Az Önkormányzat és a Fürdoegyesület lapja
XVI. évfolyam 4. szám

Rácz Gyula bácsi száz éves
Ritka esemény egy település
életében, hogy egyik lakosa
megérje a századik életévét.
Rácz Gyula bácsi azon kevesek
közé tartozik, akik ilyen
gratulációban részesülhettek.
Az Önkormányzat képviselőtestülete a december harmadikán betöltött századik születésnapján köszöntötte Gyula
bácsit. A jeles eseményre érkezett vendégeket az
ünnepelt, valamint a vele együtt élő fia és menye fogadta.
A falu polgármestere, Vella Zsolt - aki egyébként Gyula
bácsi unokája -, átadta a település ajándékát, valamint
Bajnai Gordon miniszterelnök gratuláló oklevelét. Gyula
bácsi jó egészségnek örvend, igaz, a hallása már nem a
régi és egy kis meszesedés is van, de a családból egyedül
neki jó a vérnyomása. Mivel remek memóriának örvend,
szívesen elevenítette fel élete legjelentősebb állomásait,
mesélt hat gyermekéről, kétszer annyi unokájáról és a
tizenhárom dédunokáról. A közeli Káptalantótiban
született, de mivel ábrahámhegyi lányt vett el, ide
költöztek.
A menyasszonyom nagyon fiatal, 18 éves volt, szóval
nem volt még kész, ezért egy évet kellett várnunk az
esküvővel. Aztán teltek az évek, jöttek sorban a gyerekek.
Kőműves voltam, örültem, hogy a gyerme-keimnek
tudtam kenyeret adni. Aztán az ő otthonaikat is
felépítettem - emlékezik az ünnepelt, aki keze nyomát
őrzi például a mindszentkállai egykori iskola épülete is.
Munkáját szerette, alig két évtizede még az egyik utód
házának tetejét cserepezte. Vallja ugyanis, hogy a hosszú
élet titka a napi egy-két pohár jó bor mellett a munka. Ő
maga öt osztályt járt ki az iskolában és öt évesen már
dolgozott. Kiskorában libákat, teheneket őrzött, szüleivel
és négy testvérével szántottak, vetettek, amit kellett
éppen. Azt mondja, ők, a napszámosok is elégedettek
voltak, a nélkül, hogy milliókat harácsoltak volna, mint
manapság sokan. Kőművesként egyszer megtörtént,
hogy eltörött a lába alatt az állás deszkája. Leesett, de ma
sem tudja, hogy eltörött-e valamije. Nem foglalkozott
ilyesmivel, fájt, de tovább dolgozott. Ma sem ül otthon
tétlenül, reggel begyújt és ahogy humorát ma sem
nélkülözve mondja, tűzre vízre ő vigyáz egész nap. Azt
mondja, a hosszú élet titka is ebben rejlik.

2009. december
Dolgozni kell, munka nélkül nem lehet meglenni.
Amikor pedig eljön a pihenés ideje, sétálok, tévét nézek,
újságot olvasok - árulja el Gyula bácsi a napi teendőket.
Sándor fia hozzáteszi, hogy édesapja ma is otthon van a
napi politikában. Nemrégiben pedig még mandulát tört,
kukoricát morzsolt, vigyázott a ház körül a csirkékre,
ludakra. Sokat beszélgetnek a régmúltról, például a
legénykori emlékekről. Amikor a serdülő kislány,
Mariska eldobta a fiatal Gyula kalapját, hogy udvarlásra
késztesse. Gyula bácsi nevetve idézi fel mindezt. Pedig a
száz év alatt szomorúságból is kijutott, hat éve kellett
elbúcsúznia szeretett feleségétől, Erzsébettől. Azóta
gyermekei, unokái nem hagyják egyedül. A családi
ünnepségen közel ötvenen ülik majd körül az asztalt. Azt
mondja, rengeteg minden belefért ebbe a száz évbe és
tréfásan hozzáteszi, hogy reméli, elél még egy pár
évtizedig.

Kellemes
Karácsonyi
Ünnepeket
és
Boldog
Új Évet!
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Az év végére

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
2009. szeptember 10.
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetését megismerte, 65.389e Ft
bevételi és 72.884e Ft kiadási főösszeggel valamint a Körjegyzőség 2009. I.
félévi költségvetési teljesítését 17.301e Ft bevételi és 16.700e Ft kiadási
főösszeggel elfogadta.
A községben állandó lakosként bejelentett és életvitel-szerűen itt élő
nappali tagozaton tanuló gyermekek részére, - az iskolalátogatási igazolások
bemutatása mellett 10.000 Ft összegű beiskolázási segélyt nyújtott az
önkormányzat.
Az önkormányzat csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a patak parti
közvilágítás I. ütem kivitelezésére megbízta a TELUX Bt.-t Kővágóörs.
Az Önkormányzat a multifunkciós traktor és hozzá kapcsolódó 3 db
környezetápoló adapterek tárgyában benyújtott ajánlatok közül a
legkedvezőbb ajánlatot adó Pegazus Hungary Kereskedelmi Kft. Debrecen
ajánlatát fogadta el.
2009. szeptember 17., rendkívüli ülés
A Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy rendes tagként
kíván belépni a Badacsony Céh Turisztikai Egyesületbe.
2009. október 27., ülés
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
november 28-án 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, a helyi
kultúrotthonban.
A közmeghallgatás kihirdetése a helyben szokásos módon és az
Ábrahámhegyi Képújságban történik.
A képviselő-testület az Ábrahámhegy 160 hrsz-ú ingatlanból a
Ábrahámhegy 103 hrsz-ú – természetben út – a Tapolcai Körzeti Földhivatal
nyilvántartása alapján „kivett közterület“ megnevezésű ingatlan javára
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felajánlott 10 m területet ajándékozás címén elfogadta.

Sok mindenre örömmel gondolunk így az év vége felé, az
Ábrahámhegyi eseményekre visszatekintve. És van, amire kissé
szomorúan. Az utóbbival kezdem. Bizony, néhány kiállításról
lemaradtunk, néhány rendezvényen nem tudtunk részt venni.
Legjobban azt sajnáljuk, hogy terveink ellenére Alapítványunk nem
tudott hozzátenni az idősek Karácsonyához. De most ne a hiányokat
soroljuk.
Örülünk, hogy Rácz Gyula bácsi megérte a 100. esztendőt. Itt
kívánunk neki az Alapítvány nevében jó egészséget a 100.
születésnapja alkalmából!
Örülünk, hogy jól sikerültek a László-napi búcsú rendezvényei. A
szintén 100. születésnapját ünneplő északi-vasút, a megszületését
ünneplő András-híd a hagyomány és a hagyományteremtés egy
időben való jelenlétét mutatta meg. Reméljük az esőverte néptáncest
nem a hagyományteremtés közé sorolódik.
Örülünk, hogy nagyszerű volt a Murci-fesztivál. Köszönet érte
ÁBRAHÁMHEGYNEK, AZ EGÉSZ FALUNAK!
Örülünk, hogy itt valóban ünnepelni tudtuk nemzeti ünnepeinket.
Itt a zászló nem volt játéka ”mindenféle szélnek”.
Örülünk, hogy a Szent László templombeli koncerttel
Alapítványunk, ha csekély mértékben is, de hozzájárult a
temetőkápolna felújításához.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazon ismeretlen és
ismerős adófizetőknek, helyi lakosoknak, „bebíróknak” és „jöttmenteknek” akik adójuk 1%-val támogatták az Ábrahámhegy
Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítványt. Az APEH október
hónapban 150 ezer forintot utalt át Alapítványunk számlájára, melyet
ábrahámhegyi kulturális események megrendezésére kívánunk
fordítani. Ez egy biztos kiindulás a 2010. évi működésünkhöz.
Köszönjük a magánszemélyek, szervezetek és vállalkozások
közvetlen anyagi vagy más formában nyújtott év közbeni
támogatását is. Köszönjük a biztató, jó szavakat!
Békés, meghitt, szeretetteljes Karácsonyt és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek az Alapítvány nevében

2009. október 29., rendkívüli ülés
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájáruló
nyilatkozatot adott a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület részére, hogy az
egyesület az Ábrahámhegy 838/4. hrsz-ú ingatlanon, - amely Ábrahámhegy
község tulajdonát képezi - 1 db infoterminált helyezzen el.
Kovácsné A.Katalin

Betlehem
Betlehem városban, rongyos istállóban ma született,
Egy szűznek méhéből, drága szent véréből, megváltónk lett.
Kit angyal hirdetett, pásztornak jelentett,
Ki őtet imádni és dicsőíteni méltóvá tett.

Tálas Zsuzsanna és Zolnai László

Köszönetnyilvánítás
A Pro Ábrahámhegy Alapítvány ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogatták.
A felajánlott összeg: 1.056.002,- Ft.
A befolyt összeget az alapítvány a község kulturális rendezvényeinek
támogatására használta fel.
Kérjük a jövőben is szíves támogatásukat. Adószám: 19265850-1-19

Öreg bojtár mondja, hogy bárány és gida készen légyen!
Ő harmadmagával, sípos és dudással ő elmégyen.
Mindeneknél lészen ajándéka készen,
Mivel a kisdedet, mint Üdvözítőnket megtiszteljék.
Betlehem, Betlehem a te határidba
Érkezett Mária rongyos istállóba.
Ott ülvén mind egyre, elhagyott gerlice,
Felkészíté magát a boldog szülésre.
Egy angyal, egy angyal újságot hirdetett:
Betlehem várába kis Jézus született!
Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik,
A kisded Jézuska értünk siránkozik.
Sír az Isten báránya, van, aki őt sajnálja.
Bűneinket siratja, Szűz Anya így ringatja:
Áj, áj, áj, Jézus aludjál!
„Ne sírj gyönyörűségem, ki vagyon ékességem!”
Szép bölcsődalt zengenek a mennyei seregek,
A, a, a, lelkem sugara
„Jaj de kemény a jászol, kisfiam, jaj, de fázol!”
Tél ellen itt nincs bástya, csak Szent József palástja,
Áj, áj, áj, Jézus aludjál!
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Menjünk mi is Betlehembe,
Részt venni a nagy örömbe,
Melyet Mennyei Atyánk
Árasztott az éjjel ránk!
A pásztorok is ott vannak,
Térden állva imádkoznak,
Ma született kisdednek
Ajándékot visznek
Egyik tejet, másik sajtot
A harmadik vajat hozott,
Emez egy kosár almát,
Ez koszorús báránykát
Népdal átírás.
Elhangzott Bognár Szilvia, Herczku Ágnes
és Szalóki Ági „Szájról szájra” című
lemezén

Kuratórium

a maradék épületből, talán össze lehetne valamit hozni.
Mögötte ott a térség, és egy képzeletbeli vetítővászon helye.
Bornapok. Több alkalommal voltam vendég az augusztusi
Ha felidézzük az idei év Ábrahámhegyi rendezvénybornapokon.
Voltam úgy hogy társasággal is, de pár
sorozatát, azt kell mondanunk, hogy sok emlékezetes
eseményen voltunk résztvevők. A legsikerültebb rendez- alkalommal magányosan. Így is szép, úgy is jó, ha a kissé zajos
vények igazi közösségi ünnepek voltak. Az ünnepről általában baráti társaságból valaki folyamatosan hozza a kóstolókat.
két mozzanatot emelnek ki: hogy a hétköznap értelme itt Csak ül az ember az augusztusi éjszakában a csillagok alatt, és
fejeződik ki, és hogy az ünnep az áldozat napja. A közösség a bor ott áll előtte az asztalon. A zene, vagy egy előadás hangjai
kezdete, amikor az emberben felébred a tudat, hogy nem távolról érkeznek el idáig. Nem zavar semmi és senki. Ez az
vagyunk egyedül, és készek vagyunk az értéket, örömöt este a bor ünnepe. Hamvas Béla „A bor filozófiája“ c.
könyvében ezt írja: „A magyar borivó nép. A nagy bornépek az
másokkal megosztani és egymásban megtalálni.
Véget ért a nyár, és lassan lezárul az év is. A fővárosban élők olaszok, a franciák, és a magyarok. A bornépek aranykori
számára ez kicsit szomorú bizonyosság. A jövő tavaszig hagyományban élnek..“ Most, itt ezen az estén, úgy gondolom,
lezárjuk és elhagyjuk a házainkat, de mindannyiunk tudatában hogy mindez igaz. A „bor-országok, és a borvidékek mind
ott vibrál még a fényes nyári napok ereje és melegsége. A idillikusak.“ A Révfülöpi domboktól képzeletben átrepülök a
Balaton mindig változó arca, a szőlőhegyek, baráti kertek, Badacsony oldalába, majd onnan tovább Szent György hegyen
utak, pincék és lakóik, vagy éppen az ünnepeink emléke nem át a Somlóra. Innen már, egy pohár Juhfark segítségével az
olasz mediterrániumba érkezem. Képzeletben átutazom az
halványul. Nem tékozoltuk el a nyarat!
Mozi! Vándor-mozit működtetünk. Ünnepeinkhez olasz szőlőhegyek varázslatos világába, majd vissza, ide ahol
kapcsolódva változatos helyszíneken bukkanunk fel. Akár a ülök, és rájövök semmi különbség. Tökéletes élmény az
strandon, a csillagos ég alatt, az önkormányzati nagyteremben, Ábrahámhegyi bornapokon csendesen ülni, és hinni abban,
vagy a felső kisteremben, vagy a jövőben, még ki tudja hol? hogy semmilyen rossz nem történhet. Ittam már rizlinget, édes
Polgármesterünk filmrajongó, és jó barát, a vetítések és száraz szürkebarátot, és most egy pohár Zeusz-t tesznek
előkészítésében is jelen van. Mialatt "belövi" a berendezést, én elém. Ezt a poharat is lehúzom. Utána azt mondom a
kissé izgatottan járok-kelek, rendezgetem a székeket, barátomnak. Olyan jól érzem magam, hogy attól félek,
találgatva hányan jöhetnek még...? Vajon érdekes lehet a film? mindjárt egy görög, borivó Isten válik belőlem. Barátom így
Milyen tartalmi igazodással kapcsolódik az éppen esedékes válaszol. Nem baj. Hozok még egy kört.. Még korán van…..
A szüreti felvonulás. Talán a legnagyszerűbb közösségi
történelmi évfordulóhoz.? És az örök alapkérdés - minden
kultúros rémálma - mi van akkor, ha szórakozni szeretne a ünnepünk volt. A strandról elindul a menet. Vidám zenével
nagyérdemű nyíltan, és egyszerűen, miközben a vásznon ostorpattogtatással. Ahogy haladnak az ismert útvonalon,
intellektuális nyavajgás folyik. Na, és mi van, ha elmennek? minden pillanat, hozzáad valamit az előzőhöz. A szilaj,
Nincs pokolibb látvány a nézőtéren, mint az elhagyott kedvesen pogány hangulatú, szüreti vonulás előtt megnyílnak
a porták, a kitárt ajtókban asszonyok állnak, és kínálják a friss,
széksorok!
Szerencsére a kétségek nem váltak valóra. Közönségünk még meleg pogácsát, bort, ki amit hoz tiszta szívvel adja. Egy
lelkes, megértő és odaadó emberek. Szívet melengető siker baráti kertből nézzük, várjuk, hogy ideérjen a felvonulás.
volt a "Made in Hungary". Örültek a régi híradóknak és tetszett Háziasszonyunk már kikészítette a süteményeket, ott vannak
a 971-es Express Vakáció. Nem akarunk a Plaza-mozik egy asztalkán az ajtó mellett, amely szélesen kitárva, várja a
sikereire törni. Már kezdetben is alapelv volt hogy csak betérő vendégeket. A gyönyörű fényben aztán megérkezik a
magyar anyagokat vetítünk. Néha nehéz, a történelmi menet. Lovasok, kocsik, egy öreg tűzoltóautó. Mindenki
évfordulókhoz filmet találni. Nem kell a hamis pátosz. Ne szépen beöltözve. Népviselet. A gyerekek, mint az angyalok.
érezzük a filmben, hogy üzleti megbízás eredményeként És megint zászlók, vidámság zene. Barátom kertjébe berúgtat
kapcsolódik egy történelmi-nemzeti ünnephez. A kultúra az egy lovas, úgy kínálják, hogy feladják neki a nyeregbe a bort. A
igazság, és a megismerés élménye legyen! Kellemes menet azután halad tovább. Hát ilyen ez a nap. Köszöntjük
meglepetés volt, hogy a filmek rendezői szívesen jönnek le egymást, búcsúzunk, és újabb találkozókat beszélünk meg.
hozzánk. Amikor egy régi barátom valamelyik filmjét kiásom Igen! Ott leszünk! Azután találkozunk a strandon. Lassan,
a feledés homályából, felhívom, és arra kérem, hogy jöjjön le vörös fényekkel búcsúzik az este. Már nem számít, hogy ki
hozzánk Ábrahámhegyre, mindig azt kérdezik: " Na jó és mi mellé ülsz, mindenki barát, és ez így van rendjén, és ennek így
lesz ott? " Te leszel ott - mondom. A filmedet vetítjük. kell lennie. Igen, ez az az érzés amit még az „ősrend“ idejéből
Megtapsolunk, megköszönjük. Kapsz ajándékot. Utána borok, örököltünk, és most megvan. Itt van velünk, ez az amit úgy
szendvics és pogácsa " Na jó, akkor megyek.." jön a válasz. hívhatunk, hogy igazi Ünnep.
Ebben, az emlékezésben a nyárról esett szó, és az
Megérkeznek, és jól érzik magukat. Tetszik nekik, hogy tetszik
a filmjük, és örülnek a közönségnek. A fogadtatás ünnepekről. Már lehet tudni, mert sok alkalommal éreztük: a
hétköznap csak az "Én-ek" nyüzsgése. Nincs más ünnep csak a
vendégszerető.
Kell egy mozi! Tíz évig vezettem a "Művészetek Völgye" közösségé. Az Ünnep a kollektív lét megvalósulása. Amikor az
fesztiválon a Pajtamozgót. Egy düledező földpadlós pajta, emberek, ha csak ideig-óráig is, találkoznak egymással, a
fapadokkal. Afféle filmes Bethlehem. Csak az épület felét testvéri együttlét szövetségében.
védte tető. Ha eleredt az eső, úgy hoztuk a fedett részre a
Gödrös Frigyes, 2oo9. Budapest.
vásznat, hogy közben pergett rajta a film.
Jó lenne egy mozi! Felvetődött a volt Fagyöngy helyén, akár
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Negyven év után újra találkoztunk
Már évek óta osztálytalálkozókra járok és egyre inkább
foglalkoztatott a gondolat, hogy milyen jó lenne már találkozni
azokkal az általános iskolai osztálytársaimmal is, akiket már hosszú
ideje nem láttam.
1969-ben végeztünk Ábrahámhegyen az Általános Iskola
nyolcadik osztályában és ennek éppen negyven éve és úgy
döntöttem, hogy előkeresem az osztálytablót és elkezdem
megkeresni a volt osztálytársaimat. Szerencsére még többen
kötődünk Ábrahámhegyhez és a környékéhez, Salföldhöz,
Balatonrendeshez, Gyulakeszihez és ez lehetőséget adott arra, hogy
felkutassuk azokat is, akik már elköltöztek innét de még visszajárnak
a szüleikhez vagy már csak a szülői házhoz.
A találkozóról említést tettem több osztálytársamnak itt
Ábrahámhegyen éppen a Falunapon és mindenki nagyon jó
gondolatnak találta, hogy megszervezzük a 40 Éves Osztálytalálkozónkat. Mindenki nagyon segítőkész volt abban, hogy
utolérjük a volt osztálytársainkat és tanárainkat és szerencsére
sikerült az osztálytársak többségét értesíteni, a meghívott tanáraink
pedig nagy örömmel jelezték, hogy eljönnek a találkozóra. A
Találkozó szervezésében nagy segítségemre volt Sütőné Tompos
Zsuzsanna, Vörös László, Mészáros Gábor és Illés József, akiknek a
segítőkészségéért nagyon hálás vagyok és ezúton is köszönöm nekik
a közreműködést a többi osztálytársam nevében is.
Kitűztük az időpontot, 2009. augusztus 22-ét, 13 órát, és a
találkozó helyszínének a Jász-Kun Panziót választottuk, ami nagyon
jó döntés volt, mert közel van a volt iskolánkhoz, aminek a helyén
most a Kulturális Centrum működik. Egy rövid sétát téve a panziótól
meglátogattuk a volt iskolánkat. Ahogy beléptünk az épületébe,
szembe a bejárattal lévő termet meglátva, szinte kórusba zengtük,
hogy ez volt a mi osztályunk, és mindenki csodálkozott azon, hogy
hogyan is fértünk el ebben a teremben 32-en, és mindenki
gondolatban kereste az akkori 3 padsorban a helyét, és nagyon jó
érzés volt visszaemlékezni az itt eltöltött négy évre. A találkozót a
volt osztályunkban egy csoportképpel is megörökítettük amit nagy
szeretettel megosztunk a kedves olvasókkal is.
Mindenki elérzékenyülve ment végig a volt osztályter-meken,
ahol most helytörténeti és festménykiállítás található és nagyon
köszönjük Szabóné Berki Szilviának, hogy a Kulturális Centrumba a
volt iskolánkba való bejutást még a nyitvatartási idő előtt lehetővé
tette számunkra, a kiállításon pedig kalauzolt bennünket.
Sajnos Osztályfőnökünk Szabó Ivánné Marika néni azóta már
eltávozott közülünk, de elmondhatjuk, hogy nagyon jól érezte magát
és így utólag is köszönjük neki, hogy megtisztelt bennünket a
részvételével és életében még utoljára
újra örülhettünk egymásnak. A Jó Isten
adjon neki örök nyugodalmat Kövesi
Tanító bácsival, - aki az alsó tagozatban
tanított bennünket - és az elhunyt
osztálytársainkkal együtt, - akik már
sajnos nem lehettek közöttünk.
A találkozóra húszan jelezték a
részvételüket és 18-an el is jöttek.
Többen is eljöttek volna, de egyéb
elfoglaltságukból adódóan nem tudtak
jelen lenni, de reméljük, hogy a
következő alkalommal együtt lesznek
velünk.
Mint már említettem, az osztályunk
létszáma 32 fő volt, sajnos már hárman
eltávoztak közülünk, - Baracskai
Magdolna, Horváth Lajos, Kiss László,
de gondoltunk rájuk is Kövesi Tanító
bácsival együtt egy perces néma
felállással, egy mécsessel és egy csokor
virággal, amit utólag kivittek rájuk a
temetőbe.
A meghívott tanárainkat, - Szabó
Ivánné Marika néni osztályfőnökünket,
Raposa Gyula igazgatónkat, feleségét
Raposa Gyuláné Erzsi nénit, aki alsó és
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felső tagozatban is tanított bennünket, Szabó Józsefné Teri nénit, és
Süle Miklós tanár bácsit és kedves feleségét Joli nénit – virággal és
ajándékkal köszöntöttük.
Tanáraink köszöntése után kiosztottuk a találkozó emlékére
készíttetett kerámia hűtő mágnest a volt iskolánk fényképével és a
rajta lévő felirattal, amely a következő volt: „Negyven éves
Ábrahámhegyi Osztálytalálkozó“, valamint minden osztálytársunk
kapott egy kis névre szóló kupát, szintén a negyven éves
osztálytalálkozó felirattal, és ebbe a kupába öntött itókával,
köszöntöttük egymást, a finom ebéd előtt. Ez a két kis ajándéktárgy
emlékeztetni fog bennünket a gondtalan diákévekre és az elmúlt
negyven évre.
Nagyon jó hangulatban telt a találkozó, örültünk egymásnak, a
viszontlátásnak. Felelevenítettük a régi történeteket és olyan gyorsan
elrepültek az együtt eltöltött órák, hogy azt vettük csak észre, hogy
már a záróra is eljött. Nagyon remek volt a vendéglátás, a kiszolgálás,
amit köszönünk a panzió minden kedves dolgozójának! Búcsúzóul
megígértük egymásnak, hogy nem várunk megint éveket, hogy újra
láthassuk egymást, hanem jövőre is találkozunk!
Atalálkozóra eljött osztálytársaink névsora a következő:
- Borbély Péter
- Mányainé Csik Márta
- Illés József
- Koncz Mária
- KulcsárAnna
- Mészáros Gábor
- Németh Béla
- Juhászné Németh Éva
- Nyári László
- Tóth Lászlóné Nyitrai Mária
- Vass Gyuláné Rácz Margit
- Kosztolánczy Béláné SzabóAnna
- Szánti Kálmán
- Szőke Sarolta
- Sütő Árpádné Tompos Zsuzsanna
- Tóth Éva
- Varga József
- Vörös László
Ábrahámhegy, 2009. október 21.
Szőke Sarolta és Sütő Árpádné Tompos Zsuzsanna

A"Nagy Utazás"!
In memoriam Szabó Ivánné, Marika néni
Most a vonaton utazva, hazafelé Ábrahámhegyre, éppen arra gondolok, hogy
milyen sokszor utaztam együtt Marika nénivel Ábrahámhegy és BudapestKelenföld között oda és vissza, aki majdnem hetente utazott Kati lányához,
vejéhez és az unokákhoz. Nagy szeretettel mesélt mindig az unokáiról, akikhez
nagyon kötődött. A nyári szünetben sokat foglakozott velük, és állandóan a
kedvencételüket,süteményüketkészítetteelnekik.
Itt jegyzem meg, hogy amikor az osztálytalálkozónk volt, akkor is már azon
izgultunk, hogy talán el sem jön, de szinte az utolsó percben megérkezett, aminek
nagyon örültünk, mert akkor is még pizzát sütött az Unokáinak. Nagyon nagy
élménnyel mesélt nekem a Misi fiáról, feleségéről, a gyermekeikről és arról, hogy
milyen kalandok között utazott mindig hozzájuk a rossz vonatcsatlakozások miatt.
Mesélte, hogy egyszer órákat kellett volna várnia a vonatcsatlakozásra, és a vasút
állomáson ott tartózkodott egy mozdony éppen indulásra készen és odament a
mozdonyvezetőhöz, hogy elvinné-e abba az irányba, amerre éppen mennie kell és
megengedték neki, hogy felszálljon a mozdonyra. Azt az élményt, amit a
mozdonyon való utazás jelentett számára, mesélte, hogy az olyan volt mint a
szabadság és a szárnyalás élménye, előtted a nyílt pálya és mintha a fellegekbe
repültvolna.
Drága Marika néni, - a továbbiakban engedd meg, hogy tegeződve írjak
Rólad, - azóta már újra átélhetted ezt az érzést, ahogy a lelked szárnyalt az égiek
felé és már bizonyára találkoztál a korábban eltávozott szeretteiddel, akik közül
szeretett Férjedet, Iván bácsit földi életedből való távozásod előtt kilenc hónappal
veszítetted el. Az utóbbi években már nagyon ritkán utaztunk együtt, mert
Férjedet kellett ápolnod, aki ágyhoz kötött beteg volt és a Te teljes ellátásodra
szorult, de nagy odaadással tetted érte. Nagyon szerettem Veled utazni, még a
vonat döcögése sem tűnt fel, olyan nagy élménnyel meséltél mindenről. Sok jó
tanáccsal láttál el, Tőled tudom, hogy a nádudvari túró a legfinomabb és azóta
mindig azt veszem, mert igazad volt. Tőled kaptam az új zélandi spenótmagot,
ami gyönyörű nagy levelű és finom ízű. Mindig gyönyörű volt a kerted, a virágaid
és mindenkinek kedveskedtél valamivel. Szabóné Berki Szilviának a finom
sarjhagymádból adtál, ami még mindig megtalálható a kertjében és köszöni
Neked! Sütőné Tompos Zsuzsának a nyáron krizantémot adtál, ami még most is
virágzikéshálásköszönettelemlékszikRád!
Ezen tetteid, a jó szíved megörökítenek Téged itt Ábrahámhegyen és tovább
élsz általuk.Szeretted a természetet, a mez őt, a legelőt, állandóan
gyógynövényeket , szedret, galagonyát, csipkebogyót gyűjtöttél. Még a nyáron is
KatiLányoddalszedreztetekésfinomlekvártfőztélbelőle.
A nyáron Sütőné Tompos Zsuzsának említetted, hogy hoztál egy zsák földet a
szülőfaludból, Nyírcsahojból és ha egyszer elhagyod e földi világot, tegyék a
sírodra. Nagy költőnk Petőfi Sándor is megírta, „Szeptember végén" című
versében:
„Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt"
Bizonyáramégottistovábbszeretnélkertészkedniésagyönyörűnövényeidet
és virágaidat gondozni, ápolni. A gyermekek lelkét is ápoltad, hiszen a pedagógus
pálya is hasonlít a kertész munkájához, mert a rossz tulajdonságok
kigyomlálásával nevelted tanítványaidat. Hivatásodból adódóan nagyon sok
gyermeknek adtad át a matematika és a kémia tudományát és nagy lelkesedéssel
és odaadással tanítottál bennünket és mint Osztályfőnökünk neveltél minket az
Életre!KöszönjükNeked!
Drága Marika néni! A vonatom újra száguld az
emlékeimmel és gondolataimmal együtt, Te
pedig már száguldasz a„saját mozdonyodon" az
Égiek, az Öröklét felé, mint ahogy a latin is írja,
SIC ITUR AD ASTRA - Egészen a csillagokig!
Isten Veled! Nyugodjál békében!
2009. november 06.
Szőke Sarolta

Néhány tipp arra, hogyan őrizhetjük
meg egészségünket
Az idősebb kor jellemzője a magasabb vérnyomás, de
sajnos a fiatalabb korosztályt is érinti. A sok stressz, lelki
problémák, a kevés mozgás, rossz táplálkozás mind
hozzájárulnak a magas vérnyomás kialakulásához. Ha
gondjainkat ki tudjuk beszélni, nem folytjuk magunkba,
rendszeresen mozgunk, sétálunk friss levegőn, már akkor
is csökkenthetjük a vérnyomásunkat. Jó közérzetünk
érdekében mellőzzük a sok hús fogyasztását, a
zsiradékban bővelkedő táplálkozást. Friss gyümölcs,
zöldség, legyenek nap mint nap az étrendünkben.
Naponta egy pohár kefir, vagy joghurt – amibe egy
evőkanál zabkorpát, vagy pelyhet keverünk – csökkenti a
koleszterinszintünket. Igyunk gyógyteákat, például:
fagyöngy, galagonyabogyó (levele is). Este beáztatjuk,
átszűrjük, kissé langyosítva elkortyolgatjuk. Zabszemből
kitűnő vérnyomás-csökkentő teát készíthetünk, így: 3
evőkanálnyi zabot dobjunk forrásban lévő vízbe,
csendesen főzzük kb. 5 percig. Langyosra hűtve igyunk
belőle egy csészével, a többit kortyolgatva fogyasszuk el a
nap folyamán. Az érfalak károsodását előzhetjük meg, ha
rendszeresen fogyasztunk hajdina-köles kását. A köles
rendszeres fogyasztása rák megelőző hatású is. Lassítja az
öregedést, erősíti a látást, gyulladás-csökkentő, és
immunrendszer erősítő. Jó energiaforrás, ami ebben a
járványos időszakban nagyon fontos.

Íme egy zöldséges köles receptje:
Hozzávalók: 20 dkg köles, 1-1,5 liter zöldséglé, zöldsége:
cukkini, paprika, sárgarépa, zöldborsó, kukorica, vöröshagyma, vagy más zöldségek, amit szeretünk.
Elkészítése: 1 fej vöröshagymát üvegesre párolunk, rádobjuk a hideg víz alatt többször átmosott kölest.
Megforgatjuk a vöröshagymás forró olajban, majd
felöntjük, a zöldséglével, vagy vegetás vízzel. A lé, kb.
háromszorosa legyen a köles mennyiségének. Kb. 20 perc
alatt készre főzzük. A friss zöldségeket felaprózzuk,
olivaolajon, mediterrán fűszerekkel megpároljuk (húsos
változatát is elkészíthetjük, darált pulykahúsból). Ha kész,
összekeverjük a kölessel. Tűzálló edénybe tesszük, tetejét
reszelt sajttal, vajjal megszórjuk, 15-20 percig sütjük.

Jó étvágyat és jó egészséget kívánok!

Kandikó Ferencné
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Kitüntetettjeink

dásával jellemezhető: „Rózsát oltok a vadócba, hogy szebb
legyen a föld!” Ilyen ihletettséggel vezette kezdetben a
népiskola hat osztályát, majd az általános iskola alsó tagozatát.
Az iskolák államosítása után az alsó tagozat részbeni
osztottságát is sikerült megszerveznie. A népművelési
tevékenység legnagyobb tudója és gyakorlója volt 1940-től
kezdve három és fél évtizeden keresztül. Egy emberöltőn át
táplálta azon mécses lángját, mellyel minden családi otthonba
egy kis „fényvilágot” juttatott. Kövessi József tevékenységi
köre 1964-ben egyszerre kitágul, amikor a Községháza mellé –
a közösség összefogó ereje és támogatókészsége folytán –
felépül a nagy kultúrterem. A községi könyvtár is további
fontos színtere volt a helyi népművelésnek, ahol kezdetben
könyvtárvezetőként is tevékenykedett. 36 évi szolgálat után
Kövessi József tanító 1975-ben nyugdíjba vonult, 1988-ban
pedig az örök homály birodalmába költözött.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a település
gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését, kulturális és
művészeti értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását
csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja
megvalósítani. Vannak olyan személyiségek, akik a település
közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak, illetve nyújtottak, olyanok, akiknek személye vagy
tevékenysége érdemében és elválaszthatatlanul kapcsolódik a
településhez. Ábrahámhegy Község Önkormányzata azzal a
céllal, hogy a közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket
szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse,
valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen
értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, ezért
„ÁBRAHÁMHEGY DÍSZPOLGÁRA” címet, valamint
„ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉRMET” alapított a
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
13/2008. (XII.22.) számú rendeletének megalkotásával. A a 118/2009./VI.26./ KT határozata alapján a település és a
kitüntetéssel az önkormányzat adózni kíván e személyeknek, lakosság érdekében az oktatási életben kiemelkedően hasznos
kifejezve a település elismerését példamutató magatartásukért, munkájuknak elismeréseként
maradandó alkotásaikért, a település szellemi és anyagi
ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉRMET
gyarapodásához való hozzájárulásukért.
megosztva adományozza
Ábrahámhegy Díszpolgára és az Ábrahámhegyért
Raposa
Gyula
és Raposa Gyuláné tanítóknak.
emlékérem átadására első ízben 2009. augusztus 20-án
megrendezett ünnepi megemlékezés keretében került sor.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
a 117/2009./VI.26./ KT határozata alapján a település
érdekében végzett kiemelkedő munkásságának, Ábrahámhegy Község jó hírnevének öregbítéséért, elismerésre méltó
hagyományainak gazdagításáért, továbbá példamutató emberi
magatartásának elismeréseként
ÁBRAHÁMHEGY DÍSZPOLGÁRA (posthumus)
címet adományozta
KÖVESSI JÓZSEF volt tanítónak.
A díjat az elhunyt felesége vette át.

Kövessi József káptalantóti parasztcsalád gyermeke volt,
aki a népiskola elvégzése után a tapolcai polgáriba került, majd
a pápai Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézetben szerzett néptanítói oklevelet 1935-ben, majd a kétévi hadkötelezettségének is eleget tett. 1939 nyarán Ábrahámhegy római
katolikus iskolaszéke pályázatot hirdetett kántortanítói állás
betöltésére. A választásban Kövessi József tanító pályázata járt
sikerrel. A reá váró sokoldalú tevékenységhez megállapodott
egyéniséggel, de bőséges ifjúi hevülettel fogott hozzá Mint sok
hasonló falusi mester, nemcsak tanított, hanem egyházi
szertartásokon kántorizált, a szövetkezetben ügyet intézett,
népművelési ügyvezető és községi könyvtáros is volt. Afféle
szellemi mindenes, akihez bizalommal fordulhatott a helység
apraja és nagyja. Pedagógiai hitvallása Gárdonyi Géza mon6

Raposa Gyula 1923-ban született Kőszegen. ATanítóképző
elvégzése után Korkovánban, majd Nemesgulácson tanított. Itt
ismerkedett meg feleségével Szabó Erzsébettel. Házasságukból 2 gyermekük született. Nemesgulácsról Salföldre,
majd az új iskola elkészülésével 1960-ba Ábrahámhegyre került iskola igazgatónak. Ekkor indult meg az oktatás Ábrahámhegyen a felső tagozatban is. Igazgatói tevékenységére
jellemző volt, hogy feladatát példaértékűen látta el. Nevelőtestületéből jó közösséget kovácsolt, jó volt vele együtt
dolgozni. Igazgatói teendői mellett földrajzot és gyakorlati
foglalkozást tartott magas színvonalon. Vezetése alatt az iskola
rend és fegyelem példaértékű volt. Jó kapcsolatot alakított ki a
szülőkkel, a község vezetésével. Pedagógiai munkája az iskola
falain kívül is érvényesült. Bekapcsolódott a község kulturális
életébe. Feleségével együtt színdarabot tanított, szervezte az
ifjúsági szabadidős tevékenységet. A gyereklétszám csökkenése miatt Badacsonyörsre ment tanítani, majd ismét visszatért
Ábrahámhegyre. 1974-ben megszűnt a felső tagozat, így az
alsó tagozat napközis tanítója lett nyugdíjazásáig. A pedagógiai munkájára a mai napig is szeretettel emlékeznek tanítványai.
Raposa Gyuláné férjével együtt 1960-ban került Ábrahámhegyre, ahol az alsó tagozatban tanított nyugdíjba vonulásáig.
Munkáját nagy odafigyeléssel, eredményesen végezte. Aktívan bekapcsolódott a község kulturális életébe. Tangóharmonikázott, táncokat, színdarabokat tanított a fiataloknak. Jó
volt a kapcsolata a szülőkkel, a község ifjúságával.

Magyarnak lenni, … és még valami más.

ÉDES ANYANYELVÜNK!

„Mert mi másért térünk vissza újra és újra, még ezer év múltán is
az államalapító nagy királyhoz, mint hogy örüljünk,hogy az
ország áll, bizalmat és erőt merítsünk Magyarország jövőjéhez.”
(Sólyom László)

„A magyar nyelv az egyetlen helyt, és időtálló közösség nemzetemmel,
amelynek tagjaitól száz különféle érdek választhat el.
Bűbájos játék, mely egy-egy békés órára, érdekellentéteinket is feloldja”
(Déry Tibor)

„Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha azt mondanánk, hogy korbáccsal, ostorral kényszerítlek, hogy szeresd
önmagadat. A haza nemcsak föld és hegy, anyanyelv, őseink
csontjai a temetőkben, halott hősök, kenyér és táj. Nem! Ahaza
te vagy, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és
fejezed ki, mind a nagyszerű, mind a nehéz pillanatokban,
melyek összessége életedet alkotja. Életed a haza életének egy
pillanata is. Nem fontos, szereted-e, vagy sem. Egyek vagytok.
De úgy látom és tapasztalom, hogy te – ünnepélyesen, szóval,
írásban és a dobogókon - inkább az államszeretetről teszel
bizonyságot és hitvallást. A hazától ugyanis nem lehet várni
semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem zsíros állást, sem
kenyeret. A haza csak van. Az állam ad stallumot, csecse
fityegőket szalonkabátodra, príma koncot, ha ügyesen
szolgálod, ha férfiasan, kidüllesztett mellel megvallod a világ
előtt, hogy te szereted az államot! …. Akkor is, ha kerékbe
törnek! Általában nem törik ezért kerékbe az embert. Éppen
ezért, az államot szeretni, egy más kategória. Aki a hazát
szereti, egy végzetet szeret. Gondolj erre, mikor hörögsz a
dobogókon és melled vered …." (Márai Sándor)
Ezt az írást találtam augusztus 20.-a előtt. Erről jutott
eszembe, hogy a gyerekek ünnepi műsora, az idén a haza és
magyarság témája legyen. A nagykamaszok nem szívesen
mutatják ki érzelmeiket, érdeklődésüket, főleg az ilyen téma
iránt. Nem is tartottunk próbát közösen. Különben is nyár volt,
strandidő ! Hat lóval sem lehetett volna próbára kényszeríteni
Őket (mondjuk ez eszembe sem jutott). Inkább egyenként, ha
néha bejöttek, csak úgy mellékesen említettem meg, hogy min
is van itt a hangsúly. A legtöbbnek nem is kellett különösebb
magyarázat. Én is csodálkoztam magamban, hogy szinte teljes
egészében megértették, átérezték a mondanivalókat. Az
ünnepségen pedig úgy adták elő, mintha legalább tízszer
elpróbáltuk volna ! Jó példa és tapasztalat ez arra, hogy a
fiatalok képesek a jó és akár a fennkölt gondolatokat is átérezni, befogadni, és hogy hiányzik is nekik az, hogy ilyeneket
is lássanak, halljanak. Nem először fordul elő, hogy olyan
kedvességről, tapintatról, jó szándékról tesznek tanúbizonyságot, amire nem is számítottam. Nemrégen történt, hogy a
nyári csoportos kiállításról itt maradt festményeket, szobrokat
„bespájzoltam” a kondi-terembe, hozzájöttek még a
bornapokról visszahozott poharas dobozok … volt valami
felfordulás ott! Eléggé összejöttek a dolgok és egyszerűen nem
volt időm, erőm rendet rakni. A múltkor felmegyek, hogy
megpróbáljam mégis valahogy, … hát minden élire van
rendezve, szépen összerakva! Néztem nagyot. Arra
gondoltam, talán a polgármester felküldött valakit, vagy talán
maga rakodott össze …… megteszi! Este jöttek a gyerekek, és
két „lakli”: Erzsi néni összerakodtunk ám a kondi-teremben!
Fáradt voltam, nyugtalan semmi sem sikerült úgy, ahogy,
szerettem volna. Ezen a napon ez volt az egyetlen jó dolog ami
történt velem!
Bakosné

Anyanyelv, melyet gyermekként a szüleinktől, környezetünktől
tanultunk. Ezen vagyunk képesek a legtermészetesebb módon
kifejezni gondolatainkat. Az anyanyelvvel egy közösség történelmi
tapasztalatainak, sajátos szemléletformáinak, közösségi titkainak is
birtokába jut az ember. Az emberi önazonosságnak legfontosabb
tényezője, a közösségi kötelékek között a legerősebb. A magyar
nyelv képes volt megmaradni még a tatárjárások és elnyomatások
korában is, az otthon, az anyaföld elvesztése után is. Ha ápoljuk,
cserében megadja nekünk a valahová tartozás tudatát, lelki és
szellemi hazánk, meghitt otthonunk lesz. A magyarságnak létérdeke,
hogy otthon érezze magát Európában. Ez akkor lehetséges, ha a
világnyitottság mellett ragaszkodik önazonosságához, szellemi,
erkölcsi értékeihez, kultúrájához. A nemzet fogalma nem szűkíthető
az államformáció megnevezésére, sem etnikai jelentéstartalomra. Az
állam politikai, az etnikum biológiai, a nemzet kulturális kategória.
Fontos, ezt felismerni és arra törekedni, hogy ne lehessen ezt
figyelmen kívül hagyni, politikai törekvések kellékévé tenni. A Kárpátmedencei magyarság heves tiltakozása ellenére megalkották a
szlovákiai nyelvtörvényt. Az új jogszabály értelmében a felvidéki
magyarok korlátozottan használhatják anyanyelvüket. Teljesen
mindegy, hogy milyen nemzetről beszélünk az anyanyelv használata
a legalapvetőbb emberi jog. A világ számos országában élnek másmás nemzetiségű emberek, és ezek a közösségek alkotnak egy
államot. Beszélik saját anyanyelvüket, és tisztelettel viseltetnek az
államnyelv iránt, törekednek a közös célok elérésére. Néhány
politikus a különböző nemzetek egymásnak ugrasztásából kovácsol
magának tőkét. Gazdasági válság idején felvetik a nemzetiségi
kérdést, s akkor az igazi problémák nincsenek reflektor fényben. Az
emberek nagy része nem úgy tekint a nemzetiségi kérdésre, mint
néhány politikus. Eddig is békésen éltek egymás mellett, ezután sincs
más szándékuk. Kölcsönösen megadják egymásnak a tiszteletet. Az
állam nyelvét tanuljuk meg, de természetesen legyen jogunk
használni saját anyanyelvünket is. Ez a nyelvtörvény nem-csak a
magyarokat, hanem a szlovák lakosságot is köti és keretek közé
szorítja. Éket verhet az emberek közé. A következmények
beláthatatlanok. Az ilyen politizálás nagyon veszélyes lehet, erre már
a történelem párszor példát adott. Jókai Mór 1865-ben a debreceni
színház megnyitására írta azt a verses prológust, amely így kezdődik:
„Egy kincse van minden nemzetnek adva. Míg azt megőrzi híven,
addig él. E kincs neve az édes anyanyelv.” Ezt az anyanyelvet
államhatárokon belül és túl meg kell őriznünk, gazdagítanunk, majd
átadnunk gyermekeinknek, hogy aztán ők is továbbörökíthessék az ő
utódaiknak. Ha nem csupán névleg, hanem szívünkben is
magyarként akarunk élni Európában, akkor ennél nincs fontosabb
teendőnk. S ha ezt mindnyájan megértjük, akkor „Nincs olyan
hatalom, amely ezt a sokat próbált, de a nehézségeken mindig
úrrá levő nemzetet, valamint ezt a csodálatos zengésű, a világ
számos országában oktatott s a külföldieket is megbabonázó,
elbűvölő nyelvet az elkövetkező évszázadokban vagy akár
évezredekben eltörölhetné a Föld színéről! (Grétsy László)
Forrás: Horváth Katalin egyetemi docens írása
Bakosné Tóth Erzsébet
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Október 23-i megemlékezés

OKTÓBER 6.
Az aradi vesztőhelyen, csak fekete virág terem.
Fekete ott a piros is, fehér is,
Fekete gyász a legzöldebb levél is.
Az aradi vesztőhelyen, sírdogál a honszerelem.
Nem harmatot, könnyet sír a fűszál is,
Sírva jár arra, még a madár is.
(népköltés)
Miután Világosnál letették a fegyvert, befejeződött az 1848-49-es
szabadságharc. Kivégezték Pesten Batthyány Lajost, az első magyar
felelős kormány miniszterelnökét, Aradon pedig a magyar
honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukás után
kerültek osztrák fogságába. A tárgyalások sorrendjét a "bűnösség"
foka határozta meg. Először Pesten gróf Batthyány Lajos volt
miniszterelnök, Aradon pedig a honvédsereg vezénylő főtisztjeinek
perére került sor. Batthyányt még 1849 januárjában letartóztatták, és
végül az olmützi törvényszék ítélte, felsőbb utasításra kötél általi
halálra. A kivégzéseket október 6-ára, a bécsi forradalom és Latour (a
bécsi forradalom vezetője) halálának évfordulójára időzítették.
Batthyány előző éjjel a hozzá becsempészett tőrrel nyakon szúrta
magát, és bár életét megmentették, nem lehetett felakasztani. A helyi
parancsnok saját hatáskörben "porra és golyóra" változtatta az
ítéletet, ami miatt Haynau tajtékzott. A gróf nem engedte, hogy
bekössék a szemét, és maga vezényelt tüzet a katonáknak. Utolsó
szavai: Éljen a haza !
Százhatvan esztendővel ezelőtt, még a nap sem kelt fel, amikor I.
Ferenc József osztrák császár akaratából az aradi vár egyik sáncában
„por és golyó által“ kivégezték Kiss Ernő honvédtábornokot,
Dessewffy Arisztid honvédtábornokot, Schweidel József
honvédtábornokot és Lázár Vilmos honvéd ezredest. Ezután csak
kevés idő telt el, és esküjük megtartása miatt bitón oltották ki
Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezić Károly,
Nagysándor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich
Lajos, Damjanich János és gróf Vécsey Károly honvédtábornokok életét.
„Mit mondanának vitéz tisztjeim és katonáim, akiktől a harctéren
mindenkor megkívántam, hogy vakon menjenek a halál torkába, ha
most én hagynám el őket?“ - vélekedett a legidősebb tábornok Aulich
Lajos.
Hittek igazukban, esküjük szentségében, szavaik tisztaságában.
Tudták jól, mire számíthatnak. Meggyőződéssel vallották, hogy az
általuk szolgált ügy igaz ügy, amelyért érdemes minden áldozatot
vállalni. Sokáig bíztak abban, hogy a győztesek méltányosan ítélik
meg esküjük és tiszta lelkiismeretük diktálta tetteiket. Levelek,
naplórészletek bizonyítják ezt. Egészen az ítélet kihirdetésének
órájáig reménykedtek, de felkészültek a legrosszabbra is. Amikor
pedig eljött a végső óra, olyan büszkén fogadták a halálos ítéletet,
mintha csupa dicséretet olvastak volna fel előttük.
Bakosné
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Idén is szép számmal gyűltünk össze az 56-os forradalom tiszteletére
rendezett fáklyás felvonulásra. Mire a Szent Iván kápolnához értünk, sajnos
eleredt az eső, de szerencsére hamar elállt, így megkímélte az ünnepséget.
Idén én mondtam beszédet, ebből idéznék néhány gondolatot, kezdve az 56-os
események felidézésében:
„Az első reménysugarat a változásra, az embereket megnyomorító Rákosi
diktatúra megdöntésére Sztálin 1953-as halála nyújtotta. Ekkor lett Nagy Imre
miniszterelnök, ekkor hirdette meg kormánya programját, amely az élet
számos területén változást ígért, többek között ígérte a gazdaságpolitika
gyökeres változását, a kötelező beszolgáltatás eltörlését, az egyoldalú
iparfejlesztés megszüntetését, a kulák lista eltörlését, a politikai okokból
történő bebörtönzések megszüntetését.
A beszéd bizakodással töltötte el az embereket, főleg a mezőgazdaságból
élő vidéki gazdálkodókat és az egyetemi - főiskolai ifjúságot, illetve az
értelmiséget. Az emberek reményét növelte, hogy a nemzetközi viszonyok is
enyhültek és a hruscsovi szovjet politika is újra akarta gondolni a kapcsolatát a
közép-európai kis államokkal. Nyugodtan kijelenthetjük ádáz hatalmi harc
kezdődött a dogmatikusok (Rákosi Mátyás körüli csoportosulók) és a
reformerek (a Nagy Imre csoport) között. Ez a küzdelem oda vezetett, hogy
1955-re látszólag a Rákosi-Gerő csoport győzött.
De ekkorra már kiszabadult a szellem a palackból: az ifjúság szervezkedni
kezdett, megalakította a Petőfi-kört, amely a radikális átalakulás követelésének
lett a motorja. Tehát 1956 forradalmának elindítása között ott találjuk a magyar
ifjúságot. Emlékezzünk rájuk, értelmiségiekre, fiatalokra, egyetemistákra,
főiskolásokra, akik bátran kiálltak eszméik mellett, s előkészítették a
forradalmat. Volt közöttük aki életét adta érte, másokat bebörtönöztek. A
forradalomhoz vezető úton döntő lépést jelentett Rajk László és
mártírtársainak újratemetése, rehabilitációja. 1956. október 6-án
megrendezett újratemetésén a több mint 100 ezres tömeg megrendülten és
néma döbbenettel emésztette magában a tényt: hát mégis igaz, hogy hamis,
koholt vádak alapján ártatlanokat végeztetett ki a hatalom.
Ekkortól felgyorsulnak a folyamatok: az egyetemeken lázas hangulat
uralkodik, a feszültség átterjed a gyárakra és a vidéki parasztokra is. Az
egyetemisták pontokba szedik követeléseiket, gyűléseket szerveznek, majd
október 23-án egy szolidáris tüntetést szerveznek a lengyelek mellett. A
politikai vezetés válságba kerül és október 23-án egy békés tüntetéssel veszi
kezdetét az 1956-os forradalom. A magyar csoda 12 napja!”
„1956 tiszta forradalom volt - az emberek leverték a gyűlölt jelképeket de
nem fosztogattak. A pesti forradalmárok pedig nemhogy szakítottak a
civilizációval, a törvénnyel, az erkölccsel, hanem éppen hogy visszaállították a
kommunista diktatúra civilizálatlansága, törvénytelensége és
erkölcstelensége után.”
„Ha 1956. október 23-a a szabadság és az összefogás ünnepe, miért
ünnepeljük évek óta külön? Miért ez az acsarkodás, ez az egymásnak feszülés?
Kié 1956? Kié az ünnep? És kisajátítható-e az ünnep? Kisajátítható-e a
szabadság?”
„1956 szelleme ma is kötelez. Ma is rá kell ébrednünk, hogy
párthovatartozástól, származástól függetlenül elsősorban valamennyien
magyarok vagyunk, egy nemzet.
Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg a szabadságunkat,
csak egy nemzetként lábalhatunk ki a válságból, csak egy nemzetként
tervezhetünk jövőt magunknak.
Csak együtt sikerülhet!”
Fedőné Vodenyák Katalin

hogy vannak háborúk, melyek elkerülhetetlenek, s
forradalmak, melyek igazak, s hogy az egyén akarvaakaratlanul az események sodrába kerül. Hogy míg az
ideológiák jönnek és mennek, az emberi lét szellemi
dimenziója örök.”
A filmvetítés előtt Gödrös Frigyes mutatta be és
kérdezte a filmről, a forgatásról Fekete Ibolyát a film
rendezőjét. Ebben a filmben keverednek az elképzelt
és valóságos események és személyek. Így aztán a
történet és a szereplők senkivel és semmivel nem
Fekete Ibolya 2001-ben készített filmje Eduardo azonosak – csak azzal, amit elképzeltem - mondja
Rózsa Flores életútjának, világának és tapasztalatainak Fekete Ibolya. Elmondta, hogy a film majdnem egy évig
bemutatásán keresztül a közelmúlt történelmi készült, Chilétől Izraelig bejárva a világot. A Bolíviai
jelentőségű eseményeire kérdez rá. Szembesít jelenetek Chilében forgatták. Beszélt arról, hogy az
félmúltunkkal. A bevezető képsorok után a rendező időközben Bolíviában lelőtt Rózsa Flores profi
figyelmeztet minket arra, hogy itt tulajdonképpen nem színészként játszott. Nem könnyed, de elgondolkodFlores életéről van szó, eleve nem árt számba venni, tató, az ünnephez méltón kapcsolódó, érdekes,
hogy mi is történt itt és a világban, a közelmúltban. A izgalmas film volt. Köszönjük Gödrös Frigyesnek a
kilencvenes évek bizony zavaros időszak volt itt szervezést.
Európában. Sokan hitték azt, hogy a kommunizmus, ha
Bakosné
nem is örökké, de még jó sokáig fog tartani. Azt is sokan
gondolták, hogy itt már nem lesz többé háború. Ám a KIRÁNDULÁS A PÁLOS KOLOSTORROMHOZ
jugoszláv háború mindenkit felrázott. Bár úgy tűnik,
Már hagyománynak tekinthető ez a program, minden
nem elég gyorsan és nem eléggé. Azoknak, akik azt
év
október
23.-a utáni napon kerül sor erre a kirándulásra.
hitték, hogy tudják, miről mit kell gondolniuk, hová
tartoznak, újra kellett gondolniuk az életüket, Sajnos nekem ez az első, ilyen közös programom.
másoknak mindez csak a híradókban létezett. Chicot Október 24.-én, szombaton indultunk volna, de az
személyes élményei egykori kommunista meggyőződése időjárás közbeszólt. Mikor gyülekezni kezdtünk volna
ellen fordítják. Mit tesz egy kommunista-nevelt, rendesen megeredt az eső, ezért 25.-ére vasárnapra lett
született forradalmár egy olyan világban, melyben sem halasztva a kirándulás. Szerencsére másnapra nagyon
az ideológiájának, sem az elkötelezettségének nincs szép kiránduló idő lett. A tűzoltószertárnál gyülekeztünk.
helye többé? Mi legyen a világforradalommal? Mi lesz Polgármesterünk melegítő itallal kínált bennünket, majd
vele, amikor a világ nem csak a kommunizmus üdvözlő szavai után elindult a község apraja nagyja.
eszméjétől szabadul meg egyik napról a másikra, de Ahogy fölértünk a hegyoldalra egy kis pihenő
hallani se akar többé semmiféle ideológiáról? Mi lesz következett: Farkas Balázs és Csapata megvendégeltek
azokkal, akiket egyszer már becsapott a történelem? S bennünket: étellel, itallal nagyon köszönjük! Új erővel
miben higgyenek most már a nyughatatlanok? Hogyan indulhattunk tovább, egészen a célig. Bizony
dolgozható fel az addigi önigazolás, az ideológiai megpihentünk egy kicsit elfáradtunk. De már közben sült
koncepciók. A film Karlovy Vary-ban a legjobb rendező, a finom hurka-kolbász , gesztenye, főtt a tea és készült a
és az ökumenikus zsűri díját kapta: „… annak meggyőző forralt bor. Akinek volt kedve szalonnát is süthetett. A
ábrázolásáért, hogy a szabadság eszméje a történelem gyerekek számháborúzhattak. Nagyon jól éreztük
során állandóan változik, anélkül hogy valaha is magunkat, a délutáni órákban indultunk hazafele.
Csillag Istvánné
teljességgel megvalósulna. A film újszerűen ábrázolja,

FILMVETÍTÉS VOLT A FÁKLYÁS
FELVONULÁS UTÁN, OKTÓBER 23.-ÁN
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
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BORNAPOK 2009. augusztus 5 – 9.
Az Ábrahámhegyi rendezvények közül a legtöbb vendéget idén is a bornapok
vonzották. A megnyitón a polgármester úr mellett testvértelepülésünk polgármestere
Peter Tojnar is részt vett, majd átadták a 2009-es borverseny díjait. Utána kezdődtek a
programok, a Reality Dance Company műsorával, akik már nem először léptek fel nálunk. A
műsor alatt persze lehetett bort kóstolni a Barna Borozó, a Kovács Pincészet, Mohos
Gergely bortermelő, Pacsi József bortermelő, Borbély Gyula bortermelő vagy a Varga
Pincészet Kft. borai közül. A következő napi műsorból ki kell emelnem a badacsonytomaji
NABE-s lányok műsorát, mely igen nagy sikert aratott, az Ajka-Padragkúti néptánc
együttes pedig a nézőket is bevonta a táncba. Én tovább a bornapokon nem vettem részt,
mert pénteken világra jött kisfiam. Itt szeretném megköszönni a polgármester úrnak,
hogy szavai hatására több száz ember ivott a gyermekem egészségére. Azonban a bornapi
események tovább folytak nagy sikerrel és nagy nézőközönséggel. Pénteken a Tapolcai
Musical Színpad műsorát, szombaton a Salsa – Loca táncelőadást láthatta a közönség.
Szombaton már másodszori alkalommal volt a bornapok keretében főzőverseny, amely
ismét nagy népszerűségnek örvendett mind a főzők, mind az ételeket elfogyasztók
között. Majd este Keresztes Ildikó adott nagy sikerű koncertet. Szombaton volt a
borkirálynő választás is. Végül vasárnap zárult a bornapok rendezvénysorozat Lehoczky
Judit operett estjével és Kaczor Ferenc műsorával, de szerdától vasárnapig minden este
volt lehetőség táncra is perdülni a hajnalig játszó zenekarok jóvoltából. Remélem jövőre is
ilyen nagy népszerűségnek fog örvendeni ez a rendezvénysorozat!
Fedőné Vodenyák Katalin

2009. évi borverseny
eredményei
2008. évi borok értékelése:
Arany
Vörös Ferenc
Borbély Gyula
Szőke Barna
Gáspár József
Kovács József
Móczár Béla
Ezüst
Szőke Barna
Passzió Pince
Borbély Gyula
Borbély Gyula
Kovács József
Vágó Árpád
Gál Tibor
Vörös Ferenc
Budai József
Gáspár József
Kovács József
Borbély Gyula
Tringel Zoltán
Mohos Gergely
Vörös Ferenc
Kovács József
Vörös Ferenc
Pacsi József
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Szürkebarát késői félédes
Olasz Rizling száraz
Olasz Rizling száraz
Olasz Rizling száraz
Zeusz félédes
Olasz Rizling száraz

Bronz
Mohos Gergely
Orbán István
Brant Imre
Vágó Árpád
Bernáth István
Herceg Tamás

Szürkebarát félédes
Szürkebarát késői félédes
Juhfark száraz
Szürkebarát száraz
Olasz Rizling száraz
Chardonnay cuve száraz

Előző évjáratú borok értékelése:
Olasz Rizling száraz
Olasz Rizling száraz
Sauvignon blanc száraz
Irsai Olivér száraz
Kéknyelű száraz
Olasz Rizling száraz
Olasz Rizling száraz
Olasz Rizling késői félsz.
Olasz Rizling száraz
Szürkebarát félszáraz
Szürkebarát száraz
Szürkebarát félédes
Olasz Rizling száraz
Olasz Rizling száraz
Cuve száraz
Olasz Rizling száraz
Olasz Rizling száraz
Olasz Rizling száraz

Arany
Tringel Zoltán
Gáspár József
Gáspár József
Kovács József
Tringel Zoltán
Ezüst
Vörös Ferenc
Mohos Gergely
Szőke Barna
Kovács József
Móczár Béla
Borbély Gyula
Brandt Imre
Tringel Zoltán
Vörös Ferenc
Bronz
Passzió Pince
Vörös Ferenc

Olasz Rizling 2006 Száraz
Olasz Rizling 2004 Száraz
Olasz Rizling 2004 Késői félsz.
Olasz Rizling 2003 Száraz
Olasz Rizling 2007 Száraz
Szürkebarát 2005 Száraz
Zweigelt 2008 Félédes
Olasz Rizling 2006 Késői száraz
Cabernet rozé 2008 félszáraz
Kékfrankos 2008 Száraz
Hárslevelű 2004 Félédes
Juhfark 2007 Száraz
Szürkebarát 2007 Száraz
Szürkebarát 2007 Késői édes
Olasz Rizling 2007 Száraz
Olasz Rizling 2007 Száraz

III. Borkirálynő
választás
Ábrahámhegyen
Az elmúlt évekhez hasonlóan
Bornapok keretein belül megválasztásra került ismételten a Borkirálynő.
Az ötletgazda, Bukovits Judit és kis
segítői nagy lelkesedéssel végezték a
szavazó cédulák árusítását, amit
ezúton is nagy tisztelettel megköszönök nekik.
A verseny igen szorosan alakult
első helyezett Gombos Eszter,
második helyezett Szőke Gabriella,
harmadik helyen Szőke Barnáné
végzett.
Köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult a nemes versengés
lebonyolításához.
Vella Zsolt

Főzőverseny a Bornapokon
2008-as évben hagyományteremtő jelleggel
elindult a főzőverseny. Az idei évben is
megrendeztük hatalmas érdeklődés mellett. 14
csapat főzte a finomabbnál-finomabb ételeket,
amit mi sem bizonyított jobban, nagyon gyorsan
elkapkodták a közel 250 adag finom étket.
Versenyen kívül főztek egy nagyon finom pacalt
is. Ki kell még emelnünk a sorból a fiatal
szakácsok csapatát, akik korukhoz képest nagyon
finom lecsót készítettek. Közönségszavazatok
alapján „Szipi és Csapata” által főzött vörösboros
marhalábszár pörkölt nyerte a legjobbaknak járó
első díjat. Ezúton is köszönjük mindenkinek a
részvételt, 2010 nyarán várunk mindenkit a
hasonló rendezvényeken is.

Murci Fesztivál
Ábrahámhegyen
2009. október 3.
Ismét közösségkovácsoló programon vehettünk részt
kedvenc kis községünkben, Ábrahámhegyen. Ismerősök,
barátok, rokonok, családok, mindenki összefogásával valósult
meg a 2009. évi Murci Fesztivál.
Hosszú szekérsor gyülekezett szombat délután a strandhoz
vezető út fái alatt, s ráadásul a meleg, napfényes időjárást is
ajándékba kaptuk. Úgy látszik, nem hiába jártunk előző este az
indián eső-tánc mintájára napfény-táncot…
Zeneszóval, mazsorettek ritmusos lépéseit követve, helyi
termelők borát kortyolva, pogácsát eszegetve vonult végig a
népviseletbe, tarka ruhába és színes parókákba bújt csapat a

Szőlő szüret
Szeretem a hegy zsongását
Úgy napos szeptember végén
Vagy ködös október reggelén
A puttonyos férfiak jóízű beszédét
Kedvelem az asszonyok suttogó pletyijét
Szeretem a szőlőszüret minden neszét
A serdülő fiatalok vidám nevetését
Futkosó gyermekek madár riogatását
A szőlőshegyek jókedvű visszhangját
Szeretem a szüret kedves hangulatát
Mikor összejön a nagy baráti társaság
S mind végzi a becsületes munkát
Szervezni kell csak a „kalákát”
Így megy ez minden évben hát!
Ha a jó Isten bő és szép termést ád
Az újévben koccintanak rá
S megújul ismét a vidámság.
Szabóné Simon Györgyi

Emlékeztető…
1965-től mint agronómus (termelés irányító)
valamint szőlész – borász szakember dolgoztam a
Salföldi Tsz-ben.

falun, s aki csak tehette, csatlakozott hozzánk és ünnepelte az
idei termést. Mert megérdemli a pihenést és az esti mulatságot
mindenki, aki egész évben azon fáradozik, hogy mézédes must,
kristálytiszta bor kerüljön a poharunkba. A falu utcáin egyegy „ismerős arc” is feltűnt. Az Iskola utcában „Liptai
Klaudia-alteregója” támasztotta a kerítést feszes rózsaszín
pólójában… Még az sem zavart igazából senkit, ha
némelyeknek kicsivel „több bor cseppent a gigájára”, hiszen
ilyenkor ez is megbocsájtható. Aki pedig megéhezett a
felvonulás során, hihetetlen finom, helyben főzött étkekből
válogathatott, kóstolhatott, hogy aztán újult erővel ropja a
táncot az esti bálon!
Minden önkéntes sütő-főzőnek, díszítőnek, mulattatónak
és szervezőnek hálás köszönetünk, hogy ismét napfényesbarátságos élményekkel lettünk gazdagabbak!
(Á.Á.E.)

Rendkívül sok nehézséggel küzdöttünk, de a
borászatban évről – évre jöttek a megyei és az országos
borversenyek arany érmei, elismerései. Nem minden
évjárat alkalmas különleges minőségű borok – mint
alapvető szempont – előállítására. De az 1971-es
évjárat ilyen volt, amikor november közepéig kinn
aszúsodhatott az olaszrizling. Szüretkor 28 cukorfokot
mutatott a fokmérő. Ilyen szőlőből lehet jó bort
előállítani! Az előzményekhez hozzátartozik a sok éven
keresztül tartó diplomáciai és sikeres jó minőségű
export tevékenység, nem különben a magyar klimatikus
viszonyok és a magyar borászat megkülönböztetett
elismerése. Ugyanis a nemzetközi borász társadalom
úgy döntött, hogy világbajnokságot rendez a bor ilyen
szintű megmérettetésére.
Az I. BORVILÁGVERSENY Budapesten a Vajda Hunyad
várában került sorra, 1972. augusztusában.
Magyarországot 60 bor képviselte. Köztük az
ábrahámhegyi „Berger” dűlőben termett olaszrizling a
Salföldi Tsz tulajdonaként.
A badacsonyi régiót egyedül a mi különleges
minőségű késői szüretelésű borunk képviselte. Az
eredmény nem kis büszkeséggel mondva EZÜST érem
díjazás és elismerés. Aminek fő részese voltam.
Mindez így szüret táján jutott eszembe, hiszen 37
évvel ezelőtt történt. Akkor és azóta sem, más,
legalább hasonló elismerés, megtiszteltetés nem érte a
régió borászatát.
Orbán István
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PETR STANČIK DOBRUSKAI MŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSÁT LÁTHATTUK
A BERNÁTH AURÉL GALÉRIÁBAN

barokk templomi szobroknál. Utána lett összeragasztva egy darabba. A
szobor a mai napig egyedüli és sikeres.

Kedves vendégünk volt a nyár végén testvértelepülésünkről. Petr
Stancik dobruskai festő, fafaragó, ékszerkészítő művész hozta el
hozzánk műveit. A kiállítás megnyitó előtt kaptam tőle az alábbi
ismertetőt művészi pályafutásáról, alkotásairól:

Petr Stančik

Kelet-Csehország Vamberk nevű városban, 1945-ben születtem.
Pedagógiai tanulmányokat folytattam Hradec Kralovében pedagógus
karon, és posztgraduális tanulmányokat a Prágai Károly Egyetemen.
Művészeti képzésemet és gyakorlatomat a Krakovi Művész Egyetem
szereztem. Jelenleg is Rhycnově nad Kněznou-ban, Dobruskán Poruby
művésztelepen élek és alkotok. Kiállításaim voltak a volt NDK-ban ahol,
mint a GAMMA művészcsoport tagja képviseltem a Cseh Köztársaságot,
és Lengyelországban, Sopotyban. Ezen kívül számos helyi és regionális
tárlatom nyílt Csehországban. Tanítottam alap és középiskolában
művészeti tantárgyakat. Jelenleg a Felsőfokú Művészeti Technikumban,
mint nyugdíjas tanár tanítok Ústi nad Orlici városban.
Néhány szó utóbbi munkáimról és keletkezésük történetéről:
Női deriváció
Králiky városban 2003-ban voltam egy szobrászati szimpóziumon,
ahol mester szobrászokkal találkoztam Szlovákiából, Lengyelországból,
Franciaországból és Csehországból. Arcátlanságomnak köszönve,
elekezdtem egy 4 méteres hársfa rönkből egy gigantikus szobrot
készíteni. (Mert ez idáig a legnagyobb szobrom csak 80 centiméteres
volt.) Egy hetes munka után egy esti baráti beszélgetés közben
neveztük el „első női deriváció”-nak, emlékeztetve pedagógusmatematikusként töltött éveimre. A szobor Králiky városban áll és 3
méter magas.
II. női deriváció
Még ennek a szimpózium második részében, ami Kudowa zdroj
lengyel városban volt, egy könnyebb rönkön dolgoztam. Itt a hangulat
már sokkal oldottabb volt és a munka is barátságos légkörben folyt.
Itteni szobrász barátaimmal legközelebb ősszel, a Prágai Lengyel
Követségen találkoztunk újra. Sörözés közben mesélték el, hogy az itt
készült szobrom a követség díszkertjében lesz felállítva. A szobor 1,5
méter magas, ábrázolása hasonló a Králiky alkotáshoz. Ezért is
neveztem el „második női deriváció”-nak.
Hankának:
2003. februárjában halt meg Hanka. Még szeptemberben tanított,
februárban már nem volt köztünk. Olyan hamar elment. Sok mindent
akartam még neki mondani, de erre már nem volt lehetőség. Sokáig el
sem tudtam hinni, és halála nagyon megviselt. De az ember furcsa
teremtmény. 2006. nyarán találtam egy kőrisfa törzset, melyből
megalkottam szobrát. A szobor most egy gyönyörű helyen, egy nyírfa
alatt áll, a kápolna alatt. Ezt a helyet Hanka imádta. A helybeli gyerekek
virággal díszítik és tisztelettel emlékeznek rá. Egy 2 méter magas,
egyedüli sziklatömbhöz van ékelve, mely különös hangulatot sugároz és
őrzi Hanka emlékét.
Mutina Skuhrovskŷ:
Egy emlékezetes napon, 2005-ben, a művésztelepen régi barátok
kerestek fel, akikkel egykor röplabdáztam. Beszélgetés közben
megkérdezték, hogy nem volna-e kedvem Skuhrov városuk
alapítójának, Mutina Skuhrovskŷnak szobrot alkotni. Ezután egy
viharos délután, egy 42 mázsás, 170 cm átmérőjű kidőlt bükkfára
találtam. Egy hónapos kemény munka után készült el a szobor annyira,
hogy 4 m magasságával és 18 mázsa súlyával szállítható legyen. A mai
napig a város temploma előtt áll, Mutina Skuhrovskŷ egykori szülőháza
helyén.
Ülő hölgy:
A Mutina szoborhoz használt bükkfa egy részét használtam ennek a
szobornak az elkészítéséhez, mely különleges és egyedüli anyag. 2007.
nyarán készítettem el az ülő hölgy szobrát, mely a művésztelepre
érkezőket fogadja az udvaron.
Sokoldalú hölgy:
A szobrot 2008. nyarán készítettem, ajándékul nagybátyámnak.
Opočno város Ŝtanvamberi részén áll, ahonnan egyedülien szép kilátás
nyílik a helyi várkastélyra. 2 méter magas, egy darab hársfából készült,
felülete festett. A hársfa puha, és kiszáradás közben hosszában
kettéhasadt, így a szobor két részből készült. Belseje ki lett vájva, mint a
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Végül pedig jelenlegi munkámról: Befejezés előtt áll a „Prorubák”
szobor, mely a falunk szimbóluma. Avatására szeretett meghívom
Önöket!

Már ez a kis tájékoztató is szimpátiát keltett bennem, de amikor a
kiállítás megnyitón bemutatkozott, akkor derült ki igazán, hogy Petr
Stancik mennyire kedves, közvetlen, jó humorú ember, alkotásai láttán
pedig, hogy milyen jó művész. A kiállítás keretén belül került sor a csehmagyar 2010-es falinaptár bemutatására Pavel Štěpan szép fotóival,
Petr Stančik rendezésében. Köszönjük az érdekes, tartalmas és szép
kiállítást mind a művésznek, mind Dobruska város vezetésének.
Bakosné

AZ ÁBRAHÁMHEGYEN ÉS
KÖRNYÉKÉN ALKOTÓ MŰVÉSZEK
CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSA VOLT
AUGUSZTUSBAN
A művészet általánosan elfogadott meghatározás szerint a
valóság visszatükrözése, a művész látásmódján átszűrve.
Érzelmeket, érzéseket, gondolatokat ébreszt. A művész lehet
élethivatásszerűen alkotó, vagy autodidaktaként mutathatja
meg magát művein keresztül. Lelki és szellemi képességei
tehetik igazi művésszé. Augusztus 8.-án nyílt meg az
Ábrahámhegyen és környékén alkotó művészek VI. csoportos
kiállítása Kiss Gábor szervezésében és rendezésében. A
tárlaton 27 művész mutatta be festményeit, szobrait, grafikáit,
kavics-festett, textil és bőr munkáit. A kiállítást Pattantyús Á.
Miklós nyitotta meg, Dóczi Székely Gábor költő adott elő
verseiből, Vidákovich Benjámin klarinéton, Vidákovich Izsák
szakszofonon játszott. Kiállító művészek voltak: Berzéki
László, Borbély Viktória, Csík Márta, Domokos Árpád,
Fábián Franciska, Fekete Emese, Hegyi Dóra, Hegyi Beatrix,
Homonnay Szabolcs, Jancsó-Misolczi Zsuzsa, Kiss Gábor,
Kiss László Zsigmond, Majdán Mira, Makainé Andrássy
Ágnes, M. Rzymann Mária, M. Fekete György, Novákné
Borsodi Ildikó, Novák Adrienn, dr. Sárdi Ilona, Somogyi
Márton, Somogyi Sára, Szabó Ágnes Erzsébet, Szilvásy
Nándor, Técsy Judit, Varannai Gyula, Vastag Gábor, Vastag
Gáborné. Az alkotóknak és a szervezőnek köszönhetően, már
hatodik alkalommal változatos és érdekes, szép kiállítást
láthattunk a BernáthAurél Galériában.

Bakosné

Szemét-e, kinek nem bántja szemét a szemét?
A cím költői kérdés! Szerencsére lassan már egyre
kevesebb az ilyen típusú nyaraló vagy átutazó vendég
Ábrahámhegyen.
Tudjuk-e, hogy 2002-ben
kezdődtek a szemétgyűjtések társadalmi
összefogás alapján a NABE
szervezésében, akkor még
Örlős Zsuzsa vezetésével.
Először a „kedvelt” szemétlerakóhelyek felszámolása
történt meg, úgy mint a
Fenyves utca vége, majd a
Szent Iván kápolna környéke és a Bökktető. Közben
kialakult az évente kétszeri alkalommal faluszerte elvégzett
általános szemétgyűjtés gyakorlata, ami mára már
hagyományossá vált. Egyre több, helyi civil szerveződés
csatlakozott az akciókhoz – a NABE-n kívül a
Fürdőegyesület, a Tűzoltók, a Nádirigó és még sok aktív
szimpatizáns. Persze az Önkormányzat mindig partner volt
a megtelt szemeteszsákok elszállításával, az önkéntes
résztvevők megvendégelésével.

Idén is két alkalommal történt meg az esemény:
áprilisban és szeptemberben. Az előbbiről Fedő Laci már
beszámolt a Hírmondó hasábjain. Hogy zajlott most,
szeptemberben az akció?
Kissé kevesebben gyűltünk össze, és – sajnálattal, de
örömmel is mondom, hogy – a nők voltak többségben. Baj
nem történt, hisz tényleg egyre kevesebb az eldobált szemét,
gyűjtés közben viszont jókat lehet beszélgetni. Egyre
többen takarítják birtokuk előterét és környezetét. Persze
vannak „kiemelt” helyek, ahol rendszeresen gyűjteni kell,
többek közt az éjszakai mulatozók szétdobált, sőt földhöz
csapott nyomait, csikkjeit. Ilyenek a vízelvezető árkok, a
vasútvonal és az országút környezete, a konténerek körüli
lerakók, stb. – nem is beszélve a Burnót-patak torkolatáról!
Adja Isten, hogy ne legyen ilyen lerakóhely az újonnan
létrehozott szelektív hulladékgyűjtők környezete is.
Az őszi szemétgyűjtés is közös beszélgetéssel,
szendviccsel zárult az Önkormányzat jóvoltából.
Kedves olvasók! Mindenki tudja,
hogy ha egy műanyag poharat,
vagy flakont eldobunk, ott
másnapra még több lesz eldobálva.
Ha meglátunk egy ilyet, szedjük
föl, ne szégyelljünk lehajolni!
2009. október

P.Á.Miklós

Márton-nap
Az idén november 7-én szombati napon került sor
az immár hagyományos Márton-napi rendezvényre
Ábrahámhegyen, a kultúrházban. A szép számmal
jelentkezők számára a badacsonytomaji Muskátli
vendéglő készítette el a porhanyósra sült libacombot
ludaskásával. Az új borok kóstolása közepette
harmonika szóra lehetett nótázni, mulatni. A jelenlevő
gazdák bőven kínálgatták friss boraikat, megbeszélték
kinek milyen volt a termés, hogyan sikerült a szüret.
Régen ezen a napon, november 11-én fejeződött be
a földeken a munka, így a gazdáknak nagy ünnep volt
ez a nap. „Ki Márton napján libát nem eszik, az egész
évben éhezik.” – szól a mondás.
Kovács József

VIRÁG A SÍROKON
„Mert a legárvább, akinek még halottai
sincsenek. Bora ecet, könnye torma,
gyertyájának is csak korma. Álldogálhat
egymagában, kezében egy szál virággal. Mert a
legárvább, akinek még halottai sincsenek.”
Kányádi Sándor
Az életről és a halálról való elmélkedés, múlt és
jelen találkozásakor a lélek önmagába néz,
emlékezik, felidéz. ”Deres lélegzetek, virágok,
ködben pislákoló mécsesek, valamit keres a
temetőben, a tébláboló szeretet.” November
elején elhunyt szeretteinkre emlékeztünk.
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Ábrahámi gólya-hír 2009.
Fedő László
Szülei: Fedőné Vodenyák Katalin és Fedő László
Lacika 2009. augusztus 7-én született, azóta sokat fejlődött, aranyos, mosolygós baba. Szeret
játszani a járókában a játékaival, főleg, ha valaki beszél hozzá és nézi, hogy ő milyen ügyes. Nagyon
aranyos, amikor mosolyogva ébred és nyújtózkodik, vagy amikor a kezemben alszik el. Anyának
lenni nagy feladat és csodálatos érzés.

Gáspár Sebestyén
Szülei: Tóth Zsuzsanna és Gáspár Norbert
Született: Keszthelyen, 2009.05.21.-én. Sebestyén jókedvű, mosolygós baba. Szereti a
pocakját, de már most válogat. Szeret fürcsizni, úszás során nagyokat pancsol. Anyával
szívesen sétál, apával szívesen autókázik. Mindig ilyen huncut.

Kövér Ákos Kende
Szülei: Tompos Eszter és Kövér Gyula
Gyermekünk, Ákos 2009.szeptember.20-án született Keszthelyen 52cm-rel és 3300
grammal. Nagyon aranyos, jó baba. Gyakran sétálunk a friss levegőn, ahol jókat alszik.
Sokat eszik és szépen fejlődik. Rengeteg örömet szerez az egész családnak.

Láng Henrik
Szülei: Láng-Koncz Tímea és Láng Henrik
Henrik 2009. május 3-án anyák napján született, a legszebb anyák napi ajándékot adva ezzel
édesanyjának. Ráadásul édesanyja névnapja is erre a napra esett. Születése óta rengeteg örömöt és
boldogságot visz napjainkba. Ő egy igazi huncut, mosolygós kisfiú, aki imádja ha fényképezik, olyankor
mindig nagyokat nevet. A lányokat már most leveszi a lábáról. Szereti a nagy sétákat és felfedezni az új
dolgokat. Boldog, kiegyensúlyozott és érdeklődő baba. Ő a család nagy kedvence.

Szili Gergely
Szülei:Szili Árpád és Varga Virág
Gergely 2009.Március 30-án született.Nagyon vidám, ügyes, mozgékony
kislegény, 4 hónapos kora óta mászik, 5 hónaposan már felállt. Igazi kis vasgyúró.

Tóth Gréta
Szülei: Szencz Eszter és Tóth Krisztián
Gréti 2009. január 11-én született, szereti a hosszú sétákat, a nagy
lakomákat, majd hogy ledolgozza a felesleget, rengeteget futkos kompjával.

Tóth Száva Karolina
Szülei: Horváth Krisztina és Tóth Gábor
Második gyermekünk 2009. február 16-án hajnalban született Keszthelyen, és a Tóth Száva Karolina nevet
viseli. Édesapja Tóth Gábor, anyukája Horváth Krisztina, kedvenc bátyusa pedig a Zsombor. Száva tündéri,
barátságos rendkívül jó kislány, aki nagyon nagyon sok örömöt okoz szüleinek és testvérének egyaránt.
Rövid idő alatt mindenkit levesz a lábáról főleg a nagyszüleit. Jó érzés két ilyen helyes, aranyos gyermeket
nevelni. Élményekben nincs hiány mellettük.
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Óvodások lettünk
Gazdag Erzsi:
Vers az óvodáról

Olyan ez az óvoda,
mint egy mese-palota
csupa dal, csupa vers
csupa játék.
Énekel itt valahány
kicsi fiú, kicsi lány.
Ha lehetne még,
én is ide járnék.
Óvónéni úgy szeretne:
anyám helyett anyám lenne
Sose sírnék sose rínék,
Egész nap csak énekelnék.

Az elmúlt 5 évben ábrahámhegyen összesen 20 gyermek született,
közülük heten óvodások. Jelenleg három gyermek a révfülöpi-, négy
gyermek pedig a badacsonytomaji oviba jár.
Mi - szülők - izgatottan, kicsit félve vártuk a szeptembert, amikor apró
gyermekeinket elindítottuk az óvodába. Számtalan kérdés és még több
bizonytalanság kavarog ilyenkor az édesanyák fejében. Az első napokban
könnyes szemmel váltunk el egymástól, de közösen, összefogva -család óvoda - önkormányzat - sok szeretettel és türelemmel segítettük a kicsiket,
hogy minél zökkenőmentesebb legyen a beszokás.
Óriási segítséget jelent a szülőknek, hogy a kicsik utaztatását az
önkormányzat teljes egészében felvállalta. A kilenc személyes kisbuszban
biztonságban, gyermekülésben utazhatnak csemetéink, és „Pacsi- bácsi"
személyében nemcsak sofőrt, de óvóbácsit is kaptunk, aki minden
problémát megold: ha kell, megvigasztalja a síró-rívó csöppségeket, átadja
az üzeneteket óvónéniknek vagy a szülőknek, figyel a sapkákra, néha pisis
bugyit is szállít és még az elgurult vadgesztenyét is megtalálja az ülés alatt.
S bár az anyukák, apukák nem mindig értékelik pozitívan Jóska bácsi
„humorát" , azért meg kell hagyni: a gyerekek jó kezekben vannak.
Köszönjük Vella Zsolt Polgármester úrnak és az önkormányzatnak,
hogy lehetővé tették a gyerekek nyugodt és biztonságos utazását, valamint
Pacsi Józsefnek a türelmet és a szeretetet.
Szabóné B. Szilvia

BABA-MAMA KLUB a könyvtárban
Zsifkovics Szilvia 2005. óta látja el a védőnői feladatokat
Ábrahámhegyen. Főként azok a családok ismerik Őt, akiknél az
utóbbi években „kopogtatott a gólya". Szilvi szívvel- lélekkel végzi
munkáját, családjaink egészségének megőrzése, fenntartása terén,
az egészséges életmód kialakításában rengeteg segítséget kapunk
tőle. A saját tapasztalatom, hogy a várandós kismamákkal való
gyakori találkozása során kialakul vele egy bizalmi kapcsolat,
melynek során bátran kérhetünk tőle tanácsot, megoszthatjuk vele
örömeinket vagy éppen bánatunkat. Segít, ha elbizonytalanodunk,
ha problémánk van. Érdemes megszívlelni tanácsait, elfogadni a
segítséget, amit tőle kapunk.
Szilvi októbertől havonta egy alkalommal, délelőttönként
családias hangulatú beszélgetésre hívja, várja az édesanyákat és
gyermekeiket.
Az első találkozóra a gyönyörű őszi napsütésben október 8-án
délelőtt 10 órakor a könyvtár udvarán került sor. Amíg a mamák a
H1N1 típusú- és a hagyományos szezonális influenzáról valamint a
v é d ő olt á sokr ó l besz é lgettek, addig a kisbab á k b é k é sen
szundikáltak a babakocsikban, a nagyobbak pedig kedvükre
játszhattak. Az anyukák a kötetlen beszélgetés során személyre
szabott tan á csokat is k é rhettek gyermekeik t á pl á l á s á val,
gondozásával kapcsolatban.
Ábrahámhegyen kívül Révfülöpről és Nemesgulácsról is
érkeztek anyukák (10 fő) és babák.
A Baba-mama klub következő összejövetelét november 12-én
10 órakor tartjuk, melynek témája lesz az otthoni elsősegélynyújtás.
Vendégünk lesz Tapolcáról egy mentőstiszt.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Szabóné B. Szilvia

Benedek Elek
(Kisbacon, 1859. szept. 29. - Kisbacon, 1929. aug. 17.)

A magyar gyermekirodalom egyik
megteremtője, a nagy székely mesemondó születésének 150. és halálának
80. évfordulójára
Az erdélyi Kisbaconban látta meg a
napvilágot, így gyermekként megismerkedhetett a székely népmesék és mondák
gazdag világával. Gondos nevelésben részesült: nyolcévesen
már a nagyhírű székelyudvarhelyi református kollégium
diákja volt, ahol felső tagozatos korában az önképzőkör lelkes
tagjaként nyelveket tanult és meséket írt. Érettségi után
Budapestre költözött és a bölcsészettudományi karon
megszerzett diplomájával a zsebében újságírónak állt.
Több napilap és folyóirat munkatársa, a Néptanítók
Lapjának főszerkesztője volt.
1889-ben Pósa Lajossal indították útjára az első valóban
irodalmi értékű, hazafias szellemű gyermeklapot, Az én
újságomat, utána Sebők Zsigmonddal közösen szerkesztették
a Jó pajtást. 1887. és 1892. között országgyűlési képviselő
volt, parlamenti beszédeiben az ifjúsági irodalom, a
népköltészet, a népnyelv és a közoktatás kérdéseivel
foglalkozott. 1885-ben adta ki a Székely Tündérország, majd a
Székely mesemondó című köteteket. 1896-ban a millenniumi
ünnepségekre jelent meg igazi szívügye, az ötkötetes Magyar
mese- és mondavilág, amely négyszáz történetet tartalmaz és
korának legnagyobb példányszámot elért sikerkönyve volt.
Kis Könyvtár címmel ifjúsági könyvsorozatot indított,
ebből lett később Benedek Elek kis könyvtára. Gyerekeknek
szánt verseket, leányregényeket, meseátdolgozásokat adott
közre nagy hozzáértéssel, esztétikai igényességgel
(Ezeregyéjszaka, Grimm legszebb meséi). A humanistahazafias nevelést szolgálták maradandó értékű regényei, a
magyar nemzeti múltat népszerűsítő írásai: A magyar nép
múltja és jelene, Nagy magyarok élete, Honszerző Árpád.
1900-ban a Kisfaludy Társaság tagjává választották.
1921-ben, amikor Trianon után aki tehette, menekült
Erdélyből, Benedek Elek végleg hazatért Kisbaconba. Itt sem
maradt tétlen: szerkesztője lett a Cimbora című ifjúsági
lapnak, amely először 1922. szeptember 22-én jelent meg. Ő
volt a gyerekek Elek nagyapója, aki kiterjedt levelezést
folytatott „unokáival“. A lap 1929-ben anyagi nehézségek
miatt szűnt meg.
Benedek Elek példás családi életet élt, feleségével 45 évig
éltek együtt boldog házasságban, hat gyermeket nevelve.
1929. augusztus 17-én Kisbaconban érte a halál szélütés
következtében, levélírás közben. Felesége követte a halálba,
egyszerre temették el őket, sírjuk egymás mellett fekszik a
település temetőjében. A fejfán látható Benedek Elek saját
maga által írt sírverse: „Jézus tanítványa voltam - Gyermekekhez lehajoltam - A szívemhez felemeltem - Szeretetre
így neveltem.“
Születésének 150., halálának 80. évfordulóján a háromszéki önkormányzat Benedek Elek emlékévet hirdetett. Egész
évben rendeznek programokat Magyarországon és
Romániában, egyebek közt mesemondó versenyekkel, vetélkedőkkel, kiállításokkal, konferenciákkal. Szülőfalujában
szobrát is felavatják és tervbe vették egy mesefalu
létrehozását. 2005 óta szeptember 30-án, Benedek Elek
születésnapján ünneplik a népmese napját Magyarországon.
(Forrás: Internet)
Szabóné Berki Szilvia
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OLVASNI JÓ!

Könyvajánló gyerekeknek

Kislányoknak:
Doris Lauer: Julcsi és Apa
Anya elutazott, így Julcsi apával kettesben
töltheti az egész napot. Grimasz- és táncverseny a
fürdőszobában, közös palacsintasütés, séta a
parkban...Mi minden fér bele egyetlen napba! A
kedves kis képekkel illusztrált könyvecske további
kötetei -(Julcsi az óvodában, Julcsi beteg) – a
gyerekek mindennapi életéből meríti témáját, a
kicsik örömmel nézegetik és hallgatják Julcsi
történeteit.

Kisfiúknak:
Thomas és barátai- Teljes gőzzel előre!
„Sodor szigetét gyönyörű kék tenger veszi
körül.... Vannak rajta zöld mezők és fehér
homokstrandok . Vannak folyók és patakok, soksok fáján madarak dalolnak. Vannak szélmalmok,
egy szénbánya és egy kikötő, ahová azok érkeznek,
akik a szigetre látogatnak. A szigeten számos
vasútvonalat is találunk..." A gyerekek kívülről fújják
a mesefilm szövegét. Kedvencükkel, a kis kék
mozdonnyal már a könyvtárban is találkozhatnak. A
mesekönyv az egész estés film alapján készült.
Sodoron új repülőteret építenek, ám a gőzösök és a
dízelek egymással torzsalkodnak, ahelyett, hogy
kivennék a részüket a munkából. Egyik éjszaka
tomboló vihar vonul át a szigeten és nagy károkat
okoz. Úgy néz ki, hogy a repülőtér megnyitóját is el
kell halasztani. Ez ráébreszti Thomast, hogy
összefogás nélkül nem mennek semmire. Vajon
sikerül meggyőznie a többieket és a helyes vágányra
terelni közös ügyüket?

Nagylányoknak:
G. Szabó Judit: Kristályszív akció
Anikó, a Kovács család középső lánya már
megint jókor volt jó helyen. Most éppen Amerikába,
egy varázslatosnak ígérkező téli vakációra repítette
a Los Angeles-i gép. Nem az ő hibája, hogy a
karácsonyi sítúra vége a vártnál sokkal
zaklatottabbra sikeredett. A következő néhány nap
történetét még Anikó tévékrimiken edzett fantáziája
is csak bukdácsolva tudja követni. De félni azért
nem kell, nagymamának most is igaza lesz. Anikó
sértetlenül kerül haza...
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Nagyfiúknak:
Nemes István: Futballsztár- Leshelyzetben
Christian Székely egyik napról a másikra váltott
sportágat: az amerikai futball helyett az európai
labdarúgást választotta. Edzője nagy jövőt jósol
neki, és Chris maga is kezdi elhinni, hogy valóban
híres futballsztár lehet belőle- bár tudja, hogy
rengeteg hiányossága van és a sikerért keményen
meg kell dolgoznia. A beilleszkedés nem könnyű, a
leendő társak többsége nem nézi jó szemmel az
„edző új kedvencének" érkeztét, ráadásul a
csapatkapitány, a korosztályos válogatott Luigi
D'Amanti több okból is a személyes ellenségének
tekinti. Ám mégis eljön a nagy lehetőség a
bizonyításra: a Dr. Pepper Dallas Kupa, a
legnívósabb nemzetközi tornák egyike, amelyen
harminckét csapat közül kellene a legjobbnak
lenniük.

Könyvajánló felnőtteknek
Nicholas Sparks: Szerencsecsillag
A tengerészgyalogságtól leszerelt Logan Thibault
a fél országot átszelő, Coloradótól Észak-Karolináig
tartó gyaloglással igyekszik szabadulni az iraki
háború nyomasztó emlékétől. Útjának azonban a
lelki megtisztuláson kívül más célja is van: egy lányt
keres, akinek a fényképére a háború zűrzavarában
bukkant. A képet megtartotta, és ettől kezdve
rámosolygott a szerencse, előbb a pókerben, majd
a harctéren is, minden veszélyhelyzetből sértetlenül
került ki. Osztagában az a szóbeszéd járta, hogy
különleges erő védi. És ez talán így is volt...
A fénykép keveset árul el a lány kilétéről, de az a
kevés nyom egy Hampton nevű észak-karolinai
kisvárosba vezet, ahová Logan hosszú, kalandos út
után érkezik meg. Némi keresgélés után rátalál a
gyermek é t egyed ü l nevel ő fiatalasszonyra,
Elizabethre, akinek arcát már oly régóta ismeri...
„A nő kezét bámulta, és egyszer csak belényilallt,
hogy nagyon nem stimmel ez az egész. Tudta, hogy
az lenne a helyes, ha sürgősen véget vetne a
dolognak. F ö l á llna a kanap é r ó l, kik í s é rn é
Elizabethet a kocsijához, jó éjszakát kívánna neki,
és még napfelkelte előtt eltűnne Hamptonból. De
nem jöttek a nyelvére a szavak, és képtelen volt
megmozdulni. Mintha valami rejtélyes erő tartotta
volna a markában. Csodálkozva fordult a nő felé.
Lám, átgyalogolt a fél országon olyasvalaki után
kutatva, akit csak egy fényképről ismert, és a végén
lassan, de biztosan beleszeretett ebbe a valódi,
sebezhető, gyönyörű nőbe, akinek köszönhetően a
háború óta először érzi úgy, hogy él."
Nicholas Sparks (Szerelmünk lapjai, Éjjel a
parton, Eltékozolt évek, Az őrangyal, Igaz hittel,
Üzenet a palackban, Első látásra, Kedvesem,
Válaszúton) legújabb regénye megindító történet
egy egyedülálló anya és egy lelkileg kiégett katona
különös kapcsolatáról.
Romantikus, könnyű olvasmány a hosszú téli
estékre- nemcsak hölgyeknek ajánlom.
Szabóné B. Szilvia

1963. tavaszán a Fenyő-család és tinédzser fia Miki otthagyják az amerikai álmot, és hazaköltöznek Budapestre.
Komoly trauma ez az egész családnak, de leginkább mégis Mikinek. Miért viszik el fegyveresek alighogy magyar földre
teszi a lábát, közvetlenül a repülőtérről édesanyjával és édesapjával együtt? Mert ezerkilencszázhatvanegynéhányat
írunk. És a helyszín, Magyarország. Még nem valami Amerika! ... Nagyon nem! Ők hárman viszont onnan jönnek! Arról a
helyről, aminek itthon a nevét sem szabad kiejteni. Chevrolet helyett Skoda autó, jégszekrény helyett Szaratov. A lakás
még megvan, csak már nem üres! Jár vele Balogh, a „szimpatikus, választékos modorú” társbérlő A munkahely szintén
megvan – csak már nem adják vissza Fenyő Elemérnek! Foglalkoztatásáról azért a régi barátságra való tekintettel
gondoskodnak. Lehet kalauz egy buszon. Nem baj, hogy mérnök! Nem. Tetszett volna, a fenekén maradni, nem disszidálni,
kérem, …. „valamiért” '56 után! Szóval régiúj élet kezdődik, régi-új barátokkal. A
fiatal Mikibe mélyen beleívódott mindaz,
ami egy tizenévesnek Amerikát jelentheti. A rágó, márkás cigaretták, hawaii
ing, a kóla, hajzselé könnyed életstílus.
De mindenek előtt a rock and roll!
Mindez felettébb gyanús ...! Miki arról
álmodozik, hogy ő lesz a következő
Jerry Lee Lewis Ő volt a rock and roll
fenegyereke az ötvenes években az
Egyesült Államokban. Felmegy tehát
a színpadra, leül a zongorához, s
megmutatja, mit tud. Nagyjából
ekkor válik lidércnyomássá az élet
Bigali elvtárs számára. „Rendőri
intézkedést foganatosíttatok
azonnali hatállyal!” – sikítja.
Semmi…..! „Riadó, bammeg!” –
fordítja magyarról magyarra.
Ja!!! Sietve vonulni kezdenek a
rend őrei. Csakhogy az őrjöngve táncoló tömeg visszafogja
őket, míg meg nem érkezik a
vízágyú, ….. Csepel-platón.
Erősen valószínű, hogy
valahol majd megint
összejön az ifjúság, és az
is szinte borítékolható,
hogy ismét „rosszul
Magyar zenés film. Rendező: Fonyó Gergely
reagál” majd ennek, az
amcsi kakadunak a
Forgatókönyvíró: Tasnádi István, Köbli Norbert
Zeneszerző: Fenyő Miklós, Gulya Róbert
zenéjére, aki az istennek
sem hajlandó verébbé
Operatőr: Csukás Sándor Zene: Fenyő Miklós
lenni. Hiába mondja neki a
papája, hogy itt így illik!
Mit csináljanak vele?
Likvidálni nem lehet, a
teljes tiltás sem megoldás, hiszen a tömegben
felgyülemlett feszültség
még nagyobbat robban. A
főelvtársak bölcsek. Ha
muszáj, nyissuk meg a
csapot - de akkor és
amennyire mi akarjuk!
AUGUSZTUS 20-ÁN, A STRANDON!
Legyen Ki-Mit-Tud –
ellenőrzött keretek
között! Ezt a Miklós gyereket meg, aki ilyen zenével mételyezi az ifjúság tudatát, ezt a huligánt, meg hagyjuk zenélni, ……
négy jóravaló, NDK-s, jégcsap-modorú hölgyemény mögött, harmonikán! Egy dal a Berlini fal avatásáról éppen megfelelő
lesz. Ha meg nem akarja? Hat év letöltendő fegyházbüntetés államellenes izgatásért! „Világos a képes beszédem?” –
kérdezi negédesen mosolyogva Bigali. Aztán nehogy félreérthető legyen, érdeklődik még: „Egyébként, mondd csak,
Mikikém, a kedves édesapád hogy van?!” Elkezdődnek a próbák. Ejnye! De hiszen ez nem is NDK-s zene! Nem hát, hanem
amerikai! „Hogy???!” Akarom mondani: latinamerikai ! Kubai !!! „Ja vagy úgy ! Akkor minden rendben van, akkor lehet!”
Szegény, szegény Bigali elvtárs, ha tudná, mi vár még rá. Pláne Mikire. Mert ez csak a történet egyik vonala,
természetesen hozzájön még a sikerfilmek többi összetevője: a szerelem, és a balhé...
Tasnádi István forgatókönyve több szálon fut. Meg kell hagyni, ügyesen csomózgatta egymáshoz őket! A Made in
Hungária egyszerre korrajz, love story, és olykor már börleszkbe hajló vígjáték. Ez a film, bizonyíték arra, hogy aktuális
sztárok nélkül is lehet jó mozit csinálni. Nagyon kevés ismerős arccal találkozunk benne. Hegedűs D. Géza, és Scherer
Péter. Ők az elvtársak, a helyi kisistenek. Scherernek ráadásul amolyan „Bajor Imis-szerep” jutott: butuska, peches,
minden lében kanál figurát kellett megszerettetnie velünk. Sikerült! Bereményi Géza játssza a főmuftit, a legilletékesebb
elvtársat, aki a legnagyobb autóval jár, és akinek be kell bizonyítani, hogy itt, kérem szépen, minden a legnagyobb rendben
zajlik. Épül a szocialista haza! Fenyő Miki szüleit Dunai Tamás és Vándor Éva játszák. A negatív főhőst, a balhés riválist,
Fenyő Iván . A film végén természetesen maga a „megénekelt, megfilmesített” Fenyő Miklós is feltűnik, hogy előadja a film
címadó dalát, a Made in Hungáriát A többiek gyakorlatilag ismeretlenek. Akad, aki mögött nemhogy film-, de színházi
szerep sem igen van. Fenyő Miklós fiatalkori énje Szabó Kimmel Tamás. A szerelmét, Verát alakító Kiss Tünde az Operett
Színház stúdiósa. …jelenleg. A megénekelt Marinát játszó Valentin Titánia alig jött ki a főiskoláról. Nevüket érdemes
megjegyezni. A Made in Hungáriát - melynek ihletője az azonos című, már több mint, kétszázötven előadást megért
musical, – időutazás – magyar módra. Egyszerre nosztalgikus és groteszk, úgy kelt szimpátiát a sokak által már csak
történelmi kor iránt, hogy közben azért alaposan el is rettent a visszakívánásától. Lényege mégis a humor, az önfeledt tánc
és zenélés, no és persze a szerelem. Made in Hungária, amúgy „rákendrolosan”!
Bakosné
17

Dobruskai kirándulás
Feszültségteli napunkat követően kis csapatunk némi
késéssel 2009. szeptember 24-én elindult Dobruskára.
Feszültségünk oka a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal ellenőreinek 1 órás késése volt, mivel fentebb említett
napon kívánták ellenőrizni az utazásunk eszközeként szolgáló
kisbuszt.Az ellenőrzés rendben zajlott.
Ellenőreink miatti későbbi indulás sem akadályozott meg
minket abban, hogy a tervezett érkezési időpontunknak
pontosan eleget tegyünk.
Vendéglátóink meleg vacsorával és helyi szokásnak
megfelelően finom sörrel vártak bennünket.
Fáradságainkat kipihenve másnap Kudowa Zdrojba vettük
az irányt és a kihagyhatatlan pisztrángosnál jóízűen
falatoztunk, melyet követően testvértelepülésünk által
szervezett kiállítás megnyitóján vettünk részt. A kiállításon
Dobruska holland és lengyel testvértelepülése is képviseltette
magát, akikkel megismerkedve kora este „nemzetközi
bowling versenyt” szerveztek vendéglátóink. Újdonsült
holland barátaink nagyon kedvesek voltak és nagy érdeklődést
mutattak településünk iránt.
A szombati napon korán keltünk hiszen a Vencel napi
ünnepségen Ica vezetésével képviseltük a csodálatos magyar
ízeket. Az előkészületek során jelentős érdeklődésre tettünk
szert, hiszen vendéglátó településünk állampolgárai már
számítottak a magyar „kolbászkára”, valamint a kiváló
borainkra.
Kínálatunk gyors fogyása miatt szabad délutánt tudhatunk
magunkénak, mely során felderítettük a vásár kézműveseinek
kínálatát, megkóstolva a helyi jellegzetességeket például a
zamborakot (fokhagymás, köményes, fűszeres tócsi).
Kirándulásunk záróestjén
a Vencel napon szervezett
koncerten vettünk részt,
majd vasárnap kora reggel
nehéz szívvel indultunk
vissza kis hazánkba.
Te r m é s z e t e s e n N a g y
Ferenc önkormányzati
képviselőnek köszönjük,
hogy végig velünk volt.
Nagyon jól éreztük magunkat, bízunk abban, hogy jövőben
is lesz lehetőségünk hasonló kiránduláson részt venni.
Köszönjük az ábrahámhegyi és a dobruskai önkormányzatnak, hogy ott lehettünk.
Horváth Anita és Gáspár Anita

Amatőr versíróink írták
Fonyódnak címezve
Van egy hely, mely Badacsonyra néző.
Balaton tükrében fürdő, egy látomásban tündöklő,
A feljövő nap ívét követő.
Mint gyermek, ki anya keblét ölelő, azt meglelve őt szerető.
Te ki most mámoros jókedvvel, a jó bort ízlelve,
A túlsó partot figyelve, fedezd fel Te a nőt,
ki a felkelő napfény tükrén ébredő,
S kit ott találsz, szívedet szeretőt!
V.A.
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ÚJ KÖRNYEZETKÍMÉLŐ HOMOKKITERMELÉS
A KVARC ÁSVÁNY KFT-NÉL!
Sokan nem tudják, hogy országunk egyik legkorszerűbb
kvarchomok kitermelő bánya üzeme, a Kvarc-Ásvány Kft, amely a Káli
medencében Ábrahámhegy, Salföld, Kékkút, Balatonrendes
települések közelében található.
Az ásványanyag előfordulás kiváló minőségű, országunkban
egyedülálló. A térségben egyébként már több mint 40 éve folyik homokkitermelés, sőt vannak feljegyzések a 20-as évekre vonatkozóan is.
A Kvarc-Ásvány Kft. 1990-ben alakult, jelenlegi tulajdonosai
belföldi magánszemélyek. A cég székhelye Ábrahámhegy-Kisörs,
telephelyei Nemesgulács és Budapest mellett Törökbálit településeken
találhatók.
A cég 1996-ban megalapította a Kvarc Mineral Kft.-t. A két vállalat
2009. év folyamán egyesült. A jelenlegi teljes munkaidős állományi
létszám 82 fő. A cég fő tevékenységei kvarc homok bányászata,
előkészítése, osztályozása és különböző építőanyagok gyártása,
forgalmazása.
Termékpalettánkon megtalálhatók a legkülönbözőbb célokra
felhasználható, mosott, élesen osztályozott kvarc homokok, melyek
főként öntödei segédanyagok (formák, magok), építőanyagok (száraz
és nedves habarcsok, betontermékek) gyártására alkalmasak. Jelenleg
több mint 28 féle kvarchomokot, 15 féle durvább szemcsézetű un.
granulitot és több mint 20 különböző építőanyag terméket állítunk elő.
Működésünk során legfőbb célkitűzésünk mindig az volt, hogy a
termékeket, a termelési és előkészítési technológiákat folyamatosan
fejlesszük az egyre növekvő vevői igényeknek megfelelően.
Az eddigi beruházásaink eredményeképpen a cég elérte, hogy a
technológiai berendezései korszerűek, teremékei és szolgáltatásai
minden tekintetben megfelelnek az elvárt követelményeknek. A
társaság 10 éve működteti az ISO minőségirányítási rendszert, mely
jelentősen hozzájárult a szolgáltatások és a termékek minőségi
színvonalának emeléséhez.
2008-ra a homok előfordulás geológiai elhelyezkedése oly
mértékben megváltozott, hogy a kitermelhető homokvagyon jelentős
része a nyugalmi vízszint fölé került, mely már az addig alkalmazott
hidraulikus eljárással nem volt kitermelhető.
Célunk egy olyan termelési eljárás megvalósítása volt, amely
biztosítja a nyugalmi vízszint feletti homokvagyon kitermelését úgy,
hogy a termelési költségek csökkenjenek és a környezetet érő
károsodások mértéke is csökkenjen.
Ehhez egy helyváltoztatásra képes, mobil feladó berendezés és egy
homokfalat jöveszteni tudó - KOMATSU VVA320-5 típusúgumikerekes homlokrakodó üzembeállítására volt szükség.
Mindez az EU támogatás keretében a mikro-, kis és középvállalkozások fejlesztésére kiírt – GOP-2008-2.1.1/B. pályázat
elnyerésével valósult meg 2009-ben.
Az új termelési eljárás bevezetése jelentős környezetvédelmi
előnnyel jár. A korábbi eljárás a környezetet nagyobb felületen és
tartósan vette igénybe, tavak keletkeztek, jelentősek voltak a termelési
veszteségek, a természetes állapot helyreállítási költsége is magasabb
volt. Az új technológiával viszont a termelés kisebb területen folyik, a
termelési veszteségek kisebbek, a helyreállítást kisebb ráfordítással, a
termelés előrehaladásával párhuzamosan lehet végezni.
Az új eljárással a homokkitermelés gazdaságosabb, amely lehetővé
teszi a termékek és a gyártási technológiák további fejlesztését, így a
jövőben még magasabb szinten tudunk megfelelni az egyre növekvő
vevői és környezetvédelmi elvárásoknak.
Derhán Dénes ügyvezető igazgató

Mozdulj Balaton döntő
2009-es évben Vonyarcvashegyen került megrende-zésre
az idei sorozat döntője. Ábrahámhegy képviseltette magát
mind a három sportágban. A versenyeken röplabda csapatunk
8. helyezést ért el, a csapat tagjai Horváth Gergő és Mészáros
Tamás volt.
Kosárlabdában 3. helyezett lett a Döbörhegyi Balázs,
Juhász Tamás, Gerecs Gergő, Farkas Dávid összetételű csapat.
Labdarúgásban a Szentmihályi Ádám, Csók Dániel, Varga
Roland, Völcsei Róbert alkotta csapat első helyezést ért el
imponáló teljesítménnyel. Az összetett versenyben 34
település közül csapatunk második helyezést ért el, ami
nagyon kiváló eredmény. Hozzá kell tenni, hogy első és a
harmadik helyezett is Keszthely város két strandját
képviselték. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek,
aki a nyár folyamán együtt sportolt velünk szombat délután és
az elkövetkező évben is szeretettel várjuk a sportolni
vágyókat.
Vella Zsolt

SPORTNAP

2009. augusztus 20-21.
Ez év nyarán is megrendezésre került a már régi
hagyományoknak örvendő sportnap. Sajnos nem az előre
eltervezett időpontban tudtuk lebonyolítani a szélsőséges
időjárási viszonyok miatt.

Néhai Szabó László emlékezése
Tóth Ilonkának
Sporttársak voltunk
Repültünk a fényben
De komor felhők jöttek
A ragyogó kék égre
Csodálatos az ég kék Zenitje
Mint szemed varázsos fénye
Szavadnak minden szép igéje
Szellemednek erkölcsössége
S a napnak éltető fénye
És tetteidnek hősi dicsősége
A gyógyításba vetett hitreménye
Ez hitet adó mind a jóra, szépre
S az embereknek szép reménysége
Ragyogj fel a csodálatos kék fénybe
Teremtőnk, kérünk vigyázz Rája
E hazát szerető őszinte fényre
Bár ezt mind láthatnád a mélyben
Sajnos Te már nem lehetsz
Ebben a szép, de furcsa létbe
Hisz, gyilkosaidnak lettél
Kéjes örömére!
De szellemed és 56-os emléked
Itt él a szívünkben
Most és mindörökre
Pihenjél békében.

Ezen a hétvégén minden tényező adott volt a versenyek
megrendezéséhez. A sok tervezett program miatt csak két
nap alatt sikerült lebonyolítani a versenyeket. A maratonira
nyúló felnőtt lábteniszt gigászi küzdelemben Tóth Miklós –
Varga Roland páros nyerte meg. Gyermek lábteniszben a
Molnár Patrik – Martinovics Tamás páros győzedelmeskedett.
Kosárlabda versenyt „Zsolti” névre elkeresztelt budapesti
csapat nyerte. Strandröplabdában a „Kész a hekk”
fantázianevű csapat végzett az első helyen. Kispályás fociban
a „Csutkalábúak FC” nyerte meg a versenyt. Gyermek
asztaliteniszben Szabó László végzett az első helyen.
A gyerekek körében legnagyobb sikert arató lufi taposás
három fordulóban került megrendezésre, az elsőt Darvas
Levente, a másodikat Szép Ádám János, a harmadikat pedig
Melkovics Rebeka nyerte meg. A nagy sikerre való tekintettel
2010. nyarán szintén két naposra tervezzük a községi
sportnapot.
Köszönöm minden rendezőnek és a jövő évi aktivitásukban
bízva mindenkit szeretettel várunk.
Vella Zsolt

FELHÍVÁS
A június 27-i hétvégén átadott „András-híd” igen nagy
tetszést nyert el a település nyaralói, vendégei, lakossága
körében, amit magánszemélyek által összeadott pénzből
készíttettünk el. Ezen felbuzdulva többen jelezték, nagyon
szívesen segítenek a régen „Ráber-hídnak” elkeresztelt
építmény helyére egy ilyen szép alkotás kerülne. Ezért kérjük
mindazokat, akik segítő szándékukat kifejezték, hogy a Pro
Ábrahámhegy Alapítvány számlaszámára utalják át, mely a
következő: 7280030-15335638. A megjegyzés rovatba pedig
legyenek kedvesek beírni a „híd” szót. Ünnepélyes átadására
a május végi falunapon kerülne sor. Szívesen fogadjuk
ötleteiket, milyen névre kereszteljük az újonnan elkészülő
remekművet. Segítő szándékukat előre is megköszönve.
Vella Zsolt polgármester
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További rendezvényeink 2009. évben
Rendezvény megnevezése

Rendezvény időpontja

Rendezvény helye

Nyugdíjasok karácsonya

December 19.

Művelődési ház

Szilveszteri batyus bál

December 31.

Művelődési ház

KÖZÉRDEKŰ
Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn és szerdán 8-12 és 13-15:30, pénteken 8-13:30 óráig
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyző:
Hétfőn és szerdán 8-12 és 13-15:30 óráig
Előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Polgármester:
Pénteken 9-15 óráig
Központi telefonszám: 87/471-506
Jegyző:
87/471-506
Műszak:
87/571-107
Igazgatás:
87/571-108
Pénzügy, adóhatóság: 87/571-109
Fax:
87/571-110
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu - www.abrahamhegy.hu
Háziorvosi ellátás
Rendel: Dr. Németh Csaba
Telefon: 87/464-197 lakás, Mobil: 20/9444-862
Rendelők:
- Ábrahámhegy: 87/471-516
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig
- Balatonrendes: 87/464-338
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütürtök 8-9 óráig
- Révfülöp: 87/464-150
Rendelési idő: hétfő 8-12, kedd 9-12
szerda 9-12, csütörtök 14-16, péntek 9-12
Ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban, Telefon: 87/511-083
Hétvégén, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 16:30-7:30-ig
Állatorvos
Dr. Szabó Béla, Kővágóörs, Tel.: 87/464-109, 20/475-2965
Hatósági állatorvos
Dr Ásványi Tamás, Kővágóörs, Kossuth u. 26.
87/463-745, 20/9217-372
Fogorvos
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán
Badacsonytomaj; Telefon: 87/471-689
hétfő 13-19, kedd 7-13, szerda 13-19, csütörtök 7-13,
péntek páros héten de., páratlan héten du.
Bejelentkezés és időpont egyeztetés: 87/471-689

Hétvégi ügyelet: szombat, vasárnap
Veszprém, Halle u. 5/d SZTK 8-14 óráig
Gyermekorvos
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc, Badacsonytomaj, Tel.: 87/471-282
Hétfő 8-11, kedd 13-16 (Badacsonytördemic)
szerda 8-12, csütörtök 13-16, péntek 8-12 óráig
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel.: 87/464-065
Nyitva: hétfő 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17, csütörtök
7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12 óra
Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
Hősök tere 5.; Tel.: 87/471-012
Nyitva: hétfőtő, szerda, péntek 7:30-11:10, 12:50-17, kedd és
csütörtök 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10 óráig
Könyvtár, internetes helyiség és a kiállító helyiségek
Nyitva tartás:
hétfőn szünnap
kedd, szerda, csütörtök 15-21 óráig
péntek, szombat
15-21 óráig
vasárnap
Zárva
Telefon: 70/380-0761, abrahamkonyvtar@freemail.hu
Kultúrház Tel.: 30/233-8361, 70/380-0763,
kulturhaz@abrahamhegy.hu
Nyitva tartás szerdától szombatig 15-21 óráig
Tűzoltóság Tel.: 87/471-539
Csőtörések bejelentése: DRV RT. Badacsony, Egry sétány
Telefon: 87/531-007
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Ügyfélszolgálat: 40/220-220
Műszaki hibabejelentés: 40/330-330
Falugazdász:
Pekli Tamás, Telefon: 30/410-9525; Minden kedden 13-14 óráig
Hegybíró: Szőke Géza, Minden pénteken 15:30-17 óráig
Gyermekjóléti szolgálat és családsegítő szolgálat Jámbor Szilvia
Minden csütörtökön 12:30-13:30 óráig, Telefon: 30/378-15-67
Helyük: Kulturális Centrum (volt iskola) Badacsonyi u. 12. hátsó
udvar felől

19

94
19

Az Önkormányzat és a Fürdőegyesület Lapja
Felelős kiadó: Vella Zsolt polgármester
Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Vezetője: Fedőné Vodenyák Katalin
Nyomdai munkák: VISUAL.HU Kft.
Nytsz: MKM B/PHF/1461/Ve/94.
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