtámadtak Szeged közelében. Elfogni csaknem
lehetetlen volt. Ismerte a környéket, s bújtatója is szép
számmal akadt a tanyavilágban, de még a városban is.
"Rózsa Sándornak még a lován is fordítva van a patkó,
hogy mikor megy, azt higgyék, hogy jön." - tartotta
róla a hiedelem.
Végül Ráday Gedeon királyi biztos fogatta el, s az
1872-es per után kötéláltali halálra ítélték, mit két
évvel késõbb életfogytiglani börtönbüntetésre
változtattak.
A periratok szerint legalább 30 halál terhelte a
betyárvezér lelkét, ám mégis emberebbnek
mutatkozott, mint a világtörténelem más, koronás
haramiái. Õ maga is érezhetett ilyesmit. Valami Isten
ostorának gondolta magát, akinek külön küldetése volt
idelent, nem úgy, mint más útonállóknak.
A szamosújvári fegyházban halt meg 65 éves
korában.

Esik esõ, szép csendesen…
Esik esõ, szép csendesen csepereg.
Rózsa Sándor a kocsmában kesereg.
Kocsmárosné bort hozzon az asztalra,
Legszebb lányát állítsa ki strázsába!
Édesanyám strázsa kislány nem leszek!
Amott jönnek a fegyveres vitézek.
Rózsa Sándor nem vette ezt tréfára
Felpattant a kesely lábú lovára.
Lova, lova, lova viszi messzire
Egyenest a kerek erdõ szélére.
Lova lába megbotlott egy gödörben,
Így fogták le Rózsa Sándort örökre.

Ábrahámhegyi Hírmondó

Rózsa Sándort feltették a szekérre.
Úgy vitték a városbíró elébe,
Város bíró meg a csendõr kapitány,
Rózsa Sándor nem ül többet paripán.
Le az utcán, szép csendesen lefelé.
Szamosújvár börtönfalai felé,
Szamos újvár börtönfala de sárga
Oda leszek 3 évre bezárva
Megüzenem én a feleségemnek
viselje gondját a gyermekeimnek
Se csikósnak sem gulyásnak ne adja
Mer- ott csak a betyárságot tanulja.
Édes anyám csikós leszek nem gulyás
Ostort veszek a vállamra karikást,
Felnyergelem almás deres lovamat
Lerúgatom véle a csillagokat.
Kerek erdõ közepében van egy tó
Abban úszik egy fekete koporsó
Rá van írva de aranyozott betüvel
Rózsa Sándor nem feledünk soha el!
(népdal)

A dunántúli betyár, Sobri Jóska
Sobri Jóska a 19. század leghíresebb dunántúli
betyárja volt. Apja Pap István kanász, aki a Sopron
megyei Sobor faluból került át az Erdõd majorba,
ahol valószínûleg Jóska fia született 1810-ben.
Valószínûleg innen származik a Sobri ragadványnév.
A legenda szerint fiatalkori rossz társaság terelte a
rossz útra. Már 18 éves korában inkább
legénykedésbõl, mint bûnözõ szándékkal részt vett
egy bakonyi disznólopásban, majd az eltulajdonított
jószág értékesítésében. A cselekményre azonban
hamar fény derült, s Jóskát a törvényszék a kár
megtérítésére és a szombathelyi börtönben letöltendõ
két év büntetésre, továbbá pálcázásra ítélte.
A néphagyomány szerint a börtön átalakította a
fiatalembert. Romantikus mesék szólnak a porkolábnéval való szerelmi kapcsolatáról. Egyik rabtársától megtanult írni és olvasni, öltözködése is
megváltozott. Mikor hazatért, cifra ruhát viselt, már
kész kalandor volt. A börtönbõl való szabadulásáról is
többféle mendemonda kering. Az egyik szerint
megszökött a foglárné segítségével, a másik szerint
kitöltötte büntetését.
1835-ben társával, Fényes Istók bojtárral
kirabolták a kolomposi juhászt. Istókot elfogták és
felakasztották, Sobrinak azonban sikerült
megszökni az igaszságszolgáltatás elöl.
Ettõl kezdve bujdosásra kényszerült.
Csakhamar a bujdosó szegénylegények
vezérévé vált, akikkel a Dunántúl erdõs
vidékein garázdálkodott.
1836-ban követi el talán leghíresebb
rablását. Kónyiban a gyõri káptalan
pénztárát fosztotta ki, s a kasznár minden
vagyonát is elrabolta.
A közvélemény eddigre már félte Sobri
nevét. Az országban gyakoriak voltak a
rablások, melyeket akkor is az õ számlájára
írtak, ha nem õ követte el. Veszélyessé vált
az utazás. A kancellária a bûnözés megállítása érdekében mozgósítja hat vármegye katonaságát, s valóságos hajtóvadászatot rendel el. Sobri Jóska fejére 100
arany vérdíjat tûztek ki. 1837 február 16-án
fogják el hetedmagával. A 30-35 fõnyi
katonaság körülvette a betyárokat, akik
elkeseredetten védekeztek. A korabeli
jelentés szerint Sobri a harc során súlyosan
megsebesült, s mikor látta helyzete
reménytelenségét, agyonlõtte magát.
A kalandjait, sorsát megörökítõ
népdalok, balladák leírják cifra öltözetét.
Jellegzetes kalapját a mai napig Sobri
kalapnak nevezik.
A Somogy megyébõl származó ballada
elfogatásának, halálának körülményeit
meséli el úgy, ahogy a szájhagyomány
megõrizte.

Subri Jóska
Ejnye, ejnye Subri pajtás,
hogyan tetszik a vándorlás?
Nékem aztán nem jól tetszik,
Kisangyalom halva fekszik.
Bálványosi kertkapunál
Kilenc pandúr elébem áll.
Csak azt kérdi: honnan jöttél,
Hol, az utazóleveled?
- Pandur káplár, addig várjon,
Míg a lajbit kigombolom.
A lajbimat kigomboltam,
Pisztolyomat elõkaptam.
Egyet mindjárt fejbelõttem:
Itt az utazó levelem!
Másik mondja: Ez a Subri,
Föl kell eztet akasztani!
A pandurok el is fogtak,
A börtönbe toloncoltak.
Onnan is kiszabadultam,
Subri Jóskának maradtam.
Pandur káplár parancsot ada:
Élve-halva megfogjátok!
Subri Jóskát agyonlõtték,
Egy mély sírba beletették.
Édesanyja siratgatja,
Nincs már többé Subri Jóska.
(Magyar Néprajzi Lexikon)

Sobri Jóska
ábrázolása
mézeskalácsütõfán
(Pápa,
Veszprém m.,
1840-es évek)
A cikkeket gyûjtötte: Zolnai László
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Közérdekû

Meghívó
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. június
27-én 18.00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart a helyi
Kultúrházban.
Napirend:
1. Közrendvédelmi beszámoló
2. Nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülés
3. Közérdekû kérdések és javaslatok
Kérjük a lakosságot, hogy a közmeghallgatáson megjelenni
szíveskedjenek.

HA SZERETNÉL NYÁRON A BALATON-PARTON
SPORTOLNI, AKKOR GYERE EL HOZZÁNK!
Egész héten használhatod a pályákat, bérelhetsz sportszereket,
szombatonként pedig versenyez-hetsz is a kedvenc sportágadban.
Nevezési díjat nem kell fizetned, de ha jól szerepelsz díjat is vihetsz
haza.
Idõpontok:
Június 21., 28.
Július 5., 12., 19., 26.
Augusztus 2., 9., 16.
Helyszín:
Községi strand
A programok egységesen 13 órakor kezdõdnek!
Augusztus 23. Vonyarcvashegy (Lidó strand)
V. Mozdulj Balaton Sporttalálkozó
Szervezett sportolási lehetõségek:
streetball, strandröplabda, kispályás foci, tollaslabda, lábtenisz,
strandkézilabda

Tájékoztató
Értesítjük T.
Ügyfeleinket,
hogy 2008. június 13 szeptember 26-ig
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12. szám
alatt (Kulturális Centrum, volt iskola
épülete) postai szolgáltató hely mûködik.
A szolgáltató helyen valamennyi postai
szolgáltatás igénybe vehetõ.
A postai szolgáltató hely hétfõtõl-péntekig
08.30-12.30 óráig tart nyitva.
Magyar Posta Zrt.
Nyugat-magyarországi Igazgatósága

Kézmûves
foglalkozások
a strandon
Június 21-tõl
augusztus 16-ig
minden szombaton
15 és 18 óra között
kézmûves
foglalkozásokra
várjuk a gyerekeket
a strandra!

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
építésügy 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,
ünnepnap 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. 87/463745, 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:
Hétfõ:
szünnap
Kedd, Szerda, Csütörtök: 15-20
Péntek, Szombat:
15-21
Vasárnap:
Zárva
Június 21-tõl augusztus 16-ig
30
a szombati nyitvatartás: 18 -2100
Kultúrház nyitva tartása:
Szerdától-szombatig 15-21 óráig
Tûzoltóság: Tel.: 471-539
Csõtörések bejelentése: DRV RT Badacsony Egry
József. sétány Tel.: 87/531-007
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
ügyfélszolgálat 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

