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Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!
Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg,
hogy újévi köszöntőmet egy mesével kezdjem, melyben egy ember megjárja a poklot és a mennyországot is. A pokolban furcsa látvány fogadja. Nagy kerek asztal mellett ülnek a kárhozott lelkek. Az asztalon minden, mi szemszájnak kellemes.
Ám olyan hosszú kanalakat tartanak kezükben, hogy bárhogyan is igyekeznek, egy falatot sem bírnak a szájukba tenni.
Így mindannyian éheznek. Odafent az égben ugyanez a látvány fogadja: kerek asztal, sok finom ennivaló és méteres kanalak. Csakhogy itt, mégis mind jóllaknak. Ők, ugyanis etetik egymást!
Ez a történet sok mindent elmond mindennapjainkról, egymáshoz való hozzáállásunkról. Mai világunkban nagy a zűrzavar, nehéz a megélhetés, sok a munkánk, szorongás, létbizonytalanság kíséri életünket. Nem könnyű a saját problémáinkon kívül másra is gondolnunk. Így van ez a családokban
is, de egy falu közösségében is. Pedig csak azokba kapaszkodhatunk, akik velünk közösséget vállalnak. Ha egymást „tápláljuk”, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömöt
adunk egymás életének. A közösség az, amire alapozhatunk,
ami kiigazíthat bennünket tévedéseinkkor, és előre lendíthet,
ha megtorpanunk. Az újév kezdete ezt az érzést erősíti bennünk. Enyhülnek a szívek, kicsit több érzelmet engedünk közel magunkhoz. Megnő a másikat elfogadni tudó szeretet, az
összetartozás, érzése. Boldog újévet kívánunk még azoknak
is, akiket nem is ismerünk, akikre év közben rá sem nézünk,
akikre sokszor nem jut időnk, vagy akikhez nincs egy jó szavunk sem. Fogadalmakat teszünk, az újévre vonatkozóan, talán még az is eszünkbe jut, hogy régi sérelmeinkért jó volna megbocsátani. Sokszor próbáltuk már megtartani ezt, az
ilyenkor szinte mindenkit rabul ejtő, jóakarattal teli érzelmeket a szívünkben, az ünnep utáni hétköznapokra. Azt kívánom mindenkinek, hogy ezt megélje! A szeretet és a vele járó
békesség, a jóakarat tegye széppé az ünnepeket követő hétköznapokat is.
Ezúton szeretnék újra köszönetet mondani,
mindazoknak, akik az egyre nehezedő körülmények között is

aktív részvételükkel, támogatásukkal, javaslataikkal segítették településünket, és önkormányzatunk munkáját. Kívánom
mindannyijuknak, hogy leljék meg örömüket szeretteikben, és
embertársaikban!
Remélem, hogy az ünnepek mindeninek megadták az alkalmat az igazi kikapcsolódásra, testi, szellemi és lelki megújulásra, feltöltődésre, hogy az újévet új szívvel, újult erővel
kezdhetjük, és valóra tudjuk váltani egyéni és közösségi terveinket, álmainkat!

Ehhez kívánunk
Szerencsés, és Boldog Új esztendőt!
Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete
Kívánok én hitet, kedvet, szeretetet, hű türelmet!
Utadhoz fényt, csodát, álmot, békességes boldogságot!
Magyar szót, az égre kéket, emberarcú emberséget!
A tervhez szerencsét, célt, és igazságot,
daltól derűs jobb világot!
Kézfogásos tiszta csöndet, és mosolyból minél többet!
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Ábrahámhegy jövője 2014-ig!

Választások után
2010. október 3-án ismét általános önkormányzati választásra került sor. Négyévente egyszer van lehetőség arra, hogy közös
ügyeink vitelére helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket válasszunk. Közös döntésünk hosszú időre meghatározza
településünk sorsát. A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy
a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit.
A megtartott önkormányzati képviselők és polgármester választás Ábrahámhegyen sikeresen, a törvényi előírások figyelembe vételével zökkenőmentesen megtörtént. A választást követően
a megadott határidőn belül kifogás, észrevétel nem érkezett. Az
507 szavazásra jogosult választópolgár közül 289-en éltek szavazati jogukkal.
Polgármester választás: polgármester jelölt 1 fő
Szavazóként megjelentek száma:
289
Urnában lévő szavazólapok száma:
289
Érvénytelen szavazatok száma:
28
Érvényes szavazatok száma:
261
Vella Ferenc Zsolt

független jelölt

261 szavazat

A választás eredményes volt.
A megválasztott polgármester:
Vella Ferenc Zsolt független jelölt lett.
Egyéni listás képviselő választás:
Képviselő jelölt: 7 fő
Szavazóként megjelentek száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Fedőné Vodenyák Katalin
Gáspár József
Góth Péter
Homonnay Zsombor István
Hus-Wéber Gábor Zoltán
Kovács József
Zavari Judit Andrea
A választás érvényes volt.

289
289
6
283
989

független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

194 szavazat
187 szavazat
75 szavazat
124 szavazat
59 szavazat
212 szavazat
138 szavazat

Betölthető képviselői helyek száma: 4 fő
Mandátumhoz jutott:
Kovács József
Fedőné Vodenyák Katalin
Gáspár József
Zavari Judit Andrea

független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

Megyei közgyűlés tagjai választásának szavazóköri eredménye:
Szavazóként megjelentek száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:
FIDESZ-KDNP
MSZP
JOBBIK

289
289
9
280

182 szavazat
60 szavazat
38 szavazat

2010. október 17-én, ünnepélyes keretek között megtartott
alakuló ülésen az új testület a Helyi Választási Bizottság elnöke
előtt letette a hivatali esküt, megtörtént a megbízólevelek átadása. Sor került az alpolgármester megválasztására, a polgármester
javaslatára a képviselő-testület Kovács Józsefet alpolgármesterré
választotta.
Baki Jánosné - HVB elnök
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Természetesen az elmúlt négy-nyolc évben elkezdett munkát szeretnénk folytatni, értve ez alatt a helyiek
munkához jutásához való segítséget. Minél nagyobb figyelmet fordítva a rászorulók közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatására. Folytatjuk településünk további fejlesztését mind az infrastruktúrában és egyéb területeken
is. A sport és kultúra területén szintén a megkezdett úton
haladunk tovább. Fenntartva az egyensúlyt a helyiek, illetve nálunk nyaralók érdekeinek egyeztetésével.
A Község fejlesztését tekintve konkrét céljaink
vannak:
- strand kabinsor bontása, új akadálymentes vizesblokk,
pelenkázó és internetes helyiség építése
- hivatali épület átépítése, (tetőszerkezet cseréje és 71es út felől erkély készítése)
- rendezési terv módosítása készülőben,
- közpark létrehozása a volt „Fagyöngy” helyén,
- felszíni vízelvezetés megoldása,
- Önkormányzati utak aszfaltozása
- 71-es út mellett járda felületének felújítása,
- Patak utcai buszmegálló felújítása
- Patak parti sétány megvilágítás kivitelezése
Nagyon sokat dolgoztunk a Rendesi hegy és a
Körmici-hegy vízellátásának megvalósításában, de törekvéseink valószínűsíthetően csak a Körmici-hegy esetében vezetnek eredményre.
Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten a helyi lakosokat foglalkoztassa. Településünkön élők turizmusból,
vendéglátásból és borászatból élnek, ezeket a tevékenységeket tudjuk segíteni hatékony marketingmunkával.
Községünkben elvégzendő munkákra helyi vállalkozókat, szakembereket kívánunk felkérni, az érvényben
lévő jogszabályok keretein belül. Helyi közhasznú munkát végzők irányítására. A településen érintett és fellelt
hiányosságok megszüntetésére alkalmas irányító személy (falugondnok) felkérése, foglalkoztatása.
Tény és való, hogy a felsoroltak mindegyike nem tud
megvalósulni, ennek egyszerű oka, hogy jelenleg nem
ismerjük milyen pályázati kiírások várhatók az elkövetkezendő években. Emellett mindannyian tudjuk, hogy a
Kormány eltökélt szándéka a jelenlegi önkormányzati és
hivatali rendszer átalakítása.
Tisztelettel:
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
2010. augusztus 18.
Az Önkormányzat a községben állandó lakosként bejelentett,
életvitelszerűen a községben élő és nappali tagozaton tanulók részére 10.000,- Ft beiskolázási segélyt nyújtott.
A Helyi Választási Bizottságba a személyek megbízásáról született döntés.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, az Ábrahámhegy 2233 hrsz-ú ingatlanon megépített temetőkápolna és
felújított ravatalozó tekintetében a Római Katolikus Plébániával
a kápolna használatára vonatkozó együttműködési megállapodás
aláírására.
A település érdekében végzett kiemelkedő munkásságának, Ábrahámhegy Krónikájának megírásába fektetett önzetlen munkájának, a község jó hírnevének öregbítéséért és példamutató emberi magatartásának elismeréseként
ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉRMET adományozott Fekete József tanítónak.
2010. augusztus 26.
A „Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda „Helyi Nevelési Programját jóváhagyta a testület, valamint a „Tatay
Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának, Házirendjének módosítását elfogadta.
2010. szeptember 22.
Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetés beszámolóját
74.995 e Ft bevételi és 87.283 e Ft kiadási főösszeggel elfogadta.
A Körjegyzőség 2010. I félévi költségvetési teljesítését 16.866
e Ft bevételi és 16.793 e Ft kiadási főösszeggel elfogadta.
Az Önkormányzat döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
A Képviselő-testület a bognármúzeum megközelítésének elősegítése érdekében 3 db útbaigazító táblát készíttet el, és helyez
ki.
2010. október 1. rendkívüli
A Képviselő-testület korábban pályázatot nyújtott be „Az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre” az Ábrahámhegy 222. hrsz-ú ingatlanon
park és játszótér kialakítására, melyet 4. célterülettel kiegészített
ez a játszótér.
2010. október 17. alakuló
Polgármesteri program ismertetése.
Vella Zsolt polgármester Megköszöni Gáspár József képviselőtársának a munkáját. Gratulál a képviselőknek a választáson elért eredményéért. Nehéz négy évnek néznek elébe, bízik benne,
hogy meg tudnak felelni a község elvárásainak és az itt élők komfortját, ki tudják elégíteni.
Vissza menne 2002. évre, az akkor elhatározott tevékenységeiket személyesen négy külön csoportra osztotta és a szerint tette
a munkáját, akkor még mint képviselő.
Fontos a helyben lakók munkához való jutásának lehetősége. Az egyik munkáltató az önkormányzat, a kisörsi ásványbánya és nyáron a strand. Próbál az önkormányzat minden lehe-

tőséget megragadni, közmunkaprogramot és más egyéb lehetőségeket, ez eddig szépen működött. Iparterületről nem beszélhetünk, a helyiek a bortermelésből, az idegenforgalomból és a vendéglátásból tudnak megélni.
A következő a helyben élők művelődéshez és szórakozáshoz
való jutása. Szép programokat szerveztek és szép számban látogatták ezeket a rendezvényeket. Bizonyos nívót elért a Bernáth
kiállítás. Ezen az úton tovább kell haladni.
A rendezvények alkalmával van amikor hangos a település,
ezen változtatnak majd, hiszen aki városban lakik itt pihenni szeretne, de viszont a másik oldalt is figyelembe kell venni a helyi
lakosok ilyenkor tudják megkeresni a jövedelmüket.
Szépen fejlődött a település, a környék egyik legszebb strandja a miénk, van ennél szebb is, de azok városi strandok és sokkal
nagyobb lehetőségeik vannak.
Szépült a hivatal udvara, az orvosi rendelő, játszótér is épült.
Beadott pályázat van közparkra.
Tovább kell folytatni a patak-parti sétány közvilágítását, a Patak utca forgalma veszélyes.
További gépbeszerzéseket terveznek, többfunkciós traktort
nyertek és egy kisbuszt pályázaton, amellyel a diákokat szállítják az iskolába. Emellett igénybe lehet venni kulturális és sport
programokra.
A civilszervezetekkel a kapcsolatot tovább kell erősíteni, hogy
ők is belelássanak az önkormányzati munkába és segítsék, hiszen
egymásért vagyunk és dolgozunk. Ennyit szeretett volna elmondani, hogy hogyan is képzeljük el az elmúlt négy évet, ez folytatása az elmúlt 20 évnek, erre törekszenek, ezt vállalták. Köszönetet mond mindannyiuk családjának is, hiszen őnélkülük – ahogy
képviselőtársa is elmondta - nehéz lenne a munkájukat elvégezni. Teljes szívvel azon dolgoznak, hogy az itt élőknek, a nyaralóknak és az ide látogatóknak ki tudják elégíteni a kéréseiket, és
ezen lesznek mindannyian, ezt megígéri.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kovács József képviselőt, Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 39. szám
alatti lakost Ábrahámhegy község alpolgármesterévé választotta.
Az Önkormányzat az iszapkatasztrófa kárenyhítésére adományként 100.000,- Ft értékben tartós élelmiszert, tisztítószert
biztosított.
November 4. Együttes ülés.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánította azon
szándékát, hogy 2011. január 1. napjától Balatonrendes Község
Önkormányzatával és Salföld Község Önkormányzatával létrehozza és működteti Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségét, mint önállóan működő és gazdálkodó közhatalmú költségvetési szervet Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
szám alatti székhellyel.
November 15.
A Képviselő-testület döntése szerint a házi szennyvízátemelők
meghibásodása során az ingatlantulajdonos a neki felróható okból bekövetkezett kár összegét köteles megtéríteni Ábrahámhegy
Önkormányzat részére.
Az Önkormányzat 2010. III. negyedévi költségvetése 139.537
e Ft bevételi és 145.432 e Ft kiadási főösszeggel elfogadásra került.
A Körjegyzőség 2010. III negyedévi költségvetése 25.702 e Ft
bevételi és 25.043 e Ft kiadási főösszeggel elfogadásra került.
Kovácsné A. Katalin
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Lakossági tájékoztató

Az Önkormányzat a falugyűlést követően felvette a kapcsolatot ügyvéddel a határozat ügyészségen történő megtámadását illetően, akinek ajánlaA 2010. szeptember 4-i falugyűlést követően tett ta 2010 szeptember 22-én érkezett meg. 2010 okintézkedésekről.
tóber 3-i választást követően került a képviselő-testület részére az ügyvéd ajánlata és szerződéstervezeSalföld,
Monoszló,
Balatonhenye,
Köveskál, te megküldésre.
Szentbékkálla, Mindszentkálla települések szennyvízAz ügyvéd úrral több alkalommal került sor egyezcsatornázása

Salföld
Salföld Község Önkormányzat szennyvízcsatornázása ügyében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás tárgyában elrendelte a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére új
eljárás lefolytatását, melynek megindításáról értesült Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2010
október 1-én.

tetésre, melynek nyomán körvonalazódni látszik
egy az önkormányzat részéről is elfogadható szerződés. Homonnay Zsombor az ügyben gyűjtött
aláírások másolatát két alkalommal 2010. október 11-én és november 11-én adta le összesen 835
db-ot. A Képviselő-testület az ügyvéd szerződését
2010. november 22-i ülésén elfogadta el, végleges
formában, mivel a tervezeten javítások elvégzése
volt szükséges. December 3-án a szerződés aláírása megtörtént.

Az új eljárás a községi gyűjtőhálózatra és a szenny- Burnót patak áthelyezése: Közép-dunántúli
víztisztító megépítésére szól.
Környezetvédelmi Természetvédelmi FelügyelőSalföld Község Önkormányzata az új eljárást tájé- ség Ügyszáma: 24661/2010
koztatás alapján meg kívánja szüntetni.
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége 2010
szeptember 15 napján érkezett meg az áthelyezéshez a mederkezelő hozzájárulása. A hiánypótlást
Balatonhenye, Monoszló, Mindszentkálla, a tervező teljesítette. A Közép-dunántúli KörnyeKöveskál, Szentbékkálla szennyvízcsatornázása: zetvédelmi Felügyelőség 2010 szeptember 22-én
A települések szennyvízcsatorna hálózatának ki- küldte meg hiánypótlási felhívását az áthelyezés
építése folyik. A fellelhető dokumentumok alap- ügyében. Október 15-én érkezett meg az ügyféli
ján megvizsgálásra került a tervező azon állítása, jogállás megállapítása a Túravitorlás Sportklub Ábmelyet a falugyűlésen tett, hogy a 2003 évi enge- rahámhegyi Önálló Szervezeti Egységét, valamint
délyező határozatról Ábrahámhegy Község Ön- az Ábrahámhegyi Nádirigó Környezet és Termékormányzata tudott. Az irattárban nem lelhető szetvédelmi Közhasznú Egyesületet illetően. Defel a határozat, valamint a Felügyelőséggel történt cember 3-án a Közép-dunántúli Környezetvédelegyeztetés során tájékoztatták az Önkormányza- mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az
tot, hogy ők adtak téves információt a tervezőnek, engedély kérelmet a meder áthelyezését illetően elmivel ténylegesen ki volt függesztve a határozat, de utasította.
Köveskál Község hirdetőtábláján.
Szeptember 8-án ékezett egy igazolás, a Közép-du- Ábrahámhegy, 2010. december 6.
nántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőségtől, mely szerint: „az elvégzett screening alapján a környezetre jelentős hatást
Tisztelettel:
nem gyakorol, környezeti hatásvizsgálati eljárás leÁbrahámhegy Község Önkormányzat
folytatása nem szükséges” az igazolás 2010. május
Képviselő-testülete
20-án került kiadásra.
4

Egy közmeghallgatás margójára
Ezúton szeretném mindenkinek megköszönni, aki eljött, és
aki rám szavazott és annak is, aki nem, a 2010-12-15-én megtartott közmeghallgatáson. Az interneten a Polgármester úrhoz eljuttatott levelet szeretném Önökkel megosztani, gondolva arra,
nem mindenki rendelkezik a településen internetkapcsolattal.
Köszönöm, hogy megjelenhet e lap hasábjain, bár úgy gondolom, nem erre találták ki ezt az újságot, de ez is hozzátartozik településünk híreihez.
Tehát a levél:

Tisztelt Polgármester úr!
Nagyon sokan megállítottak az utcán és érdeklődtek tőlem és
én is sokat gondolkodtam az elmúlt két napban azon, hogy mi
történt a 2010. december 15-re meghirdetett közmeghallgatáson, illetve az azt követő képviselőtestületi ülésen?
Én nem vagyok egy beírogatós fórumozó ember, de úgy érzem, ki kell írni magamból egy pár gondolatot és pár kérdést fel
kell tennem Önnek, mert nem értek néhány dolgot.
December 15-én, közmeghallgatáson ennyi ábrahámhegyi választópolgár még soha nem volt! Egészen pontosan 101-en voltunk. Véleményem szerint azért volt ennyi ember, mert a közmeghallgatás első pontja a falugondnok személyének megválasztása volt. Ezt abból gondolom, miután leadták a voksot, hazaindultak és csak töredéke maradt ott a következő napirendi pontokat meghallgatni. Ebből én arra következtetek, hogy az embereket érdekelte az, ki lesz megbízva a falugondnoki teendőkkel!
Tudom, hogy volt meghirdetve, azt is korrektnek tartom, hogy
Ön az elején elmondta a szavazás reprezentatív, de az emberek
úgy gondolták, beleszólhatnak a döntésbe. Le a kalappal a szervezés előtt, látszott, hogy készültek a szervezők. De mi szükség
volt erre? Miért nem mondták meg az embereknek, hogy csak
akkor számítanak rájuk, amikor segíteni kell például egy rendezvénynél, de a véleményük nem számít egy ilyen döntésnél! Miért pazarolták el a drága idejüket, miért kellett nekik sorba állni,
miért nem mondták meg egyenesen, hogy hiába töltik ki a szavazószelvényt, úgy is eldöntötték már a háttérben, ki lesz a falugondnok! Miért aláztak meg engem ilyen mélységesen!? Ha valaki megmondja nekem az elején, hogy hiába készültél, hiába olvasod fel, amit írtál, ezt mi már eldöntöttük! Miért kellet ezt a
színházat csinálni, miért voltak a szavazócédulák egyáltalán, miért hirdették így meg ezt az egészet? Miért nem mentek be a képviselők az Ön irodájába és szavazták meg egymás között, és nem
kellett volna ez a nagy felhajtás, nem lenne a keserű szájíz, nem
érezném magam és még 54 másik ember becsapva!
Nem titok, sokaknak elmondtam, én felkerestem többek között Önt is, és más képviselőket is, mi történik akkor, ha én több
szavazatot kapok, a többi pályázónál? Megígérték, hogy a község
véleményével nem mennek szembe, a szavazás eredményét veszik
alapul, és elfogadják a választás eredményét. Ezért indultam el a
megmérettetésen. Ezzel szemben mi történt? Nem fogadta el 2
képviselő és Ön, sem! Most már tudom, naiv voltam! Miért nem
fogadták el a szavazók választását, hiszen ugyanazok az emberek
szavaztak most is, mint pár hónapja, ők tudják kit kell választani,
Önt is, a képviselőket is Ők, illetve én választottam!
Én 54 szavazatot kaptam, a jelölttársam 44-et. Ön erre azt
mondta, az csak 10 szavazat és 10 ember csak azért jött el, mert le
akarták váltani azt az embert, aki eddig intézte a falu ügyeit! Én
úgy gondolom ez nem teljesen, van így. Mennyi szavazatot kellett
volna kapnom? Ez nem volt benne, a kiírásban! Salföldön csak
2 szavazaton múlott, de ezen ott nem vesztek össze! 54 ember a
község bejelentett állandó lakójának körülbelül a tíz százaléka, és
olyan tíz százalék volt ott, akik életvitelszerűen itt élnek. Ők változást akartak, azért jöttek el, nem voltak elégedettek azzal, ami
az elmúlt időben itt történt! A számok nem hazudnak! Így lehet
54 embert egyszerre arcul ütni („hülyének nézni”) és engem porig alázni!
Nem értem, ha a község lakossága alkalmasnak talált a feladat
elvégzésére, 2 képviselő és a polgármester miért nem? Mi alapján

döntöttek? A legfőbb érve az volt egy újonnan bekerült képviselőnek, hogy jól el tudja vinni a kisfiát az óvodába. A falugondnokság nem csak erről szól, de ezt kifejtettem a bemutatkozó beszédemben! Itt utaltam arra, hogy talán én is el tudnám szállítani a gyerekeket minden gond nélkül! Miért nem vették tudomásul, hogy az emberek engem választottak a feladatra? Ezt hívják
errefelé demokráciának? Nem ugyanaz a súlycsoport, de a lényege igen, ha két polgármesterjelölt indul a választásokon, és valami
felső hatalom azt mondja, a demokrácia minden településre vonatkozik, csak Ábrahámhegy lesz a kivétel, és itt az lesz a polgármester, aki a kevesebb szavazatot kapta a választóktól! Mit szólnának az emberek?
Természetesen nem az volt a célom, hogy bárkit megbántsak,
megsértsek, de engem így még nem aláztak meg sehol, és ez a véleményem az egészről! Remélem a helyesírásom is megfelelő!
Ettől függetlenül kívánok Önnek is és a kedves családjának is
és mindenkinek Békés Boldog Ünnepeket!
Tisztelettel: Fedő László

Egy Gesztus emlékére…
Úgy döntöttem megírom. Meg én. A véleményemet. Senki
nem beszélt rá. A földön járok. Ennek nyilvánvaló előnye, hogy
hallom mások - sokak - véleményét. Reklamálnak, füstölögnek,
méltatlankodnak. A gond az, hogy Ők vannak többen. Mégsem
hallatszik el véleményük, akaratuk a nem földön járók magas füleihez. Tudom, hogy ott, az önkormányzat magasában meg fogtok rám haragudni. (A leendő vesztes előre haragszik.)
Mondjátok, ne nekem, hanem a csalódott többségnek: mi a
fészkes fenének volt szükség e látens demokráciára. Öngól.
Figyelj! Nem az érintett (győztes) személyével van gond. Sőt!
Kívánom, hogy hasonló lelkesedéssel, odaadással végezze munkáját, mindannyiunk javára, erőben, egészségben.
Itt elvek sérültek. Figyelmen kívül hagyták a többség akaratát. Ez nem jó. Még a győztesnek sem. Neki munkája során nap
mint nap szembe kell nézni, hogy a többség változást igényelt.
Hogy miért, nem tudhatom. Nem vagyok felruházva – mint
ahogy senki sem – a kollektív bölcsességgel.
Azt rebesgetik, hogy a jelöltek esetében a tapasztalat döntött.
Nyilván így volt ez a képviselő választások esetében is. Vagyis
eleve felkészült, tapasztalt emberek állnak készen, csak meg kell
őket választani. Ezt a többség tudja, ezért dönt úgy, ahogy dönt,
és ezt a döntést figyelembe is veszik.
Tudom, elhangzott a figyelmeztetés: az önkormányzat nevezi
ki a Falugondnokot. Ez rendben is van, így jogszerű. Csakhogy
kikérték előtte a lakosság véleményét is. Ezért az eredmény jogszerű, de a legitimitását bizonyítani hiábavaló erőlködés lenne.
Ne felejtsétek, vagy ha nem tudtátok, hát tudjátok: az igazság
nem hatalmi (hanem filozófiai) kategória. Higgyétek el! Ezt tudom. Papírom van róla. Hivatalos, állami.
Most jön a lényeg (Deus ex Machina): nem ellenetek, értetek
füstölögtem. Egyenként is, meg testületileg is tisztellek, mondhatni szeretlek benneteket. Ha nem is úgy tűnik, segíteni akartam a magam nem túl egyszerű módján.
Drukkolok Nektek (és ha az őszinteség még nyerő) az új év alkalmából minden jót kívánok!
NGy.
UI.: Igazságtalan lennék, ha csak a zsörtölődők véleményét adnám közre. Jogilag ugyanis a döntéshozóknak igazuk van. Miért is?
1.) Nem ügydöntő, hanem ahogy elhangzott vélemény, illetve
javaslattevő szavazást kért a képviselő testület.
2.) A választóknak nincs foglalkoztatásbéli kompetenciájuk.
Mindezektől függetlenül a szájíz – így Karácsony előtt – kissé
keserű.
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HÚSZ ÉVES AZ ÖNKORMÁNYZAT
A 2010. évi Önkormányzati választást követően az alakuló ülésen mint rangidős képviselő vettem részt. Az ezzel járó feladaton felül úgy éreztem, hogy mint a kezdetektől részt vevő illene visszatekinteni az elmúlt 20 év történéseire.
Az 1990. szeptember 30-án megtartott önkormányzati
választáson egyedüli indulóként lettem a község polgármestere. Teljesen kezdőként közigazgatási ismeretek hiányában kezdtük meg a munkát az akkor 8 tagú testülettel. Szabó Józsefné alpolgármester volt az, aki a korábbi
években, mint a község elöljárója rendelkezett információval a tanácsi időben történtekről. A Testület akkori tagjai Borbély Gyula, Kalász István, ifj. Frantal Máté, Szávai
Géza, Széll Lajos és Varjas György voltak.
A kezdeti időben a hivatali munkát a Badacsonytomaji
Polgármesteri hivatal végezte, de már az 1990-es év végén szerveztük a saját Körjegyzőséget Salföld községgel
közösen.
A vagyon osztozkodás alap elvei szerint minden község
megkapta a községben lévő tanácsi ingatlanokat. A hosszú
évekig tartó Nagyközségi Közös Tanács működése alatt a
község ingatlanjai nagyon lepusztult állapotban, berendezés nélkül kerültek vissza.
A badacsonytomaji óvoda építése miatt a vagyonosztozkodás során minimális pénzeszközzel indult a hivatal
szervezés.
A körjegyzőség vezetésével Dr. Kondorosi Andreát bíztuk meg. Korábban ugyan vállalati jogtanácsos volt, de
a Badacsonytomajon működő hivatal néhány gyakorlott
munkatársával sikerült működő képes körjegyzőséget létrehozni.
Megkezdődött Balatonrendes önálló községgé válásának folyamata, amely példa értékű gyorsasággal egyetértéssel 1991-ben rendeződött.
1992-től így már három község tartotta fenn a körjegyzőséget. Az önkormányzatok állami támogatásának köszönhetően kezdtük épületeinket rendbe hozni.
Visszavettük 1992. január 1-től a strand üzemeltetését
és bérlet lelakással megújult a kiszolgáló pavilon sor.
Alsó tagozatos iskolát és óvodát is saját fenntartásban
működtettük.
Az első ciklus eredménye a kultúrház nagytermének
tornateremmé alakítása és a mai Bernáth galéria kialakítása, ravatalozó felújítás, strandi partfal megépítése, és szilárd burkolatú utak építése.
Az 1994-es választások után is maradhattam polgármester, a hat tagú képviselő testület tagja lett Szabó
Józsefné, alpolgármester, Baracskai Zsolt, Borbély Gyula, Széll Lajos és Szili Árpád.
Ez az összetételű testület vezette a községet 1998. évi
választásokat követő négy évben is. Tovább folytattuk a
községi ingatlanok felújítását, a strand fejlesztését, felépült a tűzoltó szertár épülete, amely több rendezvényhez
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biztosítja a feltételeket. Megkezdődött a községi szennyvíz csatorna hálózat építésének előkészítése.
A község gazdasági helyzete a több éven keresztül tartó
takarékos gazdálkodásnak köszönhetően stabil volt, jelentős tartalékkal várhattuk a csatorna beruházás kezdetét. A
hivatal stabil hátteret biztosított munkánkhoz, annak ellenére, hogy közben több személy váltotta egymást a hivatal élén. Ebben az időszakban vezette a hivatalt Nagy János Csaba, Kovacsics Albin és Soltész Attila.
Erre az időszakra esett az önkormányzat legnehezebb
döntése. A szülők egy része gyermekét már vagy óvodás
korban, vagy az alsó tagozat megkezdésekor másik iskolába vitte. A fejkvóta szerinti támogatás miatt minden iskola örült a kívülről érkező gyerekeknek, mert ezzel az
egy tanulóra eső költségeit csökkenthette.
A község lakossága ellenünk fordult és csak akkor csillapodtak a kedélyek, mikor sikerült jó megoldást találni
a bejárásra, és mi is tudtuk bizonyítani, hogy papíron kiszámított gyermek létszám növekedés nem következett
be. Ma is úgy gondolom, hogy a hiú ábrándok érdekében
kidobott pénz helyett sokkal hasznosabb célokat sikerült
megvalósítani.
A ciklus végére sikerült a strandi viszonyokon is javítani, így kevesebb éjszakai konfliktus zavarta a strandhoz
közel lakók nyugodt pihenését.
Egy kellemetlen esemény is érintette képviselő testületünket ebben a ciklusban. A kezdettől fogva képviselői munkát végző Széll Lajos képviselő tragikus hirtelenséggel elhunyt. A ciklusból hátralévő időszakban Szávai
Géza töltötte be megüresedett helyét.
A 2002. évi választások után jelentősen átalakult a képviselő testület összetétele. A polgármester változatlan maradt, Vella Zsolt alpolgármester, Borbély Gyula, Kondor
László, Kovács József és Szabó Józsefné kaptak bizalmat.
Ennek a ciklusnak legnagyobb feladata a csatorna beruházás előkészítése és megvalósítása volt.
Minden korábbi elképzeléssel ellentétben nem azonos
időben valósult meg a főmű és a községi belső gyűjtőhálózat építése. Ez nehezítette az összhangot a szintek szerinti kivitelezésben, de sokkal nagyobb türelmet követelt meg a lakosságtól és a nyári időszakban itt tartózkodó
nyaralóktól is.
Néhány kivételtől eltekintve a munka fontosságára való
tekintettel mindenki próbálta segíteni a megvalósítást. Ezúton is köszönöm a lakosság hozzáállását.
Egy ciklus során bekövetkezett betegség után úgy döntöttem, hogy a 2006. évi választáson képviselőként indulok, hiszen a csatorna beruházás még folyamatban volt és
mint a Viziközmű Társulat elnökének még voltak elvégzendő feladataim.
A választások eredményeként Vella Ferenc Zsolt lett a
község új polgármestere, Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester, Borbély Gyula, Gáspár József, Kondor László
és Kovács József képviselők. Az átmenet zökkenőmentes
volt, ami segítette munkánkat, így befejeződött a belterü-

Gátszakadás!

let csatornázása, az útjaink a helyreállítást követően minőségileg javultak, korszerűbb és takarékosabb lett a közvilágítás, több éves folyamat végén a strandunk korszerű
Előttem sokan, sokfélét leírtak már ezzel kapcsolatés szép lett és a ciklus végére elkészült a temetői kápolna
ban, nincs az országban olyan ember, aki ne hallott volis. Játszóterek készültek, parkok és sétány létesült.
na e szörnyű TRAGÉDIÁRÓL. Az iszapömlés estéjén
Amiben az elmúlt 20 évben legtöbbet sikerült elérni, megfogalmazódott bennem, hogy segíteni kell!!!! Kedd
azok a már évtizedes múltra visszatekintő rendezvények reggelre összeállt, hogy hogyan is kellene. Kedd délelőtt
hívtam a Polgármester urat, néhány helyi képviselőt, akés az ezeket követő újabbak.
Horgász és halászlé főző verseny, a Bernáth növendékek tív NABE tagot, vállalkozót. Mindenki azonnal egyetévente ismétlődő kiállításai, a László napi néptánc estek, értett velem, segítsünk a magunk lehetőségei szerint.
a környékbeli művészek kiállítása, a kétévente rendezett Mondhatom példás összefogással, tetemes mennyiségű
fénykép kiállítás, a bornapok, a falunap, az év végi idősek adomány gyűlt össze. Élelmiszerből, ruhaneműből, tanapja és a még fiatal Murci-fesztivál és szüreti felvonulás karítószerből, tisztálkodási szerekből, ágyneműből, öszmellett az idén már folyamatosan kiállításoknak adott he- szesen négy autónyi. Ezeket az adományokat részben
lyet a Bernáth-galéria.
Kolontárra, részben Ajkára vittük. Ott a rászorultság
Az iskola épülete is a közt szolgálja állandó kiállításaiszerint a helyi koordinációs csapat szétosztotta.
val.
Amikor ezeket a sorokat írom, még mindig összeszoÚgy gondolom, hogy községünk sikereihez nagyban
rul
a torkom. Egyrészről mert az embertársaim szenvedéhozzájárult az, hogy az elmúlt 20 évben a község vezetése
élvezte a lakosság támogatását, hiszen ezen idő alatt pol- se, gyötrelme, kilátástalansága megindított, ha belegongármesteri tisztet két fő töltötte be, összesen 13 fő töltöt- dolok bármikor, bárhol előfordulhat hasonló nem várt
te be a képviselői helyeket. Ez biztosítja, hogy a megkez- tragédia. Másrészt az önzetlen hozzáállás, amit a falu ladett programok, fejlesztések a következő időszakban be- kosaitól, nyaralóitól, elöljáróitól tapasztaltam. Én magam sem gondoltam, hogy néhány nap alatt ilyen menyfejezést nyerjenek.
nyiségű adomány gyűlik össze. Néhányunknak megadaKöszönettel tartozunk családunknak akik elviselik a tott, hogy a helyszínen láthattuk azt, ami ott történt. LEközösség érdekében történő távolléteinket, minden koráb- ÍRHATATLAN!!!
ban képviselői munkát végzőnek, mert ötleteikkel a teleAz újságon keresztül szeretném megköszönni az önpülést segítették.
zetlen hozzáállást, segítséget. Ábrahámhegy ÖnkorTermészetesen nagyon sokan voltak akik tisztséget nem mányzatának, lakóinak, nyaralóinak, vállalkozóinak, sevállalva is segítettek bennünket a munkánkban. Itt kell
gítőknek ezúton köszönöm példás helytállását.
megemlékezzek két már elhunyt, de sok segítséget nyújtó
Borbély Zsuzsanna NABE tag
barátomról, Tompos Jóskáról és Csillag Pistáról.
A képviselő testület munkáját a Körjegyzőség dolgozói
készítik elő, döntéseink meghozatalában az ő előterjesztéAkik segítettek Devecserben
seiket, adataikat használjuk fel. Pontos munkájuk az alapja a jól sikerült döntéseknek, ami a lakosság és ingatlan
Az ajkai vörösiszap tározó gátszakadásának másnaptulajdonosok ügyintézéseit segíti. Ügyfél fogadásuk során
ján, október 5-én már indultak segíteni az Ábrahámhea település vezetése döntéseit képviselve végzik munkájukat. Az elmúlt években a törvényi szabályozások válto- gyi Önkéntes Tűzoltók, akik az utakat mosták, ők kézása mellett, személyi változások ellenére munkájukat jó sőbb még a kárelhárítási munkákban is részt vettek.
színvonalon teljesítették. Nagy segítséget nyújtottak az el- Az ábrahámhegyi polgárőrök szolgálatot teljesítettek
múlt évek sikeres pályázataival ahhoz, hogy fejlesztésink Devecserben és Kolontáron. Veszprém megye polgármegvalósulhassanak és a megítélt pénzeket elszámolás mestereihez október 17-én érkezett a Veszprém Megyei
Védelmi Bizottság Elnökének, Lasztovicza Jenőnek a
után leigényelhessük.
Köszönöm az elmúlt 20 év során a község javára vég- felhívása, hogy minden település október 18-án, 19-én
és 20-án küldjön csapatokat Devecserbe a vörösiszap
zett munkájukat.
kárelhárítási és helyreállítási munkálataihoz. Az alábRemélem, hogy fiatal polgármesterünk tevékenységé- bi emberek vettek részt a munkában névsor szerint: Ács
re visszatekintve majd 20 év múlva hasonló eredmények- Balázs, Borbély Péter, Bors Sándor, Fedő László, Fekeről tud beszámolni mert akkor az elkövetkező időszakban te József, Goda Tamás, Orbán Lajos, Pacsi József, Pintér
Domonkos, Pintér József, Pujcsek István, Sütő Árpád,
béke és nyugalom segíti munkáját.
Torma Zoltán, Varjas Attila.
Köszönve mindenki segítségét:
Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget!
Gáspár József képviselő
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rültek a 30 évvel ezelőtti élmények, emlékezetes osztályok, kirándulások, tanulók, és egyéb, felejthetetlen sztorik is. Kellemes volt ez a délután minden jelen lévő száÉvnyitó
mára. Köszönet illeti érte Iván Katalin tanító nénit, akinek a napi teendői mellett fontos a múlt értékeinek jelent
A Révfülöpi Általános Iskola a 2010/2011. tanévnyiformáló emlékeiről megemlékezni.
tó ünnepségét 2010. augusztus 29-én vasárnap délután
tartotta az iskola udvarán. Ezen a tanévnyitó ünnepélyen
Sulibál az iskolában
emlékeztünk meg a már 30 évvel ezelőtt átadott „új iskolaépület”-ről.
A Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány és az IsEbből az alkalomból vendégként vettek részt Domonkolaszék közös rendezésében 2010. november 13-án kekos Aladárné, nyugalmazott VB titkár, Németh Gyula
rült sor az idei évtől új névvel büszkélkedő Sulibálra. Az
nyugalmazott tanácselnök, az akkori SZM elnök Szabó
új név is sejtetni engedi, hogy a hagyományoktól eltérően
Lajos és az akkori pedagógusok, akik közül a még egyeszerettünk volna kicsit változtatni, az igényekhez jobban
düli aktív pedagógusként tevékenykedő Iván Katalin volt
igazítani ezen rendezvény színvonalát. Természetesen a
az ünnepély ötletadója, fő szervezője.
legnagyobb segítséget ehhez a szülőktől kértük, amint
Az akkor (1980-ban) első osztályba lépő diákok is
büszkén állíthatom, hogy meg is kaptunk. A bálon a szümeghívást kaptak, akik közül igen kis létszámban, de anlők és a pedagógusok által házilag készített finomságoknál nagyobb szeretettel vettek részt az ünnepségen.
ból készült a svédasztal, amit méltán neveztünk viccesen
Egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a már ela bálon „ terülj, terülj asztalkámnak”, mert minden várahunyt, egykori pedagógusokról (Bán Imréről, Bedics Jókozásunkat felülmúlóan, érezhetően szeretettel készült fizsefről, Czuczor Gergelyről, Farkas Zoltánról, Havellant
nomságokat kóstolgathattunk. Az est hangulatát tovább
Józsefről, Kocsis Ervinről és Szabó Sándorról.)
emelte Iván Kati néni kedves köszöntője, Dodi bácsi panA megjelent vendégeket és gyermekeket Miklós Tatomim bemutatója, a bátrabb táncos lábú anyukák és permás, Révfülöp Nagyközség Polgármestere, majd Dr. Basze Gabi tanító néni country táncbemutatója valamint a
ranyai Zoltánné, a SZÍN-VONAL Alapfokú Művészetoksok vidám játék, amelyet mint a kisgyerekek, úgy élveztatási Intézmény vezetője köszöntötte.
tünk. A fergeteges hangulatú zenére hajnalig roptuk a tánSebő Eszter, és Török Teodóra 2. osztályos tanulók
cot.
verssel kedveskedtek a jelenlévőknek.
Ezennel szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik
Az idei évben általános iskolai tanulmányaikat kezdő
tombolatárggyal támogatták rendezvényünket és min13 kis első osztályos közül Bakos Balázs, és Czakó Luca
denkinek akik segítettek ezen rendezvény megszervezévoltak azok a bátor szereplők, akik ügyesen, mindenki arsében.
cára mosolyt csalogatva mondták el verseiket.
Reméljük a jövő évben még többen szeretnének majd
Az egykori volt diákok nevében, Szabó Sándor előadáeljönni a bálra, hogy részesei lehessenek egy vidám estésában szintén egy versrészletet hallgathattunk meg.
nek.
Németh László igazgató köszöntője végén jó munkát
A rendezvény bevételét az iskolai udvaron lévő játszókívánva a 2010/2011-es tanévhez, a következő mondattal
tér bővítésére fogjuk fordítani.
zárta sorait:
- Abban a reményben nyitom meg a 2010/2011. évi
Cikk: Szeginé Balogh Emília, Iskolaszék elnöke
tanévet, hogy a mai nappal az oktatásunk tartalFotó: Iskola
mi keretén belül egy értékrend-váltás kezdődik. Ennek az értékrend-váltásnak az elsődleges célja, egy:
„a múltból táplálkozó, és a jövőt formáló” embereszmény kialakítása az oktatás és kihangsúlyozottan a
nevelés révén.

ISKOLAI HÍREK

A most kezdő elsősöket az 1980-ban első osztályt kezdő, immár felnőttek kísérték be kézen fogva osztálytermükbe.
A 30 évvel ezelőtti emlékeket Süle Mikós nyugdíjas
pedagógus féltve őrzött csapat, és rajzászlóival, kerékpáros és gyalogos vándortábori naplóival, az ezekben lévő
fényképekkel eleveníthettük fel, melyeket az iskola zsibongójában tettünk közszemlére.
A meghívott vendégek az ünnepély után egy kis beszélgetésen vehettek részt az iskola ebédlőjében, ahol előke8

Október 23.
Az Október 23-i műsort az általános iskolában idén is
a 8. osztályos tanulók adták. Egy történelemóra keretében elevenítették fel az 56-os eseményeket úgy, mintha
a nagyszüleik emlékezéseit gyűjtötték volna össze. A történelemóra keretében egy kis irodalmi összeállítást is láthattak a nézők, itt versekből összeállított kis jelenetet adtak elő a szereplők. A zenei betétet Sifkovits Anna zongorajátéka adta. A műsor végén gyertyagyújtással emlékeztek a hősi halottakra.
Felkészítő tanár, cikk: Miklósné Szabó Erzsébet
Fotó: Iskola

Egyházmegyei szavalóverseny Veszprémben
A veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola szervezésében 15. alkalommal rendezték meg november 13án a megyei szavalóversenyt, melyre egyházi és önkormányzati iskolákból is szép számmal neveztek be diákok.
Az idei téma a játék és a család világa volt. 1-1 szabadon
választott és kötelező verset kellett előadni a versenyzőknek. Közel 120 diák mérte össze tudását 4 korcsoportban,
köztük Révfülöpről a 6. osztályos Török Julianna, a 3.
osztályból Németh Bence, Szabó Renátó és Tompos András. Mindannyian dicsérettel és oklevéllel tértek haza.
Felkészítő tanáraik: Borbélyné Dégi Katalin, Miklósné
Szabó Erzsébet
Cikk: Miklósné Szabó Erzsébet
Fotó: Szabó Zsuzsanna

Talán pincér leszek?
A 8. osztályos fiúk technika óra keretén belül a pályaválasztással kapcsolatosan ellátogattak a révfülöpi Hangulat vendéglőbe.
Komoróczi József tulajdonos örömmel fogadta a fiúkat. Ötletes feladatokkal igyekezett megkedveltetni a felszolgáló szakmát a tanulókkal.
Első feladatként fele csoport rendelést vett fel a másik
csapat „vendégtől”, majd tálcán szolgálták fel az általuk
rendelt üdítőket. Utána a másik csoport is kipróbálhatta
a felszolgálást, miközben megtanulhatták, hogy melyek
azok az illemszabályok, amelyekre egy jó felszolgálónak
figyelnie kell.
Pl. nem illik a vendég orra előtt átnyúlva letenni a poharat a másik vendégnek, a hölgyek elsőbbséget élveznek
a felszolgálás sorrendjében, stb. A szakszerű asztalterítés
bemutatásában Borbély Richárd segédkezett, majd azt is
megtanulhatták, hogy 3 tányér egy kézben való kivitelekor mire kell odafigyelni. Ennek a feladatnak teljesítésében Szőke Gábor, Mezei Gábor és Borbély Richárd bizonyult a legjobbnak.
Az asztal dekorációja, a szalvéta hajtogatása egy kis
gyakorlás után már nem okozott gondot senkinek sem.

A konyhára is bekukkanthattunk, ahol az ételek szakszerű tárolásával, előkészítésével, tálalásával is megismerkedhettek a diákok.
Köszönet érte Komoróczi Józsefnek, hiszen igazán
szakszerű, igényes tájékoztatást adott nekünk a vendéglőben folyó munkáról.
A 8. osztályos fiúkat is meg kell hogy dicsérjem, mivel
nagyon figyelmesen, érdeklődve hallgatták az előadást,
és igyekeztek a feladatokat ennek megfelelően elvégezni.
Remélem, néhányan kedvet kaptak a vendéglátáshoz, és
jópár év múlva büszkék lehetünk majd rájuk, amikor ők
készítik, vagy ők szolgálják fel nekünk a finom ételeket,
italokat.
Végül had idézzem Komoróczi Józsefet, aki a fiataloknak egy jó tanáccsal szolgált:
„Mindenki olyan szakmát válasszon magának, amihez
kedve van, és szívesen is dolgozik majd benne.”
Cikk, fotó: Pálné Rácz Rita

Fodrásznak lenni nem könnyű dolog
Az őszi szünet után 2010. november 9-én a 8. osztályos lányok abban a szerencsében részesültek, hogy Pálmai Layer Bernadett a fodrászat rejtelmeibe engedett betekintést nyerni.
Az üzlet tulajdonosa ügyelt arra, hogy minél több gyakorlati feladattal bízza meg a révfülöpi iskolásokat. A tanulók arcán látszott, hogy kedvüket lelik a fodrászkodásban.
Betti még a nagymamát is beszervezte alanynak, hiszen az ő haját festette Szabó Fanni és Sárvári Barbara.
Igyekeztek a lányok alapos munkát végezni, Edit néni
pedig türelmesen végigülte mire majdnem minden részét
befestették a hajának, amit a fodrász azért korrigált. Külön köszönjük a türelmét a nagymamának.
Sifkovits Anna megmosta Dobai Dominika haját. A
frissen mosott hajat Nagy Bogi és Szilágyi Patrícia vette
kezelésbe, hiszen ők láttak neki becsavarni Dominika tincseit.
Hildeszheim Barbinak a haját kivasalta nagy gondossággal Szepesvári Alexandra és Papp Dóri.
Dominika a hajszárító búra alatt szárította tovább a
csavarókkal teletűzdelt haját.
Papp Dóri haját Siffer Klaudia és Nagy Bogi megmosta, majd megszárította.
Sifkovits Anna fufruja feketére lett festette. A fodrásztanoncok végig figyeltek, és érdeklődőek voltak.
A lányok frizurája nagy tetszést aratott a társak körében.
Pálmainé Betti mindig megmutatta a lányoknak, hogy
mit hogyan kell szakszerűen csinálni. Biztatta a lányokat kedvesen, a véleményét pedig őszintén elmondta. A
8. osztályosok alig akarták abbahagyni a fodrászkodást,
sőt azt mondták akár a jövő héten is szívesen eljönnének
a fodrászüzletbe, hogy újabb frizurát készítsenek.
Nagyon köszönjük Bettinek, hogy fogadta a lányokat,
és megkedveltette velük a fodrász szakmát.
Cikk: Pálné Rácz Rita
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Egy mozgalmas év végére

Az első hó

Így, az év vége felé szokás egyenleget vonni az eddig
tett dolgokról. Nem mondhatnám, hogy nincs miről írni,
ha az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány 2010. évi tevékenységét kell összefoglalni.
Van úgy, hogy a dolgok nem Ábrahámhegyen, de
mégiscsak Ábrahámhegyért történnek. Ilyen volt a
hangoskönyv elkészítése. A szervezés, a hangfelvétel, a
nyomdai munkák mind Budapesten folytak, de a végeredmény az „ábrahámhegyi hangoskönyv” lett. Sokan
így emlegetik a Krúdy Gyula: Asszony, aki szőlőfürt lett
című gyűjteményét, melyet Mécs Károly mond el a lemezen. És az eredménye is Ábrahámhegyen maradt. Novemberig több mint félmillió forint került a „Ábrahámhegy Kápolnáért” közhasznú alapítványhoz a CD eladásából. Egy sikeres bemutató a Kultúrházban, riportok kisebb és országos rádiókban, újságcikk; mind-mind Ábrahámhegy hírét vitték szerte az országban.
Hírveréssel segítettük a bognár-múzeum megnyitását.
A kihaló félben lévő szakma szépen rendszerezett gyűjteményén túl, egy életen át való nyitott szemmel járás
dicséri Kozsda Imre munkáját. A jövőben is odafigyelve segítünk ennek az intézménynek a megismertetésében. Úgy tűnik, itt egy helyen van a látnivaló és a szakértelem is.
Sajnos a László-napi néptáncestre az idén sem kedvezett az időjárás, a Kultúrházba zsúfolódott a nézőközönség. A legnagyobb ellenfél itt a légszomj, de lehet, hogy
a parton a szúnyog lett volna. Ez mindig kétséges marad, úgy tűnik. Az idén először esett meg, hogy a határon
túlról jöttek fellépők, a szabadkai Juhász Zenekar személyében. Nem csak a közönség felől kaptam elismerő visszajelzéseket zenélésükről, a vajdasági fiatalok is
megemlítették nekem azt a szívélyességet, jóindulatot,
ami feléjük áradt a helyi lakosoktól.
Köszönettel tartozom a segítségért, amit a tevékenységünk előmozdítására kaptam a helyiektől, az Önkormányzattól és civil szervezetektől, az itteni nyaralótulajdonosoktól. Olyanok is munkálkodtak javunkra, akik
csak elvétve vagy nagyon régen jártak Ábrahámhegyen,
de a hely szép emléke elevenen él bennük. Köszönjük az
adóbevallásból származó 1%-okat, amelyből 122.000,Ft jutott az alapítványunknak.

Pénteken délután, de már sötétben sikerült minden gond
nélkül felkapaszkodni a Körmicre. A jól befűtött ház sötétjéből látszott az ablakon át: világos az éjszaka, havazik. Reggel eldöntöttem, hogy csak akkor ülök újra autóba,
amikor hazafelé indulunk. Az első hó az idei télen. Majd’
10 centi esett reggelre, de nem volt nagy fagy. A korai napsugarak olvasztani is kezdték az ágakról a havat. Nagy
adag hideg meglepetést kaphatott az ember felülről a nyakába, ha nem húzta össze jól a kabátja gallérját. Egy gyors
séta a környéken. A felettünk lévő ház kapujának két szárnyát lengette a szél. Azt általában a vadak rúgják, taszigálják ki. Nem láttam kívülről, hogy bárki rossz szándékkal arra járt volna. Az alattunk lévő lak szerszámos kamráját bizony megdézsmálták. Gyors telefonálás után megtudtuk, hogy egy gyárilag csomagolt vaslemez kályha hiányzik onnan. A később jövő látogatóknak üzenem: ezt már
ne keressék, más érdemleges meg nem nagyon van ott. Kitisztítottuk az ereszcsatornákat a falevelektől, felaprítottam
némi tüzelni valót, és aztán távolabbra indultunk. Kellett a
gumicsizma, mindenütt folyt már a hólé a lejtőkön. Szép
volt a kilátás a Szent Iván kápolnától a havas Badacsonyra, szikrázott minden, a hegy, a tó. Visszafelé menet a legújabb „látványosságot” néztük meg, a temetőkápolnát. Annak kell, hogy nevezzem, mert bárkinek mutatom, örömmel nyugtázza egyszerű szépségét, emberi méreteit. Most a
téli verőfényben, körülötte örökzöldekkel, még inkább látszott nagyszerűsége. Talán azért is, mert oly egyöntetű öszszefogással és szeretettel építtette fel Ábrahámhegy.
Z. L.

Békés, meghitt Karácsonyt és sikeres új
esztendőt kíván az Ábrahámhegyi Hírmondó
minden kedves olvasójának.

Köszönetnyilvánítás
A PRO ÁBRAHÁMHEGY ALAPÍTVÁNY ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik 2009 évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ával támogatták.
A befolyt összeg: 333.265,- Ft
A befolyt összeget az alapítvány Ábrahámhegy Község
kulturális rendezvényeinek támogatására használta fel.

Zolnai László
Kérjük a jövőben is szíves támogatásukat.
kuratóriumi elnök
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Az Alapítvány adószáma: 19265850-1-19
Megőrzéséért Alapítvány
Kondor Lászlóné a kuratórium elnöke
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Szent István Kápolna Szentelés - 2010. szeptember 18.
Az Ábrahámhegy Kápolnáért Közhasznú Alapítvány
nevében a köszönet és hála jegyében szeretnék pár szót
szólni.
Az ábrahámhegyiek ismét tanúságot tettek az összefogás
erejéről. Ennek látható jele, hogy rövid idő alatt megépült ez a csodálatos kis kápolna. Nem kell tovább azon
gondolkodni, hogy gyászmisére menjünk a Szent László templomba, vagy a temetési szertartásra. Autó nélkül
a kettő nem volt megoldható.
Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni a
jószándékú, adományozó Ábrahámhegyieknek, azoknak
is, akik ugyan itt születtek, de az élet máshova vezérelte őket, örök nyugalomra viszont visszavágynak,- továbbá sok nyaraló ingatlan tulajdonosnak, akik szintén itt
szeretnének pihenni, köszönet az Önkormányzatnak,- a
sikeres pályázat megírójának,- István atyának, aki rendelkezésünkre bocsájtotta az Iskolakápolna értékesítéséből járó pénzt. Az Iskolakápolna az 1920- as évek
elején ugyanilyen összefogással épült az apai Nagyapám által adományozott telekre. Köszönet jár még a
„Hangoskönyv” készítőinek és néhány kegytárgy ajándékozóinak is. Végül hálás szívvel köszönöm Budai Józsi bácsi felejthetetlen vendéglátását és az ábrahámhegyi
asszonyok sok- sok finom sütijét és pogácsáját.
Jó szívvel adakozni természetesen még mindig lehet, hiszen még sok öltöztetni való van vissza főleg belül, de
kívül is a kápolna környékén.
Még egyszer mindenkinek hálásan köszönöm a jóságát
és szívből azt kívánom, hogy István atyának sokkal több
dolga legyen a Szent László templomban esküvő és ke-

Köszönet a kápolnáért.
Szeptember l7-én régi vágya teljesült Ábrahámhegy
lakosságának. Ezen a napon szentmise keretében felszentelésre került a temető területén megépült Szent-István kápolna. A szentmise során és az azt követő beszélgetésen is elhangzott többek részéről köszönet a kápolna tervezésében, előkészítésében, támogatásában, megvalósításában munkát vállalók felé. Én most mégis egy
további köszönetet szeretnék az újságon keresztül kifejezni. Még polgármesteri tevékenységem idején, amikor
szóba került az Iskola kápolna eladása, felkeresett Budai
József, aki akkor az Ábrahámhegyi Egyházközség Képviselő Testületének vezetője volt és azt javasolta a kápolna eladásból keletkező bevételt fordítsuk egy temetőben felépítendő kápolna építésére. Az már akkor látszott,
hogy ez az összeg csak egy része lehet az építkezés költségeinek, ezért az ábrahámhegyi képviselő testület úgy
döntött, hogy közös finanszírozással kell megvalósítani
az építkezést. A tervek és a költségvetés elkészülte után
derült ki, hogy a közösen biztosított pénz még nem elég

resztelő ürügyén és csak nagyon ritkán kelljen a Szent
István kis kápolna ajtaját nyitogatni temetési szertartás
miatt.
Ábrahámhegy, 2010. november 16.
Baki Jánosné
az építkezéshez. Pár éves várakozás után egy sikeres pályázattal sikerült biztosítani az építkezés fedezetét és a
kápolna elkészült. Minden építés vagy fejlesztés megvalósítása egy jó kezdeményezéssel indul ezért szeretném
most megköszönni Budai Jóska bácsinak, hogy képviselő társaival annak idején úgy döntöttek, hogy az ábrahámhegyiek régi vágyát megfogalmazva kezdeményezték és támogatták a Szent-István kápolna megvalósítását.
Gáspár József
képviselő
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2011. LISZT ÉVE LESZ
Jövőre, Liszt Ferenc születésének 200. és halálának 125. évfordulója alkalmából világszerte, így hazánkban is, egész évben kiemelkedő és magas színvonalú programsorozatokkal, koncertekkel, kiállításokkal, előadásokkal, irodalmi estekkel emlékeznek a XIX.
század romantikus zenei életének legsokoldalúbb egyéniségére, a kor
egyik szellemi vezérére.
Liszt Ferenc első zenei nevelője édesapja. Kilencéves korában lépett fel először Sopronban és Pozsonyban. 1821-től
Bécsben tanul, ahol hangversenyein már nagy sikereket aratott. 1835-ben a genfi konzervatórium tanára és már Európa-szerte ismert zongoraművész. 1848-tól 61-ig weimari
hercegi udvar karnagya. Erre az időre esik zeneszerzői
munkásságának a felvirágzása. 1861-ben Rómába megy,
hogy életét az egyházi zene szolgálatába állítsa, de ezután
is évről évre hazalátogat. 1873-ban Budapesten ünnepelték meg 50 esztendős művészi jubileumát a Krisztus-oratórium bemutatásával. 1875-ben reá ruházták a budapesti Zeneakadémia elnöki tisztét, s ettől kezdve megosztotta
idejét Budapest, Weimar és Róma között, de Bayreuthba is
gyakran ellátogatott. Annak ellenére, hogy életét világpolgárként élte, és a magyar nyelvet sem beszélte hibátlanul,
magát élete végéig magyarnak vallotta. „ ...minthogy Magyarországon születtem, illő, hogy itt hasznát vegyék,
bármily csekély mértékben is, zenei tehetségemnek.
Anélkül, hogy frázisokkal fitogtatnám hazaszeretetemet, inkább azon vagyok, hogy a vele járó feladatokat teljesítsem” – foglalta össze, magyarságának lényegét.
Liszt maradéktalanul teljesítette is a sors és önmaga által a
reá kirótt feladatokat: magyarként mutatta meg zsenialitását, és azt, hogy hozzá hasonló tehetségek teremnek magyar földön.
A kettős évforduló alkalmából jövőre Ábrahámhegyen is kiállítást,
és zenei programot tervezünk, Varannai Gyula szervezésében és segítségével.
LISZT, ÉS ERKEL KAPCSOLATA

LISZT ÉS ERKEL
ZENEAKADÉMIÁJA
Az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia a Duna-parti Hal téren bérelt lakásban, amelyben Liszt Ferenc is lakott, 1875-ben nyitotta meg kapuit. Az intézmény alapító- elnöke, és a zongora mesterkurzus vezetője Liszt Ferenc volt, az igazgató és a zongora osztály vezetője Erkel
Ferenc lett. A régi városközpontban álló épületet azóta lebontották Négy tanév után a Zeneakadémia a Sugár útra,
a már eleve a zeneoktatás számára készült épületbe költözött. Liszt részére az első emeleten, Erkel számára a második emeleten alakítottak ki lakást. Liszt otthona a koncertteremmel volt szomszédos, amelynek dobogójára közvetlen ajtó nyílott. Ez a Régi Zeneakadémia. Épületében
ma, a Liszt Ferenc Kutatóközpont és Zenetörténeti Kutatókönyvtár működik. Az első emeleten, Liszt lakásának he12

lyén, az eredeti állapothoz hasonlóan helyreállított, és berendezett Liszt Ferenc Emlékmúzeum várja a látogatókat.
Az Akadémia gyors fejlődése néhány évtizeden belül szükségessé tette, hogy az intézmény számára új, nagyobb épületet biztosítsanak. A jelenlegi Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem 1904 és 1907 között készült el, és a Liszt Ferenc
tér és a Király utca sarkán emelkedik.

Liszt-Erkel-és a Rákóczi induló

A Rákóczi-induló a magyar szabadság és függetlenség zenei jelképe. Nem a Nagyságos Fejedelem idejéből származó kompozíció, nem is népzenei alkotás. A Rákóczi-kor
dallamai a szatmári béke után is éltek a nép ajkán, és a
Habsburg-ellenes hangulat kifejezői voltak, pl: A Haj Rákóczi, Bercsényi ... nóta. Ezek hangszeres formája lett a
Rákóczi-induló egyik alapanyaga, mely Liszt Ferenc életét
szinte végigkíséri. Ha zenéjében a magyar függetlenséget,
hazaszeretetet kívánta megjeleníteni, egy rövid dallamfoszlányt, vagy hosszabb idézetet beleszőtt a Rákóczi-indulóból, pl. a Koronázási misébe, vagy az 1853-ban elkészült
XV. magyar rapszódiába. Okozott is bonyodalmat, hogy a
„lázadó” Rákóczira utal! (Nem is vezényelhette személyesen a misét.) Liszt nem kevesebb, mint kilencféle változatban adta közre a Rákóczi-indulót élete során, nyilván azért,
mert azt életműve egyik legfontosabb részének tartotta.
1840-ben jelent meg Erkel Ferencnek az „Emlékül Liszt
Ferenczre – Rákóczy indulója” A borítón Barabás Miklós
közismert metszete látható, amely Lisztet díszmagyarban
ábrázolja. Nekünk, magyaroknak a szabadságvágy érzését
a zenében, a Himnusz, a Szózat és a Rákóczi-induló jelképezi, s amíg magyar él a földön, ez így is lesz.
Bakosné Tóth Erzsébet

Mozi-avató ünnep Testvérvárosunkban.
Ez év október 12-én késő délben érkezünk Dobruskára, Ábrahámhegy testvérvárosába.
Hosszú út áll mögöttünk. Még sötét volt, amikor elindultunk, áthajtva az ébredező itthoni falvakon, majd a szlovák autópályán, hogy azután belevesszünk a cseh városokon, és falucskákon átvezető, végtelennek tűnő, további autózásba.
A magyar küldöttségben, és a polgármesterünk autójában négyen foglalunk helyet: Vella Zsolt, Kovács József, Sütő Árpád és
Jómagam. Meg kell hagyni, polgármesterünk olyan állhatatosan vezet, hogy akár egy tankoszlopot is rá lehetne bízni a sivatagban. Vezetés közben szüntelenül cseng a telefonja, hivatalos
ügyeket intéz. Rohan az autó, szólnak a jó zenék.
Végre megérkezünk. Melegen süt a nap. Egy kisvendéglőben
ülünk. Itt van velünk Ferenc, aki tökéletesen beszéli a nyelvet,
Ő fog fordítani nekünk. Ferenc, vidám, kedves ember, hajdani
magyar térképész- katonatiszt. Segítségével megérkeznek az italok. Rávetjük magunkat a párás korsókra. Áhítatosan kortyoljuk a cseh sört. Miért jobb a cseh sör, mint a magyar? Ki tudja? Megérkeznek az ételek. Knédli, fokhagymás csülök, mustáros szűzérmék. Ízletes minden. De jó, hogy végre itt vagyunk.
Megjön T. Peter a polgármester. Kedvesen üdvözöl mindenkit. Nagyon jó, hogy időben megérkeztünk, a lengyel küldöttség is itt van már. Peter régi barátja az ábrahámhegyi önkormányzatnak, és a polgármesterünknek. Gyakran meglátogatnak
minket. Pár szó után, ismerteti a délutáni ünnepség részleteit.
A mi polgármesterünk V. Zsolt is tart majd egy rövid beszédet.
Előzőleg, Ferenc elmondta nekünk, hogy a mozi-avató ünnepség azért is nagyon fontos esemény, mert hamarosan választások
lesznek. Ezen az ünnepségen Peternek meg kell győzni a várost,
hogy íme, ez a beruházás is azt mutatja, hogy a következő ciklusban is jól mennek majd a dolgok, ha Őt megválasztják.
Felkerekedünk hát, hogy megnézzük az új mozit. A régi színházat új belépővel, öltözőkkel, bővítették, és felújították a mozi
gépészetét. A függöny mögött, korszerű hajlított vetítő-vászon
látható.
A főbejárat mellett egy fehérfényű teremben kiállítást rendeztek be. A múlt használati tárgyai láthatóak itt: babakocsi, írógép, öreg edények, régi fotók a város történetéből. Minden egyszerű, funkcionális, tiszta és szép. Különben is, kézenfekvő ötlet,
hogy a színház hol színház, hol mozi. Film-színház. Az emberek
filmet is szívesebben néznek színházban. A rideg Plaza-mozik
sorsa megpecsételődött.
Öt órakor helyet foglalunk a színházban. A küldöttségek az
első sorban ülnek. Van alkalmam megfigyelni a folyamatosan
érkezőket. Családok, házaspárok, öregek, fiatalok. Mindenki,
mindenkit köszönt, ezek őszinte gesztusok. Nem egy kisváros
áskálódó elitje ez, a hangulat inkább összetartozóan családias.
Kezdetét veszi a műsor. A sötét színpadon, mazsorett-lányok,
fénykarikákkal villódznak. Majd színre-lép a harminctagú leánykórus. Ősi műveket énekelnek, latin és angol nyelven.
Következik T. Peter polgármester beszéde. Elsőként üdvözli a
testvérvárosok küldöttségeit.
Polgármesterünk V. Zsolt rövid beszédet mond, amelyben
örömét fejezi ki, hogy minden alkalommal, amikor a városba
érkezik. új beruházásokat tapasztal. Ugyanígy beszédet mond a
lengyel testvérváros polgármestere is. Minden beszédet őszinte
taps követ. Ezután T. Peter kitüntetéseket adományoz a városért

munkálkodó önkénteseknek, egyletek képviselőinek, könyvtárosoknak, kutatóknak stb. Szinte végtelen, a kitüntetettek névsora. Ferenc, aki mellettem ül, kedvesen megjegyzi „most, minden lehetséges választási ellenfelét kitünteti” ezen jót derülünk,
majd elsötétül a színpad, szétmegy a függöny, megjelenik a vászon.
Az Avatar c. film, csattogó sárkányai repkednek, zuhannak a
szemünk előtt. Olyan erős a kép és a hang, hogy ijedten a székeinkbe süppedünk. A filmrészletnek vége. Kivilágosodik a színpad. Most lép a színre az est fénypontja Petru Janka énekesnő
Prágából.
Az énekesnő világszámokat énekel cseh nyelven. Gyönyörű hang. Miközben hallgatom. Karel G.- ra gondolok, és arra,
hogy mennyire megszerettem a cseh nyelvet anélkül, hogy érteném.
Milyen erővel képviseli a cseh nemzet saját kulturális identitását, túl minden történelmi drámán. A kulturális érték túlmutat a történelmen. A cseh filmes újhullám örökérvényű, akár az
irodalom nagyjai: Hasek, Mrozsek, Hrabal, és a többiek…
Vége az ünnepségnek. Átmegyünk a színház klubhelyiségébe.
Az asztalokon nemzeti zászlók.
A főasztalon finom falatok. Fogadás van. Helyet foglalunk a
magyar asztalnál. Sörözés veszi kezdetét. Egyedül én kérek borokat, amiket kedves kislányok szolgálnak fel, szinte körülzsongják az asztalunkat. T. Peter láthatóan örül az est sikerének, minden asztalt meglátogat. Odaül mellénk S. Pavel, akit már előzőleg megismerhettünk. Ő lesz a mozi igazgatója, és már kitüntetésként megkapta a színház aranykulcsát. Pavel, úgy néz
ki, mint egy színész, egy korai Menzel filmben. Örül nekünk.
Nagy, tágranyitott szemekkel emelgeti a poharát.
Az éjszaka közepén visszatérünk a panzióba. Kellemes, külön
szobáink vannak. Reggel terített asztal vár. Peter reggeli közben
még elbúcsúzik tőlünk. Ugyanígy Ferenc is, már indulás előtt,
az autónál.
Reggel, napsütésben indulunk vissza. Lankás dombok között
kanyarog az út. Rendezett udvarok, házak, ellenfényben. A házak erkélyein futómuskátli. Szép faluk, kiváló utak.
Azután újra, túl a határon, hazai földön. Devecsert megint
megkerülni. Vörös az út, vörös a bokrok alja. Ajkánál elhaladunk a timföldgyár, a rozsdás vasszörnyeteg mellett.
Tapolca után, már újra az otthoni világban robogunk. Alkony
van, amikor ábrahámba érünk. Jó megérkezni. Jó lesz itthon
lenni. Elbúcsúzunk egymástól.
Megköszönjük egymásnak az élményt.
Gödrös Frigyes
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Nyugdíjas Klubunkról

Nyugdíjas kirándulás

Szabóné Berki Szilvia jó szervezőképességének köszönhető,
hogy a nyár folyamán megalakult a Nyugdíjas Klub Ábrahámhegyen.
Minden hónap első szerdáján találkozunk a könyvtárban,
elbeszélgetünk, kirándulásokat és más programokat szervezünk.
Nyáron a Bognármúzeumban jártunk, egy csodálatos szeptemberi napon pedig Szilvi szervezett nekünk egy szép kirándulást Celldömölkre, ahol megtekintettük a Máriazelli
mintára barokk stílusban épült Mária kegytemplomot. Egy
igen kedves idegenvezető kíséretében megismerhettük a
templom és Koptik Odó apát történetét.
Ezután egy jó fürdés következett a Vulkán Gyógy- és ély
gy gy
ményfürdőben,
ahonnét felfrissülve, érezve a víz gyógyha-

Az ábrahámhegyi nyugdíjasokat ismét szép és jó élményekhez juttatták, ezúttal celldömölki sikeres kirándulásban volt részünk.
Már az úton volt nosztalgiázás, az egyik utas- Varjas Györgykérte a buszvezetőt, hogy Rigácsnál kicsit lassítson, hogy megnézhesse szülőhelyét.
Egy másik utas - Herceg József - celi volt, és most egy kicsit
hazulról hazament. Ő már olyan régóta lakik Ábrahámba, hogy
ábraháminak is vallja magát.
Megnéztük a gyönyörű templomot. Nagyon jó idegenvezetőnő
volt, aki érthető alapossággal kalauzolta a társaságot. Utána
fürdőzés következett, ami nagyon jó volt! Mindenki oda ment,
ahol neki megfelelő volt a víz melegsége.
Mindezt az élményt megkoronázta Ság-hegyi kilátás és a ven-

tását, folytattuk utunkat a Ság- hegy tetején épült reprezentatív étterembe. Innét gyönyörű kilátás tárult elénk, megcsodálhattuk a bazaltbányászat során kialakult kráter lenyűgöző látványát.
Az étterembe beérve cigányzenével köszöntöttek bennünket. Finom vacsora elfogyasztása után és a jó sághegyi nedű
mellett énekeltünk, táncoltunk, vidám hangulatban búcsúztunk el a vendéglátónktól, és ezt a vidám hangulatot
folytattuk egész hazáig.
Nagyon jól sikerült kirándulás volt.
y előkészületeiben is
A Nyugdíjas Klub tagjai a rendezvények
segédkeznek, mint pl.
a Murci- Fesztiválra a
bábuk készítésében is
aktívan részt vettünk,
sőt erre az alkalomra rögtönöztünk egy
énekkart is. Este a rendezvények keretében,
b ffelléptünk.
llé
k SSzürethez,
h B
l
harmonikaszó kíséretében
Balatonhoz kapcsolódó dalokat adtunk elő, és olyan sikerünk volt,
hogy visszatapsoltak bennünket, és a nézőközönség velünk
együtt énekelt. Lehet, /sőt biztos/ hogy nem olyan tisztán
és szépen énekeltünk, de mi nagyon élveztük, éreztük a közönség szeretetét. Nagyon jól esett nekünk, hisz ez volt az
első közönség előtti megnyilvánulásunk.
Most pedig a mikulás- karácsonyi ünnepségekre készülünk.
Megalakulásunk óta nem sok idő telt el, de úgy gondolom,
tevékenységünk bemutatásával sokan kedvet kapnak a hozzánk való csatlakozáshoz.
Mindenkit szeretettel várunk!!
Kandikó Ferencné

déghely, ahova az előre bejelentett „tinédzser társaság” érkezett. Szívélyes vendéglátásban részesültünk. Nagyon finom,
bőséges ebéddel, cigányzenével fogadtak bennünket.
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Szilvi asszony az egészet alapos gondossággal megszervezte
és vigyázó figyelmességgel végig asszisztálta.
Jóvoltából volt nekünk egy 4 éves útitársunk is, aki láthatólag
jól érezte magát az idősek körében, és mi is vele. A táncot is
ő szorgalmazta. Választott táncosa Györgyi néni, a nyugdíjas
óvónéni volt. Utána Jutka néni következett, akinek sajnos mindkét keze bottal volt elfoglalva. Ám Levike kitalálta a megoldást,
és a botokat fogva táncoltatta Jutka nénit. A nap „fénye” volt.
Reméljük, ha felnő, akkor sem felejti el, hogy milyen jó volt ez
a kirándulás és szeretni fogja az időseket.

A Ság-hegyi kilátást pedig soha nem lehet elfelejteni, de nem
is akarom. Hazafelé a nótázás közben kinéztem az ablakon, hát
még az öreg Hold is a Sümegi vár felett mintha minket kísérne.
Gyönyörű látvány volt.
Vidáman indultunk és vidáman érkeztünk haza. Érezhetően
mindenki elégedett volt.
Köszönet mindenkinek, akik hozzásegítettek bennünket a sok
szép élményhez.
Csík Józsefné

Színházlátogatás Veszprémbe Kirándulás a Pálos kolostorromhoz
Könyvtárosunk Szabóné Berki Szilvia megszervezte, hogy
mi, Ábrahámhegyiek kényelmesen utazva eljuthassunk a
veszprémi Petőfi Színház előadásaira, mivel ezidáig jó páran a
Badacsonytomaji csoporthoz kapcsolódtunk.
Szilvi megrendelte a bérleteket, elintézte, hogy az önkormányzat busza szállítsa a jelentkezőket. Szinte háztól házig
szállítanak bennünket. Nagyon köszönjük, mivel vannak köztünk idősebbek is, akik nehezen tudnak menni. A buszon családias beszélgetések folynak, ezáltal közelebb kerülünk egymáshoz. Hazafelé az előadásokat kielemezzük. Oly gyorsan
eltelik az idő, észre sem vesszük, hogy már hazaérkeztünk.
A bérleti előadásokból már megtekintettük a Noszthy fiú
esete Tóth Marival, és Tolsztoj legtökéletesebb alkotását, az
Anna Karenina Című musical- operát. Ez utóbbi előadás csodálatos volt, felejthetetlen élmény volt számunkra gyönyörű
díszlettervezéssel, megoldásokkal, amihez csak gratulálni lehet a rendezőnek (Szerednyey Béla Jászai-díjas művész) valamint a zenekarnak. Neves színészek kiváló alakítást nyújtottak, mint pl. Karenin szerepében Sasvári Sándor, Levin szerepében Varga Miklós csodálatos hangjával. Az én kedvenc színészeimet is viszontláthattam, úgymint Szeles József, Modri
Gyöngyi, Kőrösi Csaba.
Köszönjük a lehetőséget, hogy a kulturális életbe ezáltal is
bekapcsolódhattunk.
Kandikó Ferencné

Szép hagyomány alakult ki az elmúlt években Ábrahámhegyen. Október 23-án, vagy az azt követő napon a Pálos
kolostorromhoz szoktunk felsétálni. Ez idén is így volt. Az
ünnep délelőttjén lelkes csapat gyülekezett a Tűzoltó parkban. Kedvcsinálóként a polgármesterünk jófajta itókákkal
kínálta az egybegyűlteket. Örültünk az ismerősöknek, barátoknak és megismerkedhettünk eddig csak látásból ismert emberekkel. Nagyon jó alkalom ez a kirándulás erre.
10 óra 30 körül elindult a társaság. A mozgásukban akadályozott nyugdíjasoknak lehetőségük volt az ábrahámhegyi kisbusszal megtenni az utat. Köszönet érte a szervezőknek. A kiránduláson részt vett Vókó László,a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa. Sok érdekes dolgot tudtunk meg tőle az erdőről. A pihenőnél Farkas Balázs, és
Szabados Tibor csapata - családja, barátai - várt bennünket
süteménnyel, kávéval, borral, üdítővel. Köszönjük. Ahogy
felértünk a kolostorromhoz, megcsapta az orrunkat a finom sült hurka és kolbász illata. Szőke Barnáné Ica sütötte.
A polgármesterünk által készített forralt bor és a gyümölcstea is nagyon finom volt. Süthettünk szalonnát is. Érdemes
volt figyelni Vókó László szavait, ugyanis vetélkedőt rendezett az erdőről és a környezet védelemről. A hat csapatból a
„Könyvtár” nevű végzett az első helyen. A fődíjat - egy szép
könyvet -, a helyi könyvtárnak ajándékozták. A vidám nótaszó arról tanúskodott, hogy mindenki jól érezte magát.
Szeretném, ha jövőre még többen találkoznánk a kolostorromnál-nyaralók és ábrahámhegyiek is.
Tompos Józsefné

Szabó Lászlóné:
Húznak a vadlibák
Mikor a nap felkel
Hajnalok hajnalán
Húznak a vadlibák
A Balaton mentén.
A gyönyörű vidéken
Hosszú ék alakban
Gágogva versengve szállnak
Az öreg vezérük után.
Mind tudja mit akar
A fáradó fiatal
Most hátul szálldogál
Szipogva igyekszik
A többiek után.
Gyönyörködve nézzük
Mindenki megáll
Ők mindig vágyódnak
Egy új haza után.
De visszaszállnak tán
Az új év tavaszán
Visszahívja őket
A szép balatoni táj.
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Szüreti mulatság

„Illa berek, nádak erek, szép jónapot, jó emberek”
„Ezen a napon a községben minden élő embernek
kötelessége mulatni”

Így szólt a meghívó az október 9-ére szervezett „Murci-fesztiválra”. A Jóisten szép időt adott erre a napra. Volt itt Laci-betyár
és mazsorett, „körmenet”, illetve menetelés, persze megállóhelyekkel az
útba eső lakosok jószántából, és rezesbanda, akik zenei aláfestéssel diktálták a lépegetési ritmust. Igenis „kötelező” időnként az ünneplés és mulatás, feledve a hétköznapi problémákat, felvonulni, sétálni és beszélgetni. Hát még délután részt venni a közös főzőcskén készült ételek elfogyasztásában a művelődési ház udvarán. Evés közben több műsor is elhangzott, amelyek közül kiemelendő a nemrég alakult Ábrahámi Nyugdíjasklub énekes fellépése. Ezután még reggelig lehetett táncolni, mulatni a táncteremben.
Hogy miket láttunk a szüreti menet közben?

Egy lelkes mazsorett-csoport Láttuk a mindenki által szeretett
és becsült Lacus Pelso pizzéria
táncát.
kocsiját,

Egy hölgyet (Szőke Erázné), aki
végig vízszintesen tartotta karjait (persze az igazi el volt dugva).

és az önkéntes tűzoltók autóját.

...és fáradt helyiek cipelték a tele (vagy már üres?) hordót.

Persze készült fotó a nyugdíjasok szerepléséről is.

A „lesipuskás” Kalmár György
felmászott a kerítésoszlopra...

Másnapra meglepetés volt, hogy a kihelyezett
szüreti bábok mind a helyükön voltak, a múlt
évi rongálás idén már nem történt meg. Köszönet illeti az idén újraválasztott polgármester urat,
hogy ennyire szívén viseli a helyiek és az üdülők összekovácsolását közösségi rendezvények
szervezésével, és közben sikeresen rendet is tart
az esetleges dorbézolás rombolásainak megszüntetése érdekében.
2010-11-14
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P.Á.Miklós

Pavel Stepan fotóművész és
Josef Kejval festőművész,
a dobruskai művésziskola igazgatóhelyettesének
kiállítása volt látható a Kulturális Centrumban

Ismét szép kiállítással lepett meg bennünket testvértelepülésünk. Pavel Stepan Dobruska és Ábrahámhegy kulturális területen való együttműködésének keretén belül megtartott rendezvényekről készül fotóit és Josef Kejval olajfestményeit láthattuk a Kulturális Centrumban. A kiállítás megnyitón köszöntőt mondott: Vella Zsolt Ábrahámhegy község polgármestere,
a kiállítást megnyitotta: Tojnar Peter Dobruska város
polgármestere. A jó hangulatú megnyitó ünnepségen
közreműködött Dobruska város fúvószenekara is.

pörkölt és bor várta. A fellépők színes kavalkádjában mindenki találhatott kedvére valót, hisz többek között a népzene képviselője a Ghimes zenekar is játszott, de a 80-as évek popsztárja, Csepregi Éva is fellépett e rangos eseményen.
Fedőné Vodenyák Katalin

Márton napi újbor ünnep
Először 2003-ban lett megtartva a széles körben
meghirdetett és azóta is töretlen népszerűségnek örvendő rendezvény melyen már nem csak a bortetrmelők,
hanem a borfogyasztók is egyre többen vesznek részt.
Az idén november 6-án lebonyolított összejövetelre,
eddig soha nem látott vendégsereg jelentkezett , jött el,
és ünnepelte az újborokat. A szervező és a Polgármester Úr köszöntőjét követően a ludas vacsorára került
sor a badacsonytomaji Muskátli Vendéglő jóvoltából,
amely legalább annyira finom volt, mint az elmúlt években. Az étkezést követte a z újborok kóstolása , egymás
kínálása, az évjárati sajátosságok megbeszélés. A nótához a muzsikát, a tánchoz a talpalávalót a hagyományokhoz híven Molnár Bandi szolgáltatta mindenki örömére.
Úgy érzem, hogy ez a közösségformáló rendezvény
sikeres volt, amelyért érdemes szervezőmunkát végezni,
ugyanakkor a helyi borosgazdák részéről nagyobb aktivitást várnék a személyes részvételt illetően.
Kovács József szervező

Badacsonyi Szüreti Felvonulás
Szeptember elején ismét kezdetét vette a szüreti időszak, a
szüreti mulatságok ideje. Ma már több település rendez szüreti felvonulást, de kétség sem fér hozzá, hogy a környéken
a legrégebbi a Badacsonyi felvonulás, népszerűsége ma is töretlen. Idén szeptember 12-én, vasárnap vonult fel a környék
apraja és nagyja. Ábrahámhegy is évek óta részt vesz e vidám
forgatagon. Eddig minden évben csak a település borai tudtak
helyettünk beszélni, de idén produkcióval is előálltunk testvértelepülésünk, Dobruska jóvoltából. A Dobruskai fúvós zenekar vidám cseh dallamaival színesítette a menetet. Borból
idén sem volt hiány, nem is maradt torok szárazon! Aki végig
kísérte a menetet, azt még Badacsonyban számos program,
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Molnár Anna

GÓLYAHÍR
Ács Zétény

Szülei: Batyky Noémi és Ács Balázs
A fiatalember 2010. 03. 26-án 16 óra 10 perckor
született, Keszthelyen.

Szülei: Rónay Zsuzsanna és Molnár Béla
2010. február 13.-án született. Anna harmadik gyermekként született a családunkba, anyukája nagy örömére angyalian viselkedő, problémamentes kislány, a
kezdetektől fogva nyugodt, mosolygós. Nővére, Lili és
bátyja, Csabi is nagyon szeretik. Mostanra már kapaszkodva áll, ügyesen mászik és lelkesen gagyarászik.

Pintér Csaba

Szülei: Pintér Tünde és Pintér Csaba
2010. február 4-én született.
Egy örökmozgó, hancúrozó, sokat nevető, bohóckodó
kisbaba.

Torma Balázs

Szülei: Tóth Tímea és Torma Zoltán
Családom nagy örömére
2010. szeptember 16- én 16 30-kor Ajkán
3900 grammal és 57 cm- rel megszülettem.

Ádvent
Immár megint közeledik Karácsony. Az ünnepre való felkészülés Ádvent első vasárnapjával kezdődik. Erre az alkalomra idén is a
Nők a Balatonért Egyesület biztosította a koszorú alapot, gyertyákat, szalagokat és díszeket az ádventi koszorú elkészítéséhez, továbbá fenyőgallyakat és színes bogyókat hoztak magukkal a lelkes tagok. Hiszen nincs szebb annál, ha az ember nem a boltban vásárolt, hanem a saját maga által készített ádventi koszorú gyertyáit gyújthatja meg vasárnap esténként. A szorgos kezek készítették is a
szebbnél szebb koszorúkat és ajtódíszeket, melyek Karácsonyig díszíteni fogják otthonukat.
Ezúton szeretnénk mindenkinek meghitt, békés Karácsonyt kívánni!
Nők a Balatonért Egyesület - Fedőné Vodenyák Katalin
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HÍREK AZ OVIBÓL
Szorgos anyukák a révfülöpi óvodában

Fotó: Vókóné Bognár Ibolya

November 18-án adventi barkácsolásra hívtak az óvó nénik minden szülőt.
Örömmel jöttünk.
Leültünk a kis asztalokhoz, a pici székekre, átéltük gyermekeink világát és egyre inkább belejöttünk a közös ajándékkészítésbe. Szemeink előtt megjelent a bozontos szakállú
mikulás, az adventi gyertyák és a karácsonyfa.
Végre jót beszélgethettünk egymással, kiszakadtunk egy kicsit a hétköznapokból. Jó hangulatban, kötetlenül érdeklődhettünk csemetéink felől.
Szorgalmas kezek készítették a papírmikulást, kiscsizmát, s
megannyi ötletes ajándékot. Kivettük részünket a munkából és nagyon jól éreztük magunkat.
Mikulásra, karácsonyra várva az ünnep illata lengte körül
a kis termet.
Itt, a révfülöpi óvodában ezalatt valódi angyalok keltek
életre és nem csak papíron.
Zavari Judit Andrea

NABE Kirándulás
Idén, október 16-án az ország nyugati része felé vettük az
irányt, Kőszeg és Sorpon volt az úti cél. Az idő szerencsére kegyes volt hozzánk, nem esett aznap az eső. Így nyugodtan sétálgathattunk a megtekinteni kívánt városokban.
Kőszeg főtere nagyon rendezett, szépen felújított homlokzatok, szobrok között sétáltunk a Jézus Szíve plébániatemplomig, amely 1894-ben készült el. Belépve nagyon gazdagon díszített falak, színes üvegablakok tárultak a szemünk elé. Innen a
Jurisics-vár felé mentünk tovább. Áthaladtunk a Hősök kapuja
alatt, amely 1932-ben, a török ostrom 400. évfordulójára épült.
Sajnos a Hősök kapuja és a vár közötti műemlék épületek, ellentétben a főtéri épületetekkel, mind felújításra szorulnának. Az
elővárba belépve a Szamos marcipán múzeum mesefiguráit tekintettük meg. Majd a várban megnéztük Kőszeg várostörténeti kiállítását. A várban láthattuk Somogyi Győző alkotását a Magyar hősök arcképcsarnokát. Még a vártoronyba is felmásztunk,
ahonnan Kőszeg város tárult elénk. A vár megtekintése után továbbindultunk Sopronba, a hűség városába.
Sopron, római nevén Scarbantia a híres Borostyánkő út mentén helyezkedik el, melynek eredeti helye a főtéren fel is van jelölve. Sajnos a Tűztornyot nem tudtuk megnézni, mert jelenleg
felújítás alatt áll, előtte feltárás folyik. Egy kicsit sétálgattunk a
belvárosban, szépen felújított házak, cégérek, kapuk, családi címerek között. Az ódon kis utcáknak kellemes hangulata van.
Sopronban egy polgári ház berendezési tárgyait és a helytörténeti kiállítást tekintettük meg, amely 1867 óta nyomon követi Sopron történelmét. Nagyon gazdag kiállítási anyagnak lehettünk tanúi. Ezután elmentünk vacsorázni Sopron egyik legrégebbi borozójába, amely ma étteremként is funkcionál. Megpihentünk egy kicsit és elbeszélgettünk, majd indultunk haza.
Fedőné Vodenyák Katalin

A kert Őrei
Az óvoda zöldségeskertjében termelt paprika, paradicsom
nagyon ízletes volt, szívesen csemegéztek belőle óvodásaink.
Meghálálták a sok gondozást a sütő és dísztökök is és igen
méretesekké cseperedtek. A gyerekekkel közösen elkészítettük az őszi virágoskert hangulatos őreit.
Megtekintettük a baba kiállítást, ami nagy sikert aratott
a gyerekek körében. Mindenkinek volt kedvenc babája, amivel szívesen játszott volna, ilyen volt a lovasbaba,
mászóbaba, Pinokkió.
Sétáltunk és megcsodáltuk az őszi Balaton-partot, és természetesen nem lehetett kihagyni a játszóteret sem, ahol
jót játszott a vidám gyermeksereg.
Vókóné Bognár Ibolya óvónő
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Október 23. 2010.

„A magyar forradalom győzelem a vereségben,
mindörökre egyike marad azoknak a ritka
eseményeknek, amelyek visszaadják az embernek
önmagába vetett hitét, és emlékeztetik
sorsa értelmére, az igazságra.“
Ősz kezdetén jólesik meg-megállva nézelődni a
pompázatos színekbe öltözött tájon. Érdekes szeszélye a sorsnak, vagy talán törvénye a társadalmi fejlődésnek, hogy sok esetben, a legelnyomottabb népek
függetlenséget, szabadságot sohasem látott fiataljai,
pont ilyenkor lépnek
egyszerre a szabadság,
az önállóság, a rend és
törvény igényével az elnyomó hatalom elé. A
zsarnokság sem tagadja meg önmagát, viszszautasítja a legelemibb
követeléseket is. Innen
már csak egy lépés, és
a szolgaságban felnövő nemzedék felsorakozik az utcán, hangos szóval követeli jogait, és elkezdik
saját jövőjüket építeni. Amikor az emberek, a jövőre
gondolnak, szeretnék maguk mögött hagyni a tegnapot. Szeretnék, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek.
1956 őszén egységes nemzeti akarat követelte, hogy
végre kerüljenek helyükre a dolgok: Az orosz katonák
Moszkvába, a bebörtönzött ártatlanok szabadlábra, a
bűnös országvezetők pedig feleljenek tetteikért. Hogy
az ország élén választott államférfi álljon, hogy a szív
diktálja a tapsot, és ne a politikai karmesterek. A változással a kilátástalanságot felváltotta az életöröm, a kiszolgáltatottságot a tetterő. Városokban és vidéken néhány nap alatt megalakították a forradalmi tanácsokat,
felépítették az alulról építkező, önkormányzati állam
alapjait. Az önfeláldozás, és a tisztaság jellemezte. Az
utcára kitett dobozokba, az elesettek családjának támogatására gyűjtött pénzhez senki sem nyúlt; a falvakból a gazdák ingyen hozták az élelmet a küzdő városokba. Az 1956-os felkelés csak 11 évvel volt a világháború befejezése után, és csak 9 év telt el, azóta, amióta a
szovjet haderő ráerőszakolta az országra a kommunista diktatúrát. Még élt az emberekben az előző korszakok nemzeti érzése és még épek voltak a kultúrának erkölcsi normái. A történelem kereke azonban forog tovább. A tegnap mindig maradni szeretne. Ragaszkodik
pozíciójához, mindenre képes érte. Régi történet ez....
A maga törvényeinek megfelelően cselekszik: a rádiónál belelövet honfitársai védtelen soraiba. Amikor pedig az „eltűnt” Kádár Jánost, - azt aki nemrégen még elismerte a forradalom jogosultságát - előfújja a „Forgószél Hadművelet“, alkuszik, ígér, majd amikor a munkástanácsokkal nem tud megalkudni, lövet. A zsarnok
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saját törvényeinek megfelelően, a hozzá hasonlók segítségét kéri. Mikor, pedig a szovjet hadsereg általános támadást indít, sárba és vérbe tiporja a magyar szabadságharcot. November 4.-én még elhangzik a világ
népeihez intézett segélykiáltás: „Segítsetek! Segítsetek!
Segítsetek!“ – majd a forradalom jelképe, a pesti srác
elesik a többiekkel együtt - ugyanezen törvény alapján.
Budapest romokban, több mint húszezer ember hajlék
nélkül. A szabadság harcosainak sorsa börtön, akasztófa és sortűz. Nagy Imre börtönben, majd akasztófán.
Az ENSZ 1956. november 19.-i nyilatozata szerint tizenhatezer fiatalt deportáltak a Szovjetúnióba. Decemberben 200 embert akasztanak fel fegyvertartás miatt.
A rádióban folyamatosan a forradalmat gyalázó, a szabadságharcosokat fasiszta szervezeteknek minősítő nyilatkozatok szólnak. Már októberben elhangzik Marosán György hirhedt mondata: „Mától kezdve lövünk...“
És így is lett: Salgótarján, Mosonmagyaróvár, Miskolc,
Eger neve fogalommá válik. Kivégzések, kirakatperek,
– fortélyos félelem igazgat. Kivándoroltak tömege az
eltemetett magyar szabadság kísérteteként bolyong a
nyugati világban. Később, hol a kivégzések tényét, hol
az időpontját, hol a legyilkoltak elhantolásának helyét
titkolják el. Nemzedékek hordozzák a fájdalmat.
A következő évtizedek szovjet-irányított, kommunista uralma, a vallás gyakorlásának üldözése, a nemzeti
értékek és hagyományok elhanyagolása, sőt eltörlése
rányomta bélyegét az időközben felnövő generációkra. Azzal, hogy évtizedeken át súlykolták a kommunista ideológiát, kipusztult az emberekből az önálló gondolkodás. Törvényszerűen létrejöttek, - saját érdekeiknek megfelelően, - a „mi úgysem tudunk változtatni a
dolgokon, úgyis ott fönt döntik el“ gondolatok. ... Azzal, hogy szinte lehetetlenné tették a tisztességes munkával való, képmutatás nélküli boldogulást, kitermelődött, - szintén saját törvényeiknek megfelelően - a
megalkuvó, a zavarosban halászó, összefonódó, könynyen írányítható emberek tömege is. Ráadásul az emberek megszokták a pártállam jó-rossz vezetését, felülről jövő juttatásait, a teljes foglalkoztatottság előnyeit,
azt, hogy nem felelős senki semmiért, és hogy ami közös, szabad préda. Nehéz ezen változtatni. ...
Ismét fordult a világ kereke. A Szovjetúnió felbomlása utáni társadalmi, gazdasági folyamatok tapasztalatlanul érték az embereket. Amitt
iskolás korunktól hősies tetteknek tanítottak
nem azok többé, azt,
amit szégyenteljes időknek neveztek, de leginkább elhallgattak, ünnepeljük.
Nehéz ezeket a dolgokat a helyükre tenni. Újak voltak
a több-párti választások, új és ijesztő volt a központi juttatások helyett a piac, a verseny. Nagy volt a csalódás,
amikor az új rendszer nem emelte az országot rövid

idő alatt, a nyugati országok szintjére. Ez a csalódás és
értetlenség sokakban a régi élet iránti nosztalgiát idézte elő, és újfent hatalomba hozta a múlt rendszer vezetőit - nemcsak Magyarországon, hanem a volt szovjet
blokk legtöbb országában is. ... A történelem kereke
forog tovább. A tegnap halogatja a távozást. Köpönyegforgatás, újratemetés, ügynöklisták, hazugságok, ígéretek, nemzetellenesség, privatizálás, gyárbezárások, minimálbér, munkanélküliség, hajléktalanság. Hirtelen
meggazdagodott ügyeskedők, radikálisok és józanul
gondolkodók. Gondok és problémák, közösségekben
és a személyes életben egyaránt.
De eddig, ebben az országban, még minden tatárjárás után jött egy országépítö IV. Béla. Minden Mohácsra bekövetkezett Buda felszabadítása. Minden elnyomásra volt válaszként egy Rákóczi, vagy egy Kossuth. Ez
a nemzet még mindíg elöteremtette a régi idök intelligenciájának összefogását csak úgy, mint a szabadságharc höseit.
Kovács József alpolgármester ünnepi beszédéből vett
részletekel:
Október 23.-án Ábrahámhegyen, már hagyományosan fáklyás felvonulással, ünnepi műsorral, és Gödrös
Frigyes jóvoltából ismét filmvetítésével emlékeztünk
meg a Forradalom és Szabadságharc évfordulójáról. A
műsorban közreműködött Mészáros Róza.
Bakosné Tóth Erzsébet

NŐK A PARTRÓL
15 ÉV TÖRTÉNETE
Könyvbemutató Ábrahámhegyen

jöjjön el hozzánk Ábrahámhegyre is, mert nagyon nagy szeretettel beszélt az egyesületről és természetesen magáról a
könyvről. Elfoglaltsága miatt, csak november 16-ára, keddre tudtuk leszervezni a könyvbemutatót. Az idő rövid volt
a megszervezésre, azonban így is szép számmal jöttek el a
csoport tagjai, és más érdeklődők. Kiderült, hogy N. Horváth Erzsébetet többen is ismerik, hiszen a Tapolcai Gimnáziumban tanított, ezen kívül Kandikóné Babának az osztálytársa is volt, és többen ismerték egyik előző kiadványát
is, amely Tapolca régi képeslapjait, fotóit mutatja be.
A szerző beszélt a keletkezés körülményeiről. A Nők a
Balatonért Egyesület jelenlegi vezetőjével, Szauer Rózsával
együtt tanítottak, kollegák voltak. Ezen kívül már a Nabe
kiskönyvtár sorozat egyik füzetét is Ő írta, Sz. Gémes Éváról, aki Badacsonytördemicen élt. Így a NABE vezetője,
Szauer Rózsa N. Horváth Erzsébetet kérte fel a NABE 15
éves történetének megírására. A szerző elmondta, hogy a
könyv először csak 30 oldalasnak indult, de végül 180 oldalban állt meg. A kiadvány egyrészt beszámol a Nők a Balatonért Egyesület megalakulásának történetéről, tartalmazza a helyi csoportok beszámolóit archív fotókkal, másrészt bemutatja az Egyesület eddigi munkáját gazdagon illusztrálva képekkel, kéziratokkal, levelekkel, plakátokkal,
történelmi, irodalmi kiegészítésekkel. A szerző lelkesen beszélt az Egyesületről, a könyvről, utána pedig kérdéseket lehetett feltenni, és sor került dedikálásra is.
Köszönöm mindenkinek, aki a könyvbemutató sikeréhez hozzájárult: egyrészt Borbély Zsuzsának, akitől az ötlet
származott, hisz Ő ment el az első központi könyvbemutatóra Arácsra; másrészt Hartmann Rozáliának, aki a Balatonszárszói NABE vezetőségi ülésen részt vett, és a könyveket elhozta, és még süteményt is sütött a bemutatóra, továbbá köszönöm Tomposné Valikának és Borbély Zsuzsának a finom pogácsát, és Kovács Józsefnek a könyvbemutatóra felajánlott bort.

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a mi könyvbeMindenkinek bátran ajánlom ezt a könyvet, nagyon
mutatónkat megelőzően Balatonrendesen mutatta be a szép! És nem csak NABE tagoknak!
szerző, N. Horváth Erzsébet a Nők a Balatonért Egyesület
15 éves történetéről szóló könyvét. Itt kértem meg, hogy
Fedőné Vodenyák Katalin - NABE Ábrahámhegy
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Egészség - betegség
Elhatároztam, hogy indítok a Hírmondóban egy cikksorozatot, ami az egészség témakörével foglalkozik. Jómagam gyógytornász
és természetes gyógymódok tanácsadó vagyok, így rálátásom van a nyugati orvoslásra
és a természetes gyógymódokban is otthon
vagyok. Remélem, szívesen fogadják, és hasznosnak tartják majd írásaimat. Hiszen semmi sem fontosabb a világon, mint az egészségünk.
Az egészség szabaddá tesz: fizikailag- mentessé a függőségektől, gyógyszerektől, gyógykezelésektől, lelkileg- ismerve a mondást” ép
testben ép lélek”- felszabadít, és szellemünk
is szabadon szárnyalhat, ha egészségesek vagyunk.
Az egészség szóban ott rejtőzik az „egész”
szó. Jelentése teljes, nem hiányzik belőle
semmi. A német orvos is azt kérdezi páciensétől, ha az állapota iránt érdeklődik” Was
fehlt Ihnen?” Mi hiányzik? Mihez? A teljességhez, ahhoz, hogy egészségesek legyünk.
Mi is kell ehhez? A természettel harmonizáló
testi, energetikai, lelki, szociális és életszemléleti (szellemi) dinamikus egyensúlyi állapot. Látjuk tehát, hogy nagyon sok összetevője van, és ha ez nem áll fent, akkor jelentkezhet a betegség.
Az egészségnek különböző szintjei vannak.
A nyugati orvoslás szerint akkor tekintik az
embert betegnek, ha testi tünetek diagnosztizálhatók és ráakasztható egy betegség név,
amelyben szenved. Általában azonban a betegségeket, már jóval korábban megelőzik,
más általános tünetek, amelyet nem feltétlenül lehet valamilyen betegségkategóriába
beilleszteni. Ilyenek például a fejfájás, fáradékonyság, rossz közérzet, nyugtalan alvás és
még sorolhatnám. Ezek azt jelzik, hogy valami kibillent, hogy felborult az egyensúly.
Az egyensúly helyreállításával újra visszaáll a
rend, az ember újra egészségesen képes működni. Persze vannak hirtelen fellépő a kör22

nyezetünkből érkező hatalmas ingerek, melyek gyors állapotváltozást okoznak, ilyenek
például a balesetek. Szerencsére ritkábban
fordulnak elő, de ezek is megelőzhetők lennének, ha jobban tudnánk figyelni környezetünkre, amihez viszont az szükséges, hogy kiegyensúlyozott állapotban legyünk.
Az egészséget tehát úgy kell elképzelni,
mint egy sík terep, amelynek a végén lejtő
van, amely a betegség felé visz és a lejtő alján a halál vár. El tudjuk képzelni, hogy könynyebb valakit még a lejtő tetejéről visszavinni a platóra, mint a lejtő aljáról megtenni
ugyan ezt. Ehhez sokkal több energia kell és
általában külső segítségre is szükség van, és
van amikor már szinte lehetetlen visszavinni valakit oda. Csak azt lehet megakadályozni, hogy ne csússzon még lejjebb. Rajtunk is
múlik, hogy hajlandóak vagyunk-e mindent
megtenni az egyensúly helyreállításáért. Azt
mondják nincs gyógyíthatatlan betegség,
csak gyógyíthatatlan beteg.
Tudnunk kell, hogy a szervezetünkben
működik egy öngyógyító erő, amely gyakran
szinte észrevétlenül, néha pedig nagyon látványosan lép működésbe, gondoljunk csak
a magas lázra. Több szervünk, szervrendszerünk működik együtt abban, hogy fenntartsa az egyensúlyi állapotot. Kiemelkedő jelentősséggel bír közülük az immunrendszer, de
szerepet kap a tüdő a máj, a vese, a keringési- és emésztőrendszer is. Fontos ezen szervek funkciójának támogatása különösképpen betegség esetén, hogy az öngyógyító
erőt növeljük.
A betegségeknek nagyon változatos megjelenési formája van, későbbiekben ezekről is
szeretnék írni, kiemelve a leggyakoribbakat.
A betegségek tehát figyelmeztetnek minket
arra , hogy valamit rosszul csinálunk, helytelen az életmódunk. Tanulnunk kell belőle,
és változtatni ahhoz, hogy újra visszanyerjük
„egész”ségünket, és ezzel szabadságunkat.
Csákvári Zsuzsanna

Homonnay Szabolcs

EGYÜTT AZ ÚR SZÍNE ELÉ
Szép falusi reggel ígérkezett. Az éjszakai üvöltő
szél megcsendesült, a hófúvásból már csak a nyugalomba jutott fehér takaró maradt, beborítva mindent; utat, fát, háztetőt. A szegényes, hajdan jobb napokat látott kis falusi ház éjszaka kisugározta szolid
hő tartalékát, az éjszakai nagy, hideg szél utat talált a
matuzsálemi ablakok nyílásain keresztül.
Az öreg házaspár későn ébredt. A nyugtalan éjszaka után még mindkettőjüket húzta vissza az ágy,
melyben az évtizedekkel ezelőtt elhalálozott libák
tolla még mindig teljesítette szerepét. Az öregember, nyolcvanadik telével terhelve nehezen, de feltápászkodott, és ekkor megérezte a szoba hidegét.
Erőtlen teste hamar fázni kezdett, a hosszú életben
elnyűtt szervezete hamar elvesztette tartalék energiáját. Reszketett. Hamar felfogta, hogy ki kell mennie
az udvarra tűzifáért, mert a kevéske belső tartalék elfogyott. Magára húzta elnyűtt ruháját és kilépett a
házból. A felhőből éppen kikandikáló nap már reflektorozta a havat, és az tündökölve még inkább vakította az öregember fáradt, hunyorgó szemét. Minden szép volt, szikrázó és kápráztató. El kellett indulnia a fatárolóba a havon keresztül. Nehezen mozdultak az öreg csontok. A fájó lábak ugyan vették a parancsot, de nem úgy teljesítettek, ahogy a legcélszerűbb lett volna. Botorkálva haladt az öreg a hóban.
Milliószor végigjárta már ezt az utat télen is, nyáron
is, pontosan tudta, hol, mi rejtőzködhet a hó alatt,
amit jobb kikerülni. Ment a falusi ember szinte már
genetikailag kódolt biztonságával a cél felé.
És ekkor elesett.
Nem úgy mint régen, a ruganyos test ügyes biztonságával, hanem a nyolcvan év terheivel megrakott ember esetlenségével, tehetetlenségével. Az a
kis jég, amely alattomosan lesett rá a hó alatt, nem
volt rajta agyának részletes térképén.
Megpróbált azonnal felkelni, de ez a koordinálatlan test célszerűtlen és erőtlen mozdulataival nem sikerült, többszöri próbálkozással sem.
Az ijedség, amely egyre jobban eluralkodott rajta, csak segített kimeríteni a csekélyke tartalékokat.
Pihenni kellett újra meg újra, egyre hosszzabban és
kilátástalanabbul. Szikrázott a hó, belenézett a kelő
napba. Ez fárasztotta. Kénytelen volt becsukni a szemét, erőt gyűjteni a következő meddő próbálkozásba. A tartaléktalan test hűlni kezdett, egyre álmosodott, már a lét és nemlét határán járt.
A néni bent a szobában várt. Várta, hogy pattogjon
a tűz, hallja újra az öreg kályha jól ismert dallamát és
érezze annak melegét. Az idő telt, az öreg nem jött
vissza. Az asszony belső órájában érezte, hogy már itt

kellene lennie. A hatvan év házasságban töltött idő
tapasztalata alapján minden szokatlanban megérezte a bajt. Most nagyobbat érzett, elöntötte a mindent
bénító félelem.
Felkelt és úgy, ahogy volt, indult az udvar felé járókeretével, amely nélkül teste már tehetetlen, gyenge, mozgásképtelen bábu volt. Kinyitotta az ajtót és
meglátta a hóban fekvő öregembert.
Feledve korlátait, minden igyekezetével elindult a
fekvő ember felé sietve és meggondolatlanul, a félelem és a féltés által sarkalva. Nem jutott messze.
A testidegen fém, mint a korcsolya, elindult, nem
engedelmeskedett az aszott kezek parancsának, kicsúszott, és az asszony elvágódott a hóban. Mindent
megpróbált, hogy felálljon, legalább térdre, de nem
sikerült. Gyenge kiáltásait senki sem hallotta meg, a
hó elnyelte sikoltozásait. Hangja egyre gyengült, a
kevéske erő gyorsan fogyott, a felöltözetlen test hamar hűlni kezdett.
Lefeküdt. A napsütést egyre inkább elhomályosította az a megnyugtató fehér köd, amely szemeire
szállt, mint az álom. De ezt a ködöt a közelgő halál
lehelte rá, hogy ne fájjon az élettől való végleges búcsú.
Később a szomszédok találták meg a két öreg kihűlt testét. Arcuk mosolygott, biztosan azért, mert
tudták, hogy rövidesen találkoznak egy másik, talán
jobb és kevésbé fárasztó világban.
„Titkon szívemre csendes béke száll,
amint sírjánál lehajtom fejem.
Nem ragadta el végleg a halál,
hisz bennem él, míg ráemlékezem...”

HALOTTAINKRA
EMLÉKEZTÜNK
Közel a tél, tudd
meg ember, kórót
zörget a november! Az ősi népi
mondás aktualitásához nem férhet kétség. Az ősz
végi ködös, borús, fagyos reggelek tökéletesen illenek
Mindenszentek és Halottak napjához, mely ma is különleges erővel fogja össze a családokat. Ilyenkor az év
utolsó virágaival feldíszített a sírokat a távolba szakadt
hozzátartozók is felkeresik. Már kevesen tartják a régi
szokást, mely szerint sötétedés után kell a sírokat fénybe borítani, hogy azután addig álljon ott együtt a család,
amíg csak a gyertyák csonkig nem égnek Gyertyák, mécsesek fényénél azért megállunk egy kis időre, szívünkben felidézzük eltávozott szeretteinket, és letesszük az
emlékezés virágait.
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FALUSI DISZNÓÖLÉS
Ábrahámhegyen 2011. január 29-én,
melyre szeretettel meghívjuk önt, és családját, társaságát!
A vacsorára jelentkezés: a 70/380-07-63-as telefonszámon
Szeretettel vár minden kedves vendéget
Ábrahámhegy Község Önkormányzata és a PRO Ábrahámhegy Alapítvány
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:
Fogadóóra: csütörtökön 9-12 óráig, 70/456-71-41
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 7:3010:30, 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: 70/380-0763, kulturhaz@abrahamhegy.hu
Nyitva tartás szerdától szombatig 15-21 óráig
Tűzoltóság Tel.: 87/471-539
Csőtörések, házi átemelőszivattyúk meghibásodásának bejelentése:
DRV ZRT.
Telefon: 06 40 240240/1
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Ügyfélszolgálat: 40/220-220
Műszaki hibabejelentés: 40/330-330
Falugazdász:
Pekli Tamás, Telefon: 30/410-9525
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

Ábrahámhegyi Hírmondó
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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