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Kulturális programokkal érkezik
a nyár Ábrahámhegyre!
Immáron a sokéves hagyományoknak megfelelően Június utolsó hétvégéjén színes programokkal várjuk kedves lakosainkat, üdülő tulajdonosainkat, nyaraló vendégeinket.
Nem maradhat el a település minden egyes lakóját érintő közmeghallgatás sem, melynek időpontja 2010. júnis 25. péntek 18 óra. A hivatalos programot követően 20 órától a községi strandon a Habibi Orient Hastánc csoport mutatkozik be. Másnap 26-án szombaton 10 órától első
alkalommal kerül megrendezésre Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Ábrahámhegy Önkormányzatának rendezésében a Kistérségi Sportnap, 10 órától melyre várjuk a jelentkezéseket a strand bejáratánál. Szintén ezen a napon
14 órától a NABE helyi csoportja a Balatonnal és
Környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvényére
várja kedves vendégeit.16:30-kor kerül sor a második ábrahámhegyi hídavatásra, melynek helyszíne a patak parti sétány volt Ráber- híd átkelőhelye.
A hidat megáldja Földi István atya.

2010. június

Ábrahámhegy várja Önt!
Örömmel tudatjuk minden kedves polgártársunkkal, hogy a Képviselő-testület döntése alapján
strandunk jegyárai ebben az évben nem növekedtek ezzel is hozzásegítve Önöket a gondtalan pihenéshez. A jegyárak változatlansága mellett strandunkra cca. 5.000.000,- Ft-ot költöttünk, megújult a vizesblokk, a bejárat új térburkolat készült
és az aszfalt helyett füvesítettünk. A méltán népszerű „Mozdulj Balaton!” programsorozat továbbra is minden szombaton várja a sportolni vágyókat,
akiknek idén is szolgálhatunk új sporteszközökkel.
Természetesen a település egészének csinosítására
szebbé tételére továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. Az évek óta a település centrumában éktelenkedő leégett vendéglő maradványait a tapolcai
Remondis Kft. telephelyére szállítottuk, melynek
helyén a Leader pályázat keretében közpark épül.
Szintén pályázati pénzből önkormányzati hozzájárulással és a helyi egyházközség 5.000.000,- Ft-os
támogatásával valamint az adakozók felajánlásával
elkészül az 50 főt befogadó Temető-kápolna. A település egyébirányú karbantartásait folyamatosan
elvégezzük értem ez alatt fűnyírás, utak karbantartása, virágosítás, mely nagyban köszönhető a mindig tettre kész falugazdászunknak és munkatársainak.

A nap folytatásaként 19 órától az Ábrahámhegy
Kulturális Örökség Alapítvány jóvoltából a községi strandon Néptánc bemutatásra kerül sor, a színItt a Hírmondó hasábjain is szeretném felhívni
vonalas program után Táncház kerül megrendezésre. Fellépnek a Kismakkos Néptáncegyüttes a a figyelmet, a virágokat, az utcatáblákat, és egyéb
Mayossa Hagyományőrző Egyesület, zenél a sza- közterületen elhelyezett műtárgyakat augusztus
végén is ugyanilyen állapotban szeretnénk látni! A
badkai Juhász zenekar.
leírtakból is kiderült képviselő testületünk folyaVasárnap délelőtt 11 órakor a Kultúra házában matosan azon munkálkodott, hogy az Önök kétartjuk Bernáth Aurél tanítványa Konok Tamás nyelmét és megelégedettségét szolgálja azért, hogy
festőművész kiállítás megnyitóját.
még több örömüket lelhessék az általunk legszebbBízunk benne, hogy a hétvége folyamán min- nek tartott Balaton-parti településen.
Vella Zsolt
denki talál magának megfelelő és tartalmas kikappolgármester
csolódást nyújtó programot.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
2010. március 30.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Remondis Tapolca Kft.-vel kötendő szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatási szerződését elfogadta.
A Körjegyzőség 2009. évi költségvetési teljesítését megismerte és 36.330e Ft bevételi és 35.153e Ft kiadási főöszszeggel és 2.240e Ft záró pénzkészlettel elfogadta.
A 2010. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásra került.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkeresése alapján és a 2001. évi CXVI. Törvény (A Nemzeti Földalapról)
4/A. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás figyelembevételével Ábrahámhegy Önkormányzat részéről Gáspár József képviselőt delegálta a Birtokhasznosítási Bizottságba.
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által megküldött „Megállapodás pedagógiai szakszolgálati faladatok ellátásáról” dokumentumot megismerte az abban foglaltakkal egyetért és felhatalmazta a Polgármestert a
szerződés aláírására.
Az „Egészségünkért” Közalapítványt kérelmét megismerve, döntése szerint egyszeri 100.000 Ft összegű anyagi
támogatásban részesítette.
A községi strandon vízimentő alkalmazására 2010. június 1-től - augusztus 31-ig, a Vízimentők Balatoni Szakszolgálatával (Zánka) kíván megállapodni az önkormányzat, 1 fő vízimentős foglalkoztatásával.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község település-rendezési eszközeinek
módosítását kezdeményezi. A módosítás célja településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálata, jogszabályoknak
és a lakosság jogos igényeinek való megfelelés.
Az Önkormányzat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010/6. számú „Vasúttisztasági-idegenforgalmi” közmunkaprogram pályázatán részt kíván venni, és felhatalmazta Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.

Zalahaláp) került megbízásra.
A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy Badacsonytomajon okmányiroda létesüljön.
Az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány részére 25.000 Ft összegű, Ábrahámhegy
Polgárőr Egyesület részére 150.000 Ft, Tatay Sándor Közös Fenntartású Napközi Otthonos Általános Iskola részére 25.000 Ft, az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 150.000 Ft összegű támogatást biztosított az önkormányzat.
Kovácsné A. Katalin

Felhívás

a bornapok rendezvényen való részvételre
Ábrahámhegyi borosgazdák és vendéglátósok!
Az Önkormányzat és a Hegyközség ebben az évben
is megrendezi a közös rendezvényét: az Ábrahámhegyi Bornapokat. Az idén augusztus 4-től 8-ig terjedő
időszakban változatlan helyszínen lenne a program
lebonyolítva. A szervezők továbbra is a helyi bortermelők és vendéglátósok részvételére számítanak,
ezért nekik biztosítanak lehetőseget a részvételre. A
pavilonok korlátozott száma miatt szeretnénk a kiállítók részvételi szándékát felmérni. Június 30-ig várjuk azon bortermelők jelentkezését, akik szándékoznak kiállítani a bornapokon, és megfelelnek az elmúlt
években kialakult szempontrendszernek.
Az Önkormányzat 2 vállalkozónak biztosít lehetőséget a büfé üzletkörrel való kitelepülésre a rendezvényen, amennyiben:
- beszerzik a szüséges hatósági angedélyeket.
- elfogadják a rendezők által előírt feltételeket.
Kérem minden jelentkezőtől a határidő pontos betartását!
Várjuk ötleteiket, hogy milyen produkciókat látnának
szívesen a rendezvény programjai között
Jelentkezni lehet: Kovács József
Telefon: 30/240-84-69
Tisztelettel: Kovács József

2010. május 10. rendkívüli
SZELEKTÍV
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testüHULLADÉKGYŰJTÉS
lete megbízást adott a község utcáinak kátyúzási munkálatai elvégzésére és a községi strandon babakocsi feljáró valaÖrömmel láttam a szelektív hulladékgyűjtők kihelyemint a beléptető rendszer előtti terület térkövezésére.
zését. Várhatóan a nyáron még nagyobb lesz a forgalmuk,
Vízelvező kerül kiépítésre a Posta utca és a Patak utca ke- néha túlcsordulnak majd. Azok, akik Ilyenkor a szemetet
reszteződésétől a 662 hrsz-ú ingatlan közötti területen.
már csak a konténer mellé tudják tenni, azért igyekezzenek
azon, hogy ne okozzanak további rendetlenséget. Esetleg
2010. május 25.
az Önkormányzat is figyelemmel kísérhetné a helyzetet. A
Az önkormányzat a 2009. évi gyermekjóléti és gyer- nagy hiányérzetem, hogy nincs fémgyűjtő. A sörös és üdímekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést tős dobozok elhelyezésére gondolok. A két élelmiszer üzmegtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta.
letben is kaphatók ilyenek és a hétvégére érkezők is a prakAz önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő köz- tikusabb csomagolást választják. Ha ezen lehetne segíteni,
ségi strandon 2010. évben a belépődíjakat nem emeli.
talán még tisztább lehetne Ábrahámhegy.
A strand őrzésére a Z-Protektor Kft. (székhely: 8308
Z. L.
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„Ragyog a fényesség”
Udvardi Erzsébet születésnapi köszöntése
ÉN NEM TUDOM (milyen egy szép könyv…)
Én nem tudom mikor köttetett meg a szövetség a tihanyi bencés apátság és Udvardi Erzsébet festőművész között. Azt azonban érzem, hogy ezt a szövetséget a szépség, fény és a hit sugárzása hozhatta létre,
s ebben az értelemben és összefüggésben – bár nagy
szó – isteni eredetű. Ahogy a Tihany ormán ezer éve
ékeskedő kolostornak, úgy az arannyal és ezüsttel a
fényt fogságba ejtő festőnek is legbelső lényege az istenkeresés, és nyilván ez az egymásra találás lényege.
Az apátság hófehér folyosóit Udvardi-képek díszítik,
és itt a ragyogás középpontjában Jézus és Szűz Mária
áll. A templom pedig szinte a Badacsonytomajon élő
festő és boldogult férje Tamás István író második otthona volt. Lényükhöz, amely műveikben (képekben
és írásban) mindig oly tisztán és szeretetreméltóan
mutatkozott meg, ez a hely sok mindent hozzáadott,
talán éppen itt váltak az örök remény szolgáivá. Nemrégiben a tihanyi apátság egy könyvvel lepte meg a
nyolcvanesztendős Udvardi Erzsébetet, amely teljes
egészében róla szól: a kötet szerkesztői Kozenszky
Richárd perjel és Kratochwill Mimi összegyűjtötték
azokat a sajtóban és egyebütt publikált írásokat, amelyek a festőről és alkotásairól szólnak.
Kezdjük az őt nagyra becsülő művészekkel, legelsősorban mesterével Bernáth Auréllal. Így beszél
róla: „Igazságként mellette szól az a reszkető figyelem, ahogy szeretett környezetét, minden elvontsága mellett is az égbe emeli.” A művésztárs és barát Konok Tamás: „… A legfontosabban, életművében megvalósítottad önmagadat. Hitet pedig másokban is indukál.” A nagy (rokon lelkű) művészek közül
Szokolay Sándor Korál-fantázia címmel Nagy Gáspár Udvardi Erzsébetről szóló verse nyomán zeneművet írt vegyes arra és orgonára. Ehhez ezt a mondatot
fűzte: Köszönöm, hogy köszönthetem elcsendesedve az Isten Oltár-Építő Egekbe Tekintő szent lelkületű Udvardi Erzsébetet.” Sinkovits Imre Arany János
balladáinak Udvardi Erzsébet által „látvánnyá fogalmazása” kapcsán: „félelmes találkozás, hogy amit én
Arany Jánosban fontosnak tartottam, azokat találtam
itt a képeken.” Petrovics Emil: „A figyelmes és érzékeny szemlélő hirtelen megért valamit. Azt, amit csak
a szív és a hit erejével lehet felfogni. Azt, hogy nem a

Balatont, nádat, párát, a felsejlő magányos embert látom, hanem … mindezek mennyei kegyelemmel festett égi mását.”
Sokan, nagyon sokan észrevették azt a ragyogást,
ami Udvardi Erzsébet képeiből, (lényéből) árad.
Visszatérek magához a könyvhöz, amellyel a tihanyi bencés apátság tisztelte meg Udvardi Erzsébetet,
és ha szabad ilyet mondanom, önmagát. A kötet szerkesztői hatalmas és jó munkát végeztek, szinte minden írásos emléket összegyűjtöttek a festőről és férjéről, több mint ötven szerzőt megszólaltatva, a hatvanas évektől kezdve, mind mostanáig. De nem ez
a legnagyobb tettük. Hanem talán az, hogy képesek
voltak felragyogtatni a szinte földöntúli fényt, amely
Udvardi Erzsébet művészetének lényege. Olyan minőségben prezentálták képeinek reprodukcióit, ami –
szerintem – szinte páratlan a magyar könyvkiadásban.
A balatonfűzfői Tradeorg Nyomdát külön dicséret illeti. A reprodukciókon az arany aranyként ragyog, az
ezüst ezüstként fénylik fel, mintha a képeket szinte
eredeti voltukban látnánk.
Tihany – egyébként is – a magyar nyár egyik kulturális központja lett az elmúlt esztendőkben. Ezzel a
gyönyörű könyvvel bizonyságot nyert, hogy a bencés
apátság szellemi műhelye telente sem merül álomba.
Hogy ugyanaz az erő munkál-e itt, ami Udvardi
Erzsébet életét és művészetét formálta, én nem tudom….”
Kristóf Attila
Magyar Nemzet
2010. május 18-i szám
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Víz világnapja

Szavalóverseny

Water Care Festivál Kékkúti helyszínén sok érdekes és tanulságos játékkal vártak minket. Először sor került a megnyitó
ünnepségre, ahol elmagyarázták nekünk, miért is olyan fontos
a víz az emberek számára és szembesítették velünk a föld egyre
fogyó vízkészletét. Majd egy játékos feladat következett, amelyen a víz körforgásáról beszéltünk, ezt a folyamatot gyöngyfűzéssel próbáltuk szinbolizálni. Kis szünet után újabb játék
következett, el kellett mondani különböző foglalkozásoknak
a vízzel való kapcsolatát. Majd összegyűltünk a gyár előtt és
közösen próbáltuk utánozni a vihar hangjait. Kézmosás után
az üzembe nyertünk betekintést. Megnéztük a palackozósort,
palackfúrót. Elfáradva, de élményekkel gazdagon értünk haza.

2010. március 30-án Nemesgulácson kistérségi szavalóversenyen vettünk részt.
Tanulóink: Novák Jázmin 1.o., Jagasits Gvendolin
2.o., Dér Eszter 6.o., Bolf Annabella 7.o., szépen helyt
álltak a megmérettetésen. Takács Péter 3. osztályos tanuló elhozta az első díjat.
Köszönöm a felkészítő tanárainknak (Csanádi
Józsefné, Farkas Csilla, Tóth Natália) a lelkiismeretes
munkát.
Köszönöm tanulóinknak a részvételt.
Badacsonytomaj, 2010. 04. 12.
Kovácsné Zsebeházy Valéria
munkaközösség vezető

Badacsonytomaj, 2010.03.29.

Kovács Janka
6. osztályos tanuló

Mesés reggel

Elköltözött az iskola
A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola tanulói számára 2010. május 3-tól
új helyszíneken folytatódik a tanév. A várva –
várt felújítás megkezdésének érdekében már
hetekkel ezelőtt megkezdődött az iskola eszközeinek, dokumentumainak bedobozolása. A
24 év alatt összegyűlt anyagokat a leltár alapján kiválogattuk, az elavult eszközöket leselejteztük. A költözködésben sok szülő sietett segítségünkre, akik a cipekedésben, a takarításban, a bútorok szállításában fáradhatatlanul
dolgoztak. Mivel februártól szombatokon is tanítottunk, ezzel lerövidítettük a hátralévő időszakot. Az új helyszíneken, a művelődési házban és a Leszner-épületben már csak június
2-ig lesz tanítás, ezután kerül sor 3-án és 4-én
az osztálykirándulásokra. A nyári napközi június 7-től kezdődik a művelődési házban.
A tanévzáró ünnepélyt 2010. június 18-án 8
órakor tartjuk. (8. osztályos tanulóink ballagása már megtörtént áprilisban, elköszöntek az
iskola épületétől)
Csizmarik Béláné igazgató
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A mese a hagyományos megfogalmazások szerint olyan
történet, amiben olyan népi figurák szerepelnek, mint tündérek, koboldok, manók, szörnyek, óriások, beszélő állatok és
gyakran varázslatok is . A mese ezen klasszikus formájában
sokkal inkább az „egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciástengeren is túl” fiktív világában játszódik, mint valódi helyszíneken vagy időben. A gyerekek emiatt szeretik nagyon a meséket.
Dr. Boldizsár Ildikó mesekutató, meseterapeuta közvetlenségével alsósaink ebbe a csodálatos világba nyertek betekintést. Meseházikója lakóinak megismerése után beszélgetéssel, találós kérdésekkel járták végig együtt az ismerős történeteket, meseszereplőket.
Végezetül Ildikó két varázslatos mesével zárta foglalkozását. Lányok, fiúk csillogó szemmel köszöntek el tőle, és kérték máskor is jöjjön el hozzájuk.
Köszönjük!
Farkas Csilla
2.osztály osztályfőnöke, Badacsonytomaj

Tatay – kupa

100 éve született Tatay Sándor

Az idei évben a szivacskézilabdás leányoké volt a főszerep a Tatay-kupa megszerzésében, ahová meghívtuk a tapolcai Batsányi és Révfülöpi iskolák versenyzőit. Két korcsoportban is hirdettünk versenyt, hogy valamennyi alsós kézilabdát kedvelő gyermek bemutathassa tudását. Az egy év kemény de örömteli kitartó munkája után megérdemelt volt a győzelem. A Tatay- kupát
büszkén vehette át Giczi Vivien csapatkapitány, akit a
tornán csak „gólzsáknak” neveztek.
A torna legjobb kapusai:
- az I. kcs-ban: Sebő Eszter, Általános Iskola Révfülöp
- a II. kcs-ban: Frigyik Vivien, Batsányi Ált. Iskola, Tapolca
A legjobb mezőnyjátékosok: Farkas Veronika, Badacsonytomaj
Veres Luca, Révfülöp
A legtöbb gólt lövő játékos:
- az I. kcs-ban Dolfinger Réka Tapolca
- a II. kcs-ban Giczi Vivien Badacsonytomaj
A megérdemelt eredmény után Tatay-s diákjainkat
egész évi kitartó eredményes munkájukért elvisszük az
ajkai welness strandfürdőbe.

A centenárium jegyében kibővültek idén a hagyományos Tataynapok programjai. 2010. május 6-án Bakonytamásiban az író sírjánál helyeztük el az emlékezés koszorúját, majd másnap az Egry
József Művelődési Ház falánál emlékeztünk meg névadónkról. Ezt
követően került sor tanulóink irodalmi összeállítására, majd a székesfehérvári Tatay Sándor Alapítványi Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola tanítványainak műsorára. Marcelházi testvériskolánk vidám prózával lepett meg bennünket. A délelőtt színes kvízjátékkal folytatódott, amelyben a fiúk és lányok csapata mérhette öszsze tudását, ügyességét, kreativitását. Az ebédet követően Pop-darálót szerveztek 7. osztályosaink, majd a Tapolcai Musical Színpad
színvonalas műsorát élvezhettük. A nap a hagyományos discoval
zárult.
Május 8-án Badacsonytördemicen megtekintettük a Tatay Sándorról készült emlékkiállítást, koszorút helyeztünk el a Rodostó-turistaház falánál, az osztályok kitöltötték a Tatay-totót. majd a közös
ebéd után érkeztünk haza.
Csizmarik Béláné igazgató

Lakatné Mógor Katalin testnevelő tanár

Nyerjen a mi iskolánk!
A tavalyi évben a kék sulipontos matricák szorgalmas gyűjtéséért iskolánk 5 kosárlabdát kapott az
Univer Product Zrt. által meghirdetett iskolatámogatási akcióban. Az idei évben a bíbor színű korongokért 5 jó minőségű focilabdát nyertünk, amit örömmel használnak tanulóink.
Köszönet mindazoknak akik segítették a meghirdetett programot.

Kirándulás a meseerdőbe
Május 2-án egy 25 fős maroknyi csapattal indultunk útnak,
hogy meghódítsuk az ausztriai Meseerdő csodálatos világát.
Korán keltünk, hiszen a busz már 6.45-kor indult velünk kalandos napunkra. Hamar a határra értünk, ahonnan először
Rust városát vettük célba. Ez a kisváros a Fertő-tó partján fekszik és a legenda szerint, minden kéményén gólyák fészkelnek.
Sétáltunk kicsit a városban és a tó partján, de mivel a gólyáknál jobban érdekeltek minket a mesepark játékai, belevetettük
magunkat a vidámságba. Hatalmas területen és számtalan játékon tombolhattuk ki magunkat, tehettük próbára ügyességünket, bátorságunkat. Aki nem volt elég elővigyázatos, az sokszor
csurom vizesen került elő egy-egy játék után. Szerencsére az
időjárás kegyeibe fogadott minket, így nem lett rossz következménye ’elázásuknak’. Kalandunk sajnos nem tarthatott örökké, és még várt ránk a soproni bob pálya, így 4 óra körül elhagytuk a terepet. A bobozás után fáradtan, de élményekkel gazdagon térhettünk haza. Aki még nem látta, ne hagyja ki ezt az élményt!
Rákos Eszter szervező tanár Badacsonytomaj
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III. Badacsony Térségi
Civil Majális - Balatonrendes

NABE HÍREK
Víz világnap Ábrahámhegyen
Március 21-én ismét találkoztunk a Balaton partján, hogy
vízre bocsássunk egy kis vitorlást és megkoszorúzzuk a Balatont. Ez alkalomra Szabó Lászlóné Györgyike írt verset a
Balatonról és ő maga olvasta is fel nekünk. Idén az ivóvíz jelentőségére hívtuk fel a figyelmet. A Balatonnal kapcsolatos
totót töltöttünk ki, és volt ásványvíz felismerés is a környék
ásványvizeiből. Kékkútról hoztunk ásványvizet, de nem palackozottan, hanem a kifolyóból. A másik fajta víz pedig a
csapvíz volt, amit fel lehetett ismerni, hiszen itt a környékünkön ásványvíz minőségű a vezetékes ivóvíz. Nem mindenki ismerte fel őket, de a csapvíz mindenkinek ízlett. Na
meg a Varjasék jófajta bora, amivel megleptek minket a víz
világnapjára. Ezen kívül a gyerekeknek szerveztünk horgászatot, buborékfújást, de sajnos kevés gyerek jött el.
Fedőné Vodenyák Katalin

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Badacsony Térségi Civil Majális a környékbeli civil szervezetek
összefogásával. Az első két alkalommal Badacsonyörsön, most
pedig Balatonrendesen tartották a rendezvényt május 8-án.
Volt gyógynövény túra, séta a faluban, rendőrségi- és tűzoltó
bemutató, asztalitenisz verseny, gyermekek részére kézműves
foglalkozások, és a „Játékos Balaton” interaktív játék bemutatása. A környékbeli egyesületek kulturális műsorokkal mutatkoztak be, láthattuk többek között a Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesületet, a Nemesgulácsi Népdalkört, a Badacsonytomaji Szülői Munkaközösséget. Volt vers, zene, ének, tánc,
fellépett Dévai Nagy Kamilla, bemutatót tartott Péter Sándor
hétszeres világbajnok, 7 Danos judo mester. Este pedig kitáncolták a májusfát.
A Nők a Balatonért Egyesület Ábrahámhegyi csoportja
a Badacsony Térségi Civil Kerekasztal gyűlésein rendszeresen
jelen van, de a Civil Majálison eddig nem tudtunk szerepet
vállalni, mert az mindig május 1-jén volt, amikor is Ábrahámhegyen a halászléfőzés zajlik. Idén azonban próbáltunk azzal segíteni, amivel tudtunk, és amire szükségük volt a rendesi
NABE-soknak. Már pénteken és szombaton is részt vettek
tagjaink a főzés előkészületeiben, majd szombaton zsíros kenyeret osztottunk, annak, aki megéhezett. Az Ábrahámhegyi
Önkormányzat pedig a színpadot és padokat biztosított a rendezvényhez.
Sajnos az idő nem volt kegyes a rendezvényhez, többször
eleredt az eső, de a kitartóbbak esernyővel is megnézték a műsort, és táncoltak a májusfa körül.
Fedőné Vodenyák Katalin

„Filléres emlékeim” kiállítás

Balaton dicsérete
Vizek napjára

A NABE helyi csoportja április 2- 18. között Retró- kiállítást rendezett a Bernáth Aurél Galériában. A kiállítás témája az 50-60-70-80-as évek tárgyi emlékei. Az ötlet régen
érlelődött bennem, és most jött el az idő a bemutatásra.
Azt gondolom sokan vagyunk, akik a tárgyainkhoz,
emlékeinkhez ragaszkodunk. A kiállítás mondandóját Göbölyös Gyula Művész- tanár úr fogalmazta meg pontosan.
A letünt kor tárgyai iránt nagy volt az érdeklődés. Sokunkban szép élmények, történetek, szerelmek, filmek, játékok, érzések jöttek elő. Bízom benne, hogy csak szép és
jó emlékek.
Itt ezen a helyen szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy ezt a kiállítást megrendezhettük. Köszönöm a
sok segítséget, tárgyakat, kedves szavakat.
Borbély Zsuzsa

Balaton Te élet vize
Élőlények benned élnek
Simogat az élő vized
De ha csak látlak is csodállak
Nappal a felhők incselegnek veled
Este a csillagok táncolnak benned
Hajnalig a hold pihen feletted
S bágyadtan búcsút integet
Balaton Te Európa csodája
Kit források is táplálnak
Igen nagyon szeretlek
Habjaid közt, ha lehetek.
Hullámod elringat,
Csobogásod megnyugtat
Boldog az ki itt lehet.
Külföldi, ha megismert
Hazájába Téged elvinne
Európa szépséges gyöngyszeme
Szabóné Györgyike
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Horgászverseny

Halászlé főzők találkozója

Május első hétvégéjén ideálisnak mondható körülmények
közt bonyolódott az idei, immár tizedik horgásztalálkozó községünk strandján. Ebben az évben a május elsejei hétvégére
esett a rendezvény időpontja, amit a résztvevők jelentős száma
is jelzett. A 16 felnőt és 5 ifjúsági nevező között voltak olyanok
is, akik szinte az ország túlsó feléből, direkt ezen a verseny miatt látogattak el hozzánk. A 7-11 óráig tartó halfogásban, az idő
előrehaladtával szépen szaporodtak a különböző halfajták, az eltérő stílusban horgászó pecások szákjaiban.
Az idő leteltével, a mérlegelést követően, az eredményhirdetésre már a halászléfőzés és annak elfogyasztása miatt összesereglett óriási tömeg előtt került sor. A helyezettek az Önkormányzat által felajánlott díjakat vehették át, de minden nevező
emléklapot kapott a sekeres résztvételért.

Május 1-én hagyományos halászléfőző találkozóval indult az
ünnepi program. Az időjárás is kegyes volt azokhoz, akik úgy döntöttek, hogy Ábrahámhegyen töltik ezt a napot. A főzésre jelentkező alkalmi szakácsok a halászlé különböző módon elkészített változataival lepték meg a szép számmal megjelent érdeklődőket.
Nagyon jó hangulatban, egymás remekműveit kóstolgatva teltek a főzés órái.Volt aki gázzal nagy üstben, volt aki hagyományosan fával, bográcsban próbálta a lehető legjobb halászlevet elkészíteni. Az egyéni és más-más tájegységek receptjei alapján elkészített, finomabbnál finomabb halászleveket érdeklődve nézegették az éhes vendégek, próbáltak döntést hozni, hogy hol is egyenek.
Aztán 13 órakor kialakultak a sorok, teltek a tányérok, minden helyet elfoglaltak az asztaloknál és megkezdődött a fenséges
halételek elfogyasztása. Mindenki elégedetten, jóllakottan állt fel
az asztaltól, dícsérték az ízletes ebédet. Akik főztek, azok is elégedettek voltak, mert nagy tetszést aratott a főztjük és ismét sikerült
megmutatni, hogy mennyi ügyes, vállalkozó kedvű szakács van
községünkben.
A szervezésért és az alapanyagokért köszönet a Polgármesteri
Hivatalnak és a NABE helyi csoportjának!

Eredmények:
- Ifjúsági:
1: Berzéki Barnabás 2,73 kg
2: Illés Ádám 1,15 kg
3: Szoják Benedek 0,81 kg

- Felnőtt:
1: Borzák Attila 2,95 kg
2: Szőke Erazmus 2,10 kg
3: Kiss László 1,96 kg

Varga Tünde

Kovács József

EPOSZ A HALLÉHEZ

6.) Karmesteri karcsú pálcát
Kati lányunk vette most át,
Legyen még sok ily esztendő,
Fedőneve Néki Fedő.

1.) Itt van Május elseje
Nyíljék bukszád belseje,
Mert főzzük ám a halászlevet: 7.) Bakos Bözsi ezer szeme
Hogy sose veszítsd a kedvedet.
Rálát minden szemeszterre,
A Nagy Mari jól kiötli
2.) Rityeg, rotyog a sok finomság,
Hogyan főzzön hallét Götli.
Ettől kerül el a kórság.
Kedved ettől ágaskodó
8.) A virágos folcvágennal
A kapacitás nem lesz fogyó.
Parkol be nagy dérrel - durral,
Kezét nyújtja: itt egy pacsi
3.) Sireg, sürög a sok serényke,
Vidám fickó ez a Pacsi.
Vastag tésztát gyúr Irénke,
Pacsi Józsi halat szállít,
9.) Tóth családnak minek IFA?
Mert repülő hal sosem száll itt.
Főzni is tud a Gábor fia,
Legény a gáton Krisztián
4.) Polgármester tanácsára
Halat tör át Ő a szitán.
Hajt rá Magdi a pogácsára.
Mire kettőt szól a kakukk,
10.) Opuszomnak lassan vége,
Felszerelést szállít Rauk.
Megfőtt a hal az ebédre,
A népesség a bogrács körül
5.) Válság, ugyan; szűk esztendő?
A produktumnak nagyon örül.
Ellenére telik bendő.
Szakács művész bizony honi
11.) Tollam lassan kezd kifogyni,
Nagy csapattal alkot Domi.
Pedig végre megjött Györgyi,
Kihagyni Őt nem könnyű,

Lássuk be, hogy népszerű.
12.) Picit eszik, iszik alig,
Míg a hajnal felpitymallik,
Jöhet Rizling meg Kadarka,
Ennek örül Kovács Jóska.
13.) Bár Ti ugyan nem tudjátok,
Millen áldás szállt reátok
Fellegekig e hír kiállt
„Teréz anya” köztünk járt.
14.) Messze szálló zengő hangja
Napfényt csalt a Balatonra.
Szíve gazdag, agya okos,
Elárulom: győri lakos.
15.) Soraimat most már zárom,
Feladatom több mint három.
A parancsot jő kiadni,
Asszony mondá: mosogatni!
Code:Nem fontos az, ki ezt írta,
Ez nem más mint egy irka-firka,
Záró szóként ott az u.i.
Erre rímel a naggyuri.

JA!... Jut eszembe!
Most figyelj,
Hogy aszongya:
Május második napján
Egy másnapos vendég,
A körzeti orvosának
Panaszkodott ekképp:
Doktor úr, ha Istene van
Könyörüljön rajtam,
Szálka akadt garatomba
Mikor halat faltam.
Egész éjjel öblögettem
Nagy erejű borral,
Hajnal felé tértem haza
Szétlapított orral.
Ez a dudor a fejemen
Eredménye annak:
Hogy nejemnek a sodrófával
Nekszusai vannak.
Kezem azért dagadt, mivel
Kissé rája léptem,
Ezek után mondja meg
Hogy mi a betegségem?!
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Mire jó a „falu napja”?
Május 23.-án délután egy órakor a közönség számára Polgármester Úr köszöntőjével kezdődött a tűzoltóparkban, az
idén a gyermeknappal egybekötötten megrendezett falunap.
Jöttek a programok, színpadi műsorok. Volt gólyalábas produkció felnőtteknek, gyerekeknek, operett, mulatós zenés
műsor, ügyességi játszóház, este utcabál. Ezek azok a programok, amik kialkudott gázsi ellenében, lehetőségeinkhez mérten megrendelhetők. Az előadók előadják, és utána elbúcsúznak a közönségtől.

szöntött ránk, majd pedig azt hittük az idén is megázunk, a
főzésre készülődő csapatok derűs hangulatával, a felhőknek
esélyük sem volt szembeszállni. Készültek sertés pörköltek
csülökkel, füstölt hússal, nokedlival, gulyásleves, székelykáposzta, tócsi…. Előre közösen megbeszélték, egyeztették, ki,
hány adagot, mit főzzön. Ehhez mit kell megvásárolni, ki mit
tud adni bele a saját lehetőségeiből. Előző nap hozzákészültek, erre aztán ráment az egész délutánjuk. Mégis jókedvűen jöttek. Az, hogy örömöt okozhatnak másoknak bennük is
jó érzést keltett. Az, hogy a tűzoltók nagy igyekezettel szerelték fel a színpadi tetősátrat, állították fel a tűzoltó tömlős
célba lövő szerkezetet, egész nap felügyelték az ezzel játszó
gyerekeket. Segítettek, amiben tudtak. Az, hogy a NABE tagjai és más édesanyák, nagymamák palacsintát sütöttek, töltöttek ajándékba gyerekeknek. Az, hogy Fedő Laci ingyen hozta a légvárat, töltötte az egész délutánját a gyerekekkel. Pedig
frissen indult a vállalkozása, biztos jól jött volna a bevétel is.

Ennél jóval korábban kezdődött, és sokkal fontosabb azonban a falu közösségének, sőt most már a faluhoz, mint nyaraló vendégként kötődőknek az összefogása a falunap érdekében. Ez az, ami a fizetett programoknál sokkal többet ér.
Az, hogy, bár a pünkösd vasárnap reggel csípős hideggel köAz, hogy Kandikó Ákos – de már hányadszor – lovagoltatta a
gyerekeket. Ez az, amit nem lehet megfizetni.
Jó pénzért fesztiválokat lehet szervezni, - de az igazi falu
napja valahogy így néz ki. Alkalom arra, hogy az emberek találkozzanak egymással. Ha éppen nem volt kedvére való műsor, az ember a jó étel mellé megihatott egy pohár sört, elbeszélgethetett, akár meg is ismerkedhetett valakivel. Ráérősen
jól érezhette magát. Mert szórakozni, lazítani is tudni kell.
Amikor otthonosan érzem magam, nem a kifogásokat keresem, hanem elfogadom azt, amit jó szívvel mások tesznek értem. Örülök annak, hogy van egy hely, ahova tartozok. Ez
volt a célja, és remélem erre adott alkalmat a falu napja.
Bakosné

Ha Falunap, akkor foci !
Immár hagyományos Falunapunkon ismét megrendezésre
került a kispályás labdarúgó torna. Az előkészületek nem voltak zökkenőmentesek, de a futballt szerető fiatalok megoldották a nem várt problémákat. Külön köszönet illeti Iváskó Mihály és Tóth Miklós sportbarátunkat a lelkes szervező munkájukért. Köszönet a játékvezetést felvállaló Góth Péternek is.
Mindenképpen meg kell említeni az általános iskolai tanulókat, akik szívvel-lélekkel vettek részt a mérkőzéseken és
nem szegte kedvüket a kemény, de szoros mérkőzéseken el8

szenvedett vereségek. Szívvel-lélekkel küzdöttek, ez némi reményt ad, hogy ebből a korosztályból felnövekvő gyermekek
ismét magasra emelik Magyarország labdarúgását és akkor
nekünk is izgalmasabbak lesznek nézőként az Európa illetve
Világbajnokságok.
Tiszta szívemből kívánom minden fiatalnak, hogy továbbra is így lelkesedjenek a futballért és tegyenek meg mindent,
hogy sikeresek legyenek, ami elmondható a mi falunapi futball tornánkról is.
Köszönet a résztvevőknek és a segítőknek.
Tisztelettel: Vella Zsolt

DOBRUSKÁBAN JÁRTUNK!
Az okát-fokát, lehetőségét nyilván tudja a lelkes olvasó, ezért
annak taglalásától most eltekintenék. Attól is, hogy miért pont
rám, mint tudósítóra esett a választás. (annyit elárulok, Nejem
elpletykálta, hogy nemrégiben új golyóstollra tetem szert, mint
annak idején Megyeri a tentára). Na, szóval: május 20.-dikán
útra kelt a magas küldöttség, hogy testvérvárosunkban, a Cseh
Köztársaságban található Dobruskán öregbítse Ábrahámhegy
hírnevét. Mondhatom: sikerült, de akkor nem is kéne koptatnom tollamat. Az a szeretetteljes és valóban testvéri-baráti fogadtatás, amely érkezésünkkor, és mindvégig (azaz három napig)
körülvett bennünket csak a legnagyobb elismerés hangján jellemezhető. Színes, bőséges program és ugyanilyen bőségtálak tették felejthetetlenné kis küldöttségünk napjait.
Megérkezésünk délutánján, csak úgy mintha itthon a szomszédos faluba mennénk, átruccantunk Lengyelországba, némi
kis pisztrángfogó versenyre, és a belőle készített vacsorára. Verseny volt a javából. A halakkal mérték össze tudásukat pecásaink.
Hát ez alkalommal a tónál a halak győztek, a bőséges tálaknál
mi.
Nem untatom az olvasót a program részleteivel. E nélkül is elvárható, hogy sokan irigykedjenek ránk. Inkább csak néhány kiemelést tennék:
- Részt vettünk a helyi, európai szintű sportlétesítményben
egy - fonetikusan írom – bóling versenyen a helyi sportkedvelőkkel. Elárulom, a büfés nyert. Számolatlanul fogyott a helyi,
mindössze 12%-os barnaser (ebben felvettük a versenyt). Sportolóink, mint például gépkocsivezetőnk Zsolti (időnként polgármester), Tünde, Irénke, Mari, Peti, másik Zsolti, Robi, meg
még mások gurítottak. Volt olyan, aki végig gurította az egész
pályát is, volt aki bábut döntött, és volt aki mindezen (én voltam) jókat röhögött.
- Másnap, egy közeli kisvárosban ebéddel egybekötött helyi
csoda megtekintése volt a fő attrakció. Szóval leírni nem lehet.
Képzelni talán: a világ legnagyobb állandó jellegű, fából faragott
bibliai jelenetét, a Betlehemet láthattuk. Csak annyit mondhatok: elképesztő gazdagságú és művészi színvonalú létesítmény.
- Meg kell, hogy említsem még többek között a környező tájakon tett kirándulásainkat, melyekből különösen az első cseh
köztársasági elnökről (Masarik) elnevezett menedékházba tett
betérőnk volt emlékezetes. Ez a menedékház a lengyel határ közelében, egy 1098 méter magas dombocskán helyezkedik el, kastélynak is megfelelő architektúrával és berendezéssel. Köd és hideg volt ott fenn. Viszont a forró grog, meleg tea és hideg sör ott
is rendelkezésünkre állt. Kénytelen vagyok szólni gépkocsivezetőnkről, Zsoltiról (aki másodállásban polgármester). A helyi kísérőink szerint nyugodtan vállalhatna idegenvezetői szerepet is.
Erről ennyit.
- Még csak pár szót: Nem tudom milyen véletlen folytán, kirándulásunk valahogy egybeesett a dobruskai búcsúval. Mert
ott ilyen is van ám. Na, de egy 7000 fős kisváros (ami egyébként gyönyörűen rendben van), olyan búcsút szervezett a városka főterén, hogy szemünk-szánk elállt. Többek véleménye szerint, a szórakoztató technikát akár a budapesti vidámpark is
megirigyelhetné. Csak egy példa honfitársaim: ott a körhinta
(értsd Ringlispiel) ülőkéi (nem a teteje) 30 m magasban forognak. Honfitársaim ezt ki is kipróbálták vitézül. (Csak mint már
többször, … megjegyzem: ajándékba kaptunk beszállókártyákat
a szép Vlagyenkától, aki mellesleg a kultúr- főnök a városban.)
- Vagy hol van a mi kis, egyébként gyönyörű hazánkban olyan
város, ahol az ábrahámhegyi küldöttség magyaros, helyben főzött étkekkel kedveskedik a helybélieknek. Hát itt olyan is volt.
Főző sátrainkban a nemzeti és ábrahámhegyi lobogók hirdették
a magyaros vendéglátás egy kis szeletét, ahol frissen sütött hurka,
kolbász, szürke marha pörkölt, jóféle borok, pálinka volt a kínálat tárgya. Semmi nem maradt!
Azt hiszem ennyi elég is. Mielőtt teljesen amortizálódik új,
30 forintos tollam, befejezem opuszomat. Viszont szükségét érzem, hogy kis küldöttségünk nevében a legnagyobb tisztelettel
és baráti szeretettel mondjak köszönetet Dobruska vezetésének,

lakosságának szívélyes törődésükért, minden megnyilvánulásukért. Várjuk Őket szeretettel!
Ábrahámhegy, 2010. 05.24.

NGy.

UTÓSZÓ
Néhány apróság a beszámolón kívül:
Tehát Dobruska: ami feltűnt.
- Úgy kb. akkora, mint Tapolca. Nincs dugó, legfeljebb az általunk vitt palackokban.
- Nincsenek betonozott járdák. Minek? Nekik a díszburkolat
is megteszi.
- Szellős, tágas utcák, de hol a fenében a szemét? Érthetetlen.
Sehol. Még a környező gyönyörű erdőkben sem. Míg nálunk ezt
(mint a környezetünket járó polgárőr is tapasztalom), az intelligensebb szemetelő az erdőben kiönti a „nilon” zsákból a szemetet. Ott nem Ott semmilyen szemét nincs.
- Nem füstölnek nyers hulladékkal, nyesedékkel, vagy ganéval. Semmivel sem füstölnek. És jobb, ha tudjátok honfitársaim: szeretik a magyarokat. Csak úgy. Az utca embere is. Az is,
aki a sátrunkat (természetesen új) építette kora reggel. Megkínáltuk Rauk Józsival, az igaz. … Őt is. Délután ugyanez az ember – meg sem ismertük – családjával, öltönyben, nyakkendősen
megjelent és büszkén mutatta be új magyar barátait.
Szóval ilyenek!

Vers - Dobruska
Szorítom tollamat mint kocsis az istrángot,
Elmesélem miképp vadásztunk pisztrángot.
Elindult csapatunk egy hírös búcsúba,
Melynek székhelye a szépséges Dobruska.
A volánnál Zsolti ült, főnökünk a mester,
Nyomta végig a gázt, míg aludt a sok ember.
Az ötszáz kilométer néki meg sem szottyant,
Alig érkezénk meg, már nyeregbe pattant.
Fel népem, hiszen nem jöttünk hiába,
Húzzunk el gyorsan szép Polóniába!
Lengyelországnak is híjják e kies vidéket,
Nem bánta meg soha, ki e földre lépett.
Csupán a pisztrángok, ha érkezett az ádáz,
Mert néki csak az kellet és bizony nem kárász.
Elnémult a táj is, riadnak a halak,
Midőn Józsi vitéz a tó felé haladt.
Hatalmas víztükör, túlpart alig látszik,
Tízszer húszméteres, eljut a kétszázig.
Négyzetméterbe értsd, úgy van ahogy mondom,
Mondani valómat szép lassan kibontom.
Izgalommal nézte Lengyelország népe
Ahogy Rauk Józsi a tó partjára lépe.
Meglendíté ő iszonyatos botját,
A tó vizébe csapá kihegyezett horgát.
Rekordot döntök: mondá nagy hévvel,
Mert tizenhetet fogtam ezelőtt egy évvel.
Csakhogy a pisztrángok is emlékezének
Halritkító kedvére a magyar legénynek
Jól szervezetten ezért ellenálltak,
S hagytak megfogni maguk közül hármat.
A magyar csapat sír – rí, de hát nincs mit tenni,
A fenébe fogunk itt sült pisztrángot enni.
Megkönyörült rajtunk a csinos kis Polonka,
Sütött nekünk halat, bár nem a Józsink fogta.
Tök mindegy ki írta (pl. egy szemtanú)
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A POLGÁRŐRSÉGRŐL
Némi adósságnak teszünk eleget, ha a lapszemle hasábjain is említést teszünk egy mind fontosabbá
váló szervezetről, a Polgárőrségről, amely községünkben is létezik és végzi a dolgát. Ellátja Ábrahámhegy,
Balatonrendes, Salföld és Kékkút községek és közigazgatási területük járőrszolgálat útján történő biztosítását.
Külön terv, illetve aktuális feladatok végzése kapcsán
részt vesz a Tapolcai Rendőrkapitányság kijelölt állományával közös akciókban. A járőrözés során ellenőrizzük
az épületek, nyaralók biztonságát, gyanús eseteket észlelve tájékoztatjuk a rendőrséget, tettenérés során megakadályozzuk az elkövetőket a helyszín elhagyásában,
illetve adataikat (pl. gépkocsi típusa, rendszáma, stb.)
rögzítjük, továbbítjuk. Vázlatosan ennyit a bűnmegelőzési feladatokról. Fontos tevékenységünk sorába tartozik még az épített és természetes környezet tisztántartásának ellenőrzése, a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése. Közreműködünk rendezvények biztosításában, esetleges balesetek, tömegszerencsétlenségek körzetének biztosításában, a forgalom korlátozásában, elterelésében, akár önállóan, illetve a rendőri erőkkel együttműködésben.
A közelmúltban, pontosabban június 4.-én részt vettünk a Tihanyban megrendezett négy együttműködő megye (Veszprém, Somogy, Zala, Fejér) polgárőri és rendőri vezetése által tartott értékelő és programozó értekezletén. A négy megye vezetői hasznos és sikeres tevékenységről adtak számot. A rendőri vezetők is elismeréssel szóltak az eddigi közös feladatok eredményeiről,
amelyet statisztikai tényezők is igazoltak. Néhány konkrétumot megyénkről:
- Veszprém megyében 70 km-es partszakaszon, illetve a mélységi területen 134 egyesületünk dolgozik, több
mint 4700 fővel.
- Az egyesületek sikeresen működtek közre olyan kiemelt eseményeknél, mint a Húsvét táján megrendezett
bűnmegelőzési, vagy a május 8.-i környezetvédelmi akció.
- Az értékelt időszakban négyszázezer vendégéjszakáról
lehet beszámolni, amelyen belül az események, rendezvények 5-10-szeres létszámnövekedést is okoztak az átlaghoz képest.
- Az eredményes munkát igazolják olyan tények, mint
pl. 10,6%-kal csökkent a bűnesetek száma. Ezen belül
30%-kal csökkent a gépkocsi lopások előfordulása...
- Megyénk a bűnesetek és elkövetések arányát tekintve
harmadik helyen áll a rangsorban.

őri állománytól még több áldozatvállalást fog igényelni.
Mi ezt vállaltuk, igyekszünk becsülettel megfelelni.
Had szóljak még egy másik nagyon is aktuális eseményről:
Június 12.-én a megye polgárőri állománya ünnepélyes találkozót rendezett Taliándörögdön, melyen mi is
képviseltük magunkat. Jelen voltak a Polgárőr Szövetség országos képviselői, megyei vezetői, a megyei, városi rendőrkapitányságok és őrsök vezetői. Az 1991. évi
megalakulás óta eltelt idő értékelésén túl, sor került a
szervezetek képviseletében megjelent állomány ünnepélyes fogadalomtételére. Külön aktualitást adott az eseménynek az árvízkárosultak megsegítésére szervezett
adomány-akció. E tekintetben ábrahámhegyi szervezetünk dicséretesen helytállt. A személyes pénzadományokból 97,5 kg tartós élelmiszert tudtunk átadni, amelyet
a Veszprémi Volán szállít az előzőleg kiválasztott borsodi település károsultjainak megsegítésére. Az összefogás minden várakozást felülmúlt, miután mintegy kétkamionnyi segélycsomag gyűlt össze, kizárólag Polgárőri adományokból. A mi polgárőreink egyetlen nap alatt
biztosították a megvásárolt tartós élelmiszerek (liszt, cukor, rizs, szárazbab) fedezetét, amiért elismerés és őszinte köszönet illeti őket. A fejenként felajánlott 500 és 1500
forint olyan mennyiségű adomány beszerzését tette lehetővé, amellyel nálunk jóval nagyobb létszámú szervezetek sem büszkélkedhetnek.
Ábrahámhegy, 2010. június 12.
Egy Polgárőr

Egy kis történelem:

Ez a szervezet nem „új találmány”. Levéltári dokumentumok az 1560 körüli időkből már „Polgárőr Mustráról” számolnak be. A XVI-XVIII. század levéltári
anyagaiban gyakran találni utalásokat, különösen a végvári települések biztonságára vigyázó, a drága zsoldosok
helyett működő Polgárőr szervezetről. A jelenlegi testületet dr. Kopácsi Sándor, Budapest volt rendőrkapitánya,
egykori 56-os elitélt alapította, és azóta működik megyei, régiós, illetve települések szerinti szervezetekben.
Mi a tapolcai régiós körzetben működünk. Költségeinket adományokból, támogatásokból fedezzük (ruházat,
gépkocsi üzemeltetés, stb.). Tevékenységünket támogatja a helyi, valamint Salföld, Kékkút, Balatonrendes
önkormányzata, és nyaraló tulajdonosok is. BevételeAz előttünk álló év több feladatot tartogat, mint az inket, kiadásainkat a mindenkori szabályoknak megelőző. Ténykérdés, hogy a korábbi időszakban szokásos felelő könyvvitellel igazoljuk, amely elsősorban Vella
létszámerősítés, a frekventált időszakban a rendőri állo- Ferencné, Ilike precíz munkájának köszönhető.
mányt illetően ez évben elmaradt. Ezt pótlandó a polgár-
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2010. JÚNIUS 8-ÁN
A KLUBRÁDIÓ RIPORTERE
ZOLNAI LÁSZLÓVAL BESZÉLGETETT
TELEPÜLÉSÜNKRŐL ÉS AZ ELSŐ
ÁBRAHÁMHEGYI HANGOSKÖNYVRŐL

szándék szükséges. Itt minden adott volt, hogy létrejöjjön
ez a közel 4 órás anyag. Ki gyűjtötte össze egyébként ebben a kötetben, ami az alapja a hangoskönyvnek?
- Ez a NORAN Kiadó és Kőrössi P. József volt a szerkesztője a könyvnek. Mindenki jó szándékkal állt ennek
a hangoskönyvnek a létrejöttéhez. Kőrössi P. József semmilyen ellenszolgáltatást nem kért cserébe, a hangmérnökünk, Borlai Kinga és Kulcsár Péter szintén önként járultak hozzá a hangoskönyv elkészültéhez. Ezenkívül néhány szponzor, akiket lehet látni a lemez belső borítóján.
Ők is segítették ezt a megmozdulást.
- Lesz ennek a hangoskönyvnek egy bemutatója az ábrahámhegyi kultúrházban június 12- én. Bőséges programmal jelentkezik ez a hangoskönyv bemutató. Nemcsak
Mécs Károly és Krúdy Gyula lesznek jelen, hanem még
nagyon sokan. Kik és mivel?
- Benkő Viktor a festményeit hozza el erre az alkalomra,
lesz ott operaénekes, gitárművész. A meghívottak között
is rengeteg művészember és jeles ember lesz. Udvardi Erzsébet festőművészt és Szeremley Huba borászt is meghívtuk. Reméljük elfogadják a meghívásunkat.
- Mondhatjuk azt, hogy az ábrahámhegyiek összefogásából született ez a hangoskönyv. Ön, az alapítvány kuratóriumának elnökeként mennyire érzi, érzik úgy az alapítványban, hogy fontos tenni, nemcsak a holtakért, a holtak
emlékéért, hanem az élőkért is, hiszen ezeknek a helyhez,
helységekhez kötődő alapítványoknak talán az a legfontosabb hozadéka, hogy felmutatja azokat az értékeket, amelyek összegyűlnek, összegyűlhetnek egy ilyen területen.
- Egy dolog nagyon fontos, az hogy nem szabad szembe menni a falu közösségének akaratával, hanem azt kell
figyelni, hogy ők mit szeretnének és azt kell felkarolni.
A temetőkápolna ilyen ügy volt, de épült a faluban egy
olyan híd, amit közös összefogásból építettek meg egy ottani barátjuk emlékére, akinek mindig az volt a mániája,
hogy azon a patakon miért az a ronda vashíd van. A közösség összefogott, összeadták a pénzt és egy gyönyörű
fahidat építettek. Ebben is egy nagyon kicsit részesek voltunk. Azt kell figyelnünk merre megy a falu és azt támogatni. Mi nagyobb részt nem ottani lakosok vagyunk. Azt
tudni kell, hogy ők élik ott a mindennapjaikat.
- Ezekhez a mindennapokhoz akkor egy ünnepnapot ajánlunk: június 12. szombat 17 óra, Ábrahámhegy Kultúrház, ahol bemutatják az Asszony, aki szőlőfürt lett címmel
azt a hangoskönyvet, amelyen Mécs Károly Krúdy Gyula
minden írását felolvassa a borról. Köszönöm szépen, hogy
beszélgethettünk.
- Én is köszönöm a lehetőséget.

A hangoskönyv megjelenését olyan emberek támogatták, akik szeretik az irodalmat, a bort és Ábrahámhegyet.
A hangoskönyv címe: Asszony, aki szőlőfürt lett, Krúdy
Gyula minden írása a borról. Előadja Mécs Károly kiváló
művész. De van itt egy kulcsszó, még pedig az Ábrahámhegy és akkor azt is megkérdezhetem immár, hogy ennek
az ábrahámhegyi összefogásnak mi a tétje. Akivel pedig
beszélgetek, Ő Zolnai László a Kuratórium elnöke.
- Jó estét kívánok!
- Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
- Az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért
Alapítvány milyen célból jött létre?
- A nevében is benne van, kulturális örökségeket őrzünk
meg, amely immár kilenc éve néptánc estek rendezésében nyilvánult meg. Ez volt eddig a leglátványosabb, de
megjelentünk fotókiállításon, segítettük a temetőkápolnát,
mert a lemez kiadása ebből a célból jött létre, hogy Ábrahámhegyen egy temetőkápolnát kíván építeni az ottani
közösség. Eddig csak egy ravatalozó helyiség volt, a falu
lakossága jobbára római katolikus. Úgy gondoltuk, hogy
a temetkezési kultúra is a kultúra része, és ezért támogatjuk ezt a megmozdulást.
- Akkor az élők összefognak azért, hogy a halottakra való
emlékezés tiszteletteljesebb, jobb lehessen. Kinek az ötlete volt, hogy ennek a CD-nek a főszereplője Krúdy Gyula legyen?
- Bevallom, én kaptam egy könyvet néhány évvel ezelőtt,
ez az azonos című könyv volt, tehát az Asszony, aki szőlőfürt lett, és amikor olvastam, eljutottam közben olyan
tájakhoz, amelyek ott vannak a környéken, tehát Badacsonytomaj, Kisörs. Akkor nekem bekattant Mécs Károly hangja, mert mint említettem, olyanok segítették a
hangoskönyv létrejöttét, akiknek valami közük van Ábrahámhegyhez. Nekem is van ott egy kis telkem, Mécs Károly is ott nyaral, Borlai Kinga ott szőlészkedik.
- Milyen az íze ennek a hangoskönyvnek? Meg is jelenik
az a táj, azok a sajátosságok, az a világ, az a miliő? Krúdyt
és Mécs Károlyt nem kell bemutatni a rádióhallgatóknak.
- Igen, a két embernek az összetalálkozása ha térben nem
is, de időben sikerült. Olyanok a visszajelzések, hogy jó
kézbe venni ezt a lemezt, nagyszerűek a képei és kellemes
hallgatni. Egyet ajánlanék, azoknak, akik majd megveszik
ezt a hangoskönyvet, hogy ne egyszerre hallgassák meg a
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért
3 óra 40 perces anyagot, hanem részletekben.
Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Zolnai László volt a
- Ízlelgessék, mint a jó bort?
vendégünk.
- Igen, igen.
- Mécs Károly azt írja az ajánlóban, hogy Krúdy- ha boA riportot lejegyezte Szabóné B. Szilvia
rász nyelven fogalmazná meg- prémium szerző. Szóval
akkor azt is mondhatjuk, hogy egy ilyen találkozáshoz a
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Az ábrahámhegyi
hangoskönyvről
Az idei május elsején, a halászléfőző versenyen lepte meg a közönséget az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány egy sokak számára
különösnek tűnő ötlettel. Hangoskönyvet készítettünk,
nagy nevekkel - Krúdy Gyula író és Mécs Károly előadó - és egy sor Ábrahámhegyhez kötődő lelkes segítővel.
Nem öncélú kiadvány lett ez. Bevétele az ábrahámhegyi temetőkápolna felépítését segíti. A májusi eladások után közel 75.000,- Ft-ot az „Ábrahámhegy Kápolnáért” közhasznú alapítvány számlájára. Sikerült a 81.
Könyvhét központi rendezvényeinek helyszínén a budapesti Vörösmarty téren megjelenni a hangoskönyvvel
két elárusítóhelyen. Június elején két rádióban adtunk
interjút a lemezről és Ábrahámhegyről. Remélem, ezek
előbb-utóbb felkerülnek majd a honlapra is.
Azon túl, hogy az író és az előadó mindenkinél méltatásra kerül, sokan dicsérik a lemez borítóját, megjelenését:
- Jó kézbe venni – hallani több felől. Annak érdekében,
hogy az érzést minél többen átéljék, van még tennivaló.
Nyáron a strand pénztáránál is kapható lesz a lemez, de
igyekszünk másfelé is terjesztési lehetőséget találni.
Kötelességem, de örömmel teszem a támogatók felsorolását:
- Ábrahámhegy Község Önkormányzata,
- az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület,
- a PRO Ábrahámhegy Alapítvány,

Bognár múzeum Ábrahámhegyen
Sokan ismerik Ábrahámhegyen Kozsda Imrét. Ha
máshonnan nem, a csatornázási munkák szervezésekor
bizonyosan többek is kapcsolatba kerültek vele. Az immár helyi lakosnak számító, nyugdíjas műszaki tanár
nem az ölbe tett kezek embere. Mindig munkálkodik valamin, aminek itt helyben is látjuk az eredményét.
Idén tavaszra került bemutatható állapotba gyűjteménye, amely a bognár mesterség szerszámait rendezi sorba. Az anyag tematikája és rendezettsége alapján nyugodtan nevezhetjük múzeumnak. Ábrahámhegy első
magánmúzeuma, melyet Kozsda Imre gyűjtőszenvedélye, és bizony, nem kevés anyagi áldozata hozta létre.
Köszönet érte, hogy közzé teszi.
A különböző bognár szerszámok sorozata mellett
kézi hajtású gépek is láthatók itt. Személyes kedvencem a szalagfűrész (nem elektromos!) és a derékszögben egyszerre két irányból fúró szerkezet.
A múzeum a Szilvádi-hegyen található. Ha a Szilvádi utca felől gyalogosan közelítik meg a Pálos-kolos12

- az ÁBRAHÁM-SAT Bt.,
- a Kovács Pincészet,
- Pacsi István vállalkozó,
- a Dental Center fogászat,
- a Z-eLeM SOFT Bt.
- Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány.
Köszönet illeti azokat az embereket is, aki munkájukkal, tanácsaikkal segítették: Kőrössi P. Józsefet, aki
a könyv anyagát összeállította; Szigeti István Erkel-díjas zeneszerzőt, aki kimondottan erre az alkalomra írta
a hangoskönyv zenéjét; Borlai Kinga és Kulcsár Péter hangmérnököket, Reményi József Tamás irodalmárt a jó tanácsaiért; Horváth Károlyt, a Magyar Rádió
munkatársát, segítő hozzáállásáért és Herceg Zoltánt a
nagyszerű borító képért.
Mindnyájuk támogatása és munkája a vásárlóknak
szerez örömet és támogatást nyújt az épülő temető kápolnához.
Az Asszony aki szőlőfürt lett – Krúdy Gyula
minden írása a borról című hangoskönyv kapható
az ábrahámhegyi strandon, megrendelhető az alapítványnál levélben a 1163 Budapest, Döbrőce utca 26.
címen, vagy interneten:
krudy.hangoskonyv@gmail.com e-mail címen.
Zolnai László
kuratóriumi elnök
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány
tort, mielőtt betérnének az erdőbe, balra egy zsákutca és
magánút jelzés található. Ezen befordulva, mintegy 150
méter után találják meg a múzeumot. Az odáig tartó úton
a kilátás is gyönyörű Ábrahámhegyre és a Balatonra. A
látogatás előtt mindenképpen keressék meg Kozsda Imrét és egyeztessenek vele időpontot. Június 13-án délelőtt 10 órától biztosan nyitva lesz a bognár múzeum. Ha
van kedvük, nézzék meg a kiállítást! Érdemes!
Z. L.

Az ábrahámhegyi hangoskönyv
bemutatója
Egy meghívón felsoroltakat lehet teljesíteni. Általában azért készít meghívót bárki, hogy tájékoztasson.
Mi lesz a téma, kik a fellépők, helyszín, időpont stb.
Így kezdődött ezúttal is. A meghívott előadó, a szereplők, az étel ital mind ott volt időben. A termet is
berendeztük, kb. 50 főre. Eztán jött a meglepetés.
Csak jöttek, jöttek az érdeklődők. A rendezvényt negyedórával később tudtuk elkezdeni, mert székeket
hordoztunk rendezők és önkéntesek, a színpad függönye mögül a rengeteg vendégnek. Az első ábrahámhegyi hangoskönyv bemutatója, melynek címe
Az Asszony, aki szőlőfürt lett – Krúdy Gyula minden
írása a borról, Mécs Károly előadásában hatalmas érdeklődést váltott ki.
A beszélgetést a kiadványról Szigeti István zeneszerző vezette kedves, közvetlen stílusban. Előbb jómagam, majd Mécs Károly művész úr mesélt a lemez létrejöttéről, majd A szőlő című írást hallhattuk
a hangoskönyv lemezéről. Hogy ne csak „konzerv”
hang szóljon, Mécs Károly olvasott fel egy Krúdy novellát. Árvalányhaj volt a címe a megkapóan szép
történetnek a szabadságharc bukása utáni időkből.
Krúdy és a bor több jelenlévő művészt is megihletett. Benkő Viktor, rendszeres ábrahámhegyi nyaraló erre rendezvényre a hangulathoz illő képeit és grafikus barátjának, Forrai Ferencnek boros címke terveit állította ki megtekintésre és a zenéhez háttérnek egyaránt. Szigeti István zeneszerző egy XI. századi perzsa költő, Omar Khajjám borról szóló verseire bukkant rá nemrégiben, és nagyon megkedvelte azokat. És ha már így esett, zenét írt a négy sorosokhoz, melyeknek így Ábrahámhegyen volt az ősbemutatójuk. A verseket előbb Mécs Károly szavalta el, majd Kővári Eszter Sára énekelte a megzenésített költeményeket, Peltzer Ferenc gitár kíséretével.
Nagyszerű irodalmi és zenei csemegének lehettünk
szem- és fültanúi!

Mécs Károly külön megköszönte az általa meghívott vendégeknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel
ezt a rendezvényt. Én két hölgyet emelnék ki közülük
önkényesen: Udvardi Erzsébet festőművészt és Schubert Éva színművészt. Köszönjük, hogy ellátogattak
erre az alkalomra és örülünk, hogy együtt lehettünk.
A bemutató utáni fogadáson a közönség Bergmann
Ernő balatonfüredi cukrászművész süteményeiből
kóstolhatott. Szerencsére Bakosné Erzsike finom
szendvicseket is készített a helyi disznóvágás füstölt
kolbászából, így senki nem maradt éhen. A szomjúkat is olthatták a vendégek Kovács József kitűnő ábrahámhegyi boraival. Persze, akik vezettek, maradtak az üdítőknél. A helyszínen a lemezek eladásából
több, mint százezer forint folyt be, melyet rövidesen
átutalunk a temetőkápolna építésére.

Zolnai László

kuratóriumi elnök
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány

Kozsda Imre bognár múzeuma
A lapzárta közelsége miatt (illetve már azon is túl)
csak röviden szólnék Kozsda Imre bognár múzeumának meglátogatásáról. Ezt egy későbbi Hírmondóban még részletezem. Mint előző nap a hangoskönyv
bemutatóján, itt is a közönség létszáma volt meglepő. A nagy meleg ellenére több mint 25-en mászták
meg a Szilvádi-hegyet a vasárnap délelőtti hőségben.
A majd 2 órás bemutatón az odalátogatók részletes
ismertetést kaphattak a megtekintett szerszámokról,
használati tárgyakról, gépekről. Valamennyi látogató kizárólag csodálkozó elismeréssel szólt a látottakról. Ha valaki látni szeretné a múzeumot, mindenképpen keresse meg előtte Kozsda Imrét és egyeztessen vele időpontot. Mindenki ismeri őt Ábrahámhegyen.
Z. L.
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Konok Tamás festőművész kiállítása
Konok Tamás 1930-ban született Budapesten. 1945 és
1949 között - a Képzőművészeti Főiskolán - Bernáth Aurél
tanítványa volt.
Piktúrája a modern magyar művészet meghatározó része.
Tanulmányai elvégzése után kezdetben figurális stílusban
dolgozott. 1958-ban - Párizsban töltött féléves ösztöndíjának
hatására - igyekezett ötvözni a természetelvű és az absztrakt
kifejezésformát. A művészetét meghatározó lírai nonfiguratív
ábrázolásmódja a 70-es évek elején bontakozott ki.
Derkovits-ösztöndíjat kapott 1958-ban, 1963-ban a
Hartford Alapítvány ösztöndíjával egy évig New Yorkban
és Kaliforniában alkot. A francia Nemzeti Érdemrend lovagrendjébe választották 1997-ben, Kossuth díjat kapott 1998ban, 2005-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 1960-ban volt első önálló párizsi
tárlata, majd az Egyesült Államokban is bemutatta alkotásait.
1980-tól szerepel magyarországi kiállításokon. Műveit őrzi a
Magyar Nemzeti Galéria, párizsi, New York-i közgyűjtemények. Konok Tamásnak ítélték 2008-ban a Magyar Festészet
Napja Alapítvány kuratóriumának életműdíját.
A művész idén nyolcvan éves. A Hamilton Aulich Art Galéria kiállításának megnyitóján 2009-ben elhangzottakból
idézve így vall az idős korról, az életről a festő: „Nagyon sokan úgy emlegetik az idős kort, mint egy szerencsétlenséget
vagy nagy bajt. Én azt hiszem az emberi élet minden időszakának, és minden fázisának vannak pozitív és vannak negatív oldalai. Ugyanígy az öregségnek is vannak nagyon szép
részei és nagyon szép pillanatai. Nemrégiben valaki megkérdezte, mondd, szeretnél 20 éves lenni? Akkor valóban kicsit
mélyebben és őszintén elgondolkoztam ezen a kérdésen és
egy határozott nemmel válaszoltam, két okból. Amennyiben
ez ugyanúgy zajlana, mint az eddigi életem, ami egy kegyelem volt, mert nagyon sok pozitív dolog ért, talán optimizmusom is hozzájárult ehhez, de hogy még egyszer megismételjem, ennek nincs értelme. Ha másképp alakulna, az már kétséges, tehát azért nem akarom. Talán közhelynek számít, de
már a rómaiak is azt mondták: fiatalságunkban képesek vagyunk a tanulásra, öreg korunkban a megfontolásra. Úgy érzem ez egy mély igazság. A megfontolás szóhoz párosulnak
olyan fogalmak, mint a bölcsesség, életszemlélet és filozófia,
tolerancia, és a megértés ami talán már az idősek háta mögött
áll.”

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

KONOK TAMÁS
Kossuth-díjas festőművész

Transzcendenciák
című kiállításának megnyitására
2010. június 27-én vasárnap 11 órakor
a Bernáth Aurél Galériába.
Köszöntőt mond: Vella Zsolt polgármester
A kiállítást megnyitja: Kratochwill Mimi műtörténész
Megtekinthető: 2010. június 27-től július 7-ig vasárnap, hétfő és
kedd kivételével naponta 15-19 óráig

MEGHÍVÓ
A NABE helyi csoportja szeretettel vár mindenkit
2010. június 26-án 14 órától 17 óráig az Ábrahámhegyi Községi
Strandra a Balatonnal és környezetvédelemmel
kapcsolatos rendezvényére
Gyerekeknek:
- „Játékos Balaton” Interaktív játék, melyben játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Balaton élővilágát
- Mennyire ismered a Balatont? - Műveltségi totó
- Balatoni társasjáték bemutatása
Felnőtteknek:
- Mennyire terheled meg a környezetedet? - Ökológiai lábnyom mérése
- Környezetvédelmi tanácsadás

MEGHÍVÓ

Az első „Nyári Kistérségi Sportnapok” Ábrahámhegyi rendezvényére a Település Önkormányzata és a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása, mint szervezők nevében tisztelettel meghívjuk a Tapolcai Kistérség lakosait.
A Sportnap időpontja: 2010. június 26. (szombat)
Helyszíne: Ábrahámhegy, Strand.
Sportprogramok:
Homokfoci (nevezés: 3 fős csapatokkal)
Lábtenisz (nevezés: 2 fős csapatokkal)
Röplabda (nevezés: 4 fős csapatokkal)
Fejelés (nevezés 2 fős csapatokkal)
Kosár a vízben (egyéni jelentkezés alapján)
Kulturális programok:
10.00 órától
Kézműves foglalkozások
14.00-17.00 óra Játszóház
18.30-21.00 óra Néptánc bemutató
21.00 órától
Táncház
A sportprogramban résztvevőket emléklappal, éremmel és serleggel jutalmazzuk.
A versenyzők a strandra ingyenes belépőjegyet kapnak, ezért kérjük, hogy az egyes településekről a különböző versenyszámokban
indulók létszámát, 2010. június 21-ig az alábbi elérhetőségeken szíveskedjenek jelezni:
E-mail:
info@tapolcaterseg.t-online.hu
Tel.: 87-510-302, Fax: 87-510-303
Varga Béláné közoktatási referens
Ábrahámhegy várja a Kistérséget!
Tapolca, 2010. június 9.
Szencz Lajosné sk.
Elnök
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Vella Zsolt sk.
Polgármester

MEGHÍVÓ
„Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért” Alapítvány
és Ábrahámhegy Község Önkormányzata szeretettel meghív minden érdeklődő ábrahámhegyi és környékbeli lakost, üdülőt

népzene és néptánc estjére
és az azt követő táncházba
2010. június 26-án, szombat 19 órára,
az ábrahámhegyi strandra
(eső esetén a Kultúrházban)

Műsoron:

„Eszem-iszom, dínom-dánom…”
Fellépnek:
a Kismakkos Néptáncegyüttes Gátérről,
a Mayossa Hagyományőrző Egyesület Kiskunmajsáról.
Zenél: a Juhász Zenekar Szabadkáról (Vajdaság).

A belépés ingyenes.
Az előadás előtt bormustra!
Az előadás után TÁNCHÁZ!

A táncházban muzsikál:
a Juhász zenekar
A Juhász zenekar 2000. tavaszán alakult Szabadkán.
Tagjai: Juhász Gábor (hegedű, prímtambura, ének), Vass
Endre (hegedű), Juhász Gyula (brácsa, tambura-kontra)
és Dvorácskó Szebasztián (nagybőgő). Az együtt muzsikálás öröme és a magyar népzene szeretete hozta őket
össze. Jó ismerői a helyi népdalhagyománynak, de otthonosan mozognak más tájegységek zenéjében is. A szabadkai Népkör MMK táncegyütteseinek zenekari kíséretét biztosítják, de együttműködnek más tánccsoportokkal is. Állandó résztvevői a vajdasági népművészeti rendezvényeknek, évente hozzávetőlegesen száz fellépésük
van, táncházakat tartanak szerte a Délvidéken. Számos
külföldi szereplésük is volt már, melyeken önálló számaikkal vagy táncegyüttesek kíséreteként vettek részt. Eddig két lemezük jelent meg, az autentikus népzenét tartalmazó „A juhászok így élnek” és az elsősorban gyermekeknek szánt „Heje-huja vigalom”. Mindkét lemez az
utóbbi évek legnépszerűbb népzenei kiadványának számít a Vajdaságban, de Magyarországon is sikeresek. A
zenekar vezetője 2007-ben megkapta Szabadka Város
Pro Urbe díját.

Ismét június,
ismét néptánc
Szerencsére kezd megszokottá válni ez a rendezvény.
Nekünk rendezőknek azon kell munkálkodnunk, hogy a
megszokás nehogy unalommá váljon. Hogy ez ne következzen be, a fellépőkben bízunk meg. Hiszen minden évben más táncok, szebbnél szebb viseletek láthatók
a színpadon. Nem lesz ez másképp az idén sem. Talán
furcsán hat majd a nyárban, hogy a táncokat egy disznóvágás, egy toros köti össze. Az örömmel végzett munka közbeni nótázások, a vendégek fogadása, ünneplése,
a köszöntők és persze sok magyar tánc. Eszem-iszom,
dínom-dánom. Ez lesz a műsor címe.
A hagyományok közé sorolom a szereplőket, az Ábrahámhegyen már ez alkalomból jól ismert gátéri és
kiskunmajsai táncosokat. Az egyik biztos újdonság a zenekar, akik még sosem jártak itt. Ők a Vajdaságból jöttek, a szabadkai Juhász zenekar.
Első alkalommal próbálkozunk egy egész estés táncházzal. Bízunk abban, hogy ez is egy jó „buli” lesz, táncolni itt is lehet, és talán ez nem jár akkora zajjal, mint
a szokásos diszkók. Jókedvről a Juhász zenekar gondoskodik.
Zolnai László
Á.K.Ö.M.A.
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Kalmár János Munkácsy Mihály díjas
szobrászművész kiállítása nyílik
július 11-én a művelődési ház Bernáth
Aurél Galériájában

szél feleslegesen, inkább csendben mélázik a világ
dolgairól, amikről egyébként határozott véleménye van.„
(Wehner Tibor művészettörténész Kalmár Jánosról)

„A szobor nem fizikai történések, hanem lelki folyamatok
eredménye. Annak ad testet, mely természeténél fogva láthatatlan. Lelki helyzetek olyan fizikai jelképeit keresem, melyek
képesek azt közvetíteni.”
Kalmár János

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ
JÚLIUS 11-TŐL JÚLIUS 21-IG

Kalmár János családjában nem volt művész, de
az egyik nagyapja kitűnően rajzolt, s talán innen
örökölte kézügyességét. Gyermekként sokat utazott, mivel édesapja újságíró volt. Járt Európa számos országában, Afrikában és Indiában. Arra már
nem emlékszik pontosan, hogy újságíró édesapja
vagy édesanyja vitte-e el először a Szépművészeti Múzeumba. Az épület szigorú csendje, a képek,
szobrok olyan világot tártak elé, amit ő gyermekként is, most is, varázslatosnak tart. Egy kicsit úgy
érzi, a múzeum olyan, mint a templom: halk neszű és szent hely, ami csodákat rejteget. Talán ekkor határozta el, hogy egyszer majd ő is szobrokat
készít, melyekre az emberek felfigyelnek, s talán a
saját maguk életére, érzéseire ismernek. Nyolcéves
kora óta sokat rajzolt, azután szobrásznak tanult
a Varsói Művészeti Akadémián. 1978-ban végzett
a Képzőművészeti Egyetemen. Vigh Tamás műhelyéből kilépve tanulmányutakat tett a világ különböző országaiban, s mindenhonnan hozott magával valamit. Dolgozik fával, kővel és bronzzal is.
„Elvont, filozofikus hangvételű alkotásai az érmektől a nagyméretű monumentális szobrokig
egyaránt érzékeny megfogalmazásúak. Munkáiban nagy hangsúlyt helyez a plasztikák felületén
megjelenő színhatásra, melyet a fém oxidálásával,
más anyagok, fa, kő alkalmazása esetén utólagos
festéssel, aranyozással ér el. Kalmár János szobrászművész hosszú évtizedek óta kizárólagosan
plasztikai problémákat felvető, a térbe helyezett
tömeg, a térbe illesztett forma létezésmódjával és
hatásvilágával, a test-más, a szobrászati tárgy alakításával foglalatoskodó alkotó. Ez a művész - aki
lassan harminchárom éve jelentkezik munkáival a
kortárs magyar művészetben és a nemzetközi művészeti porondon -, egyáltalán nem, vagy csak elvétve, mintegy véletlenszerűen készít monumentumokat, mellékesen teljesít megrendeléseket: nem
avatja alkalmazottá mestersége fogásait, nem hajt
fejet kívánalmaknak, nem teljesít mások által megfogalmazott programokat. A fővárosi szobrászművész nem igazán szeret szerepelni. Egy páncél veszi körül, amit kevesek tudnak feltörni. Nem be16

KULTURÁLIS CENTRUM
Kulturális intézményünk,- amely 2004-ben nyílt meg,- a volt
óvoda és iskola épületében kapott helyet. Az egykori tantermeket kiállító helyiségekké, az óvodát könyvtárrá alakították.
A kiállító helyiségek Bernáth Aurél festőművész és tanítványai kiállításának; Csörgey Titusz világhírű természettudós, ornitológus emlékkiállításának; a helytörténeti gyűjteménynek; valamint Ábrahámhegyen és környékén élő és
alkotó művészek munkáinak ad állandó otthont.
A Bernáth Aurél Galériában 1996. óta minden évben egyegy Bernáth tanítvány kiállítására kerül sor. A „Bernáthszobában” elhelyezett festmények száma évről évre gyarapodik, hisz a kiállító művészek mindig megajándékoznak
bennünket egy- egy alkotásukkal. Természetesen a „Mester” néhány képében is gyönyörködhetnek kedves vendégeink.
Madártani kiállításunkon bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a nyugdíjas éveit Ábrahámhegyen töltő Csörgey Titusz munkásságába. Csörgey Titusz a Madártani Intézetben
kiemelkedő tevékenységet folytatott, széleskörű természettudományos műveltséggel rendelkezett, a madárvonulással, madárvédelemmel, a mesterséges fészekodúk gyártásával kapcsolatban folytatott kutatásokat és írt tanulmányokat. A madárcsicsergéssel hangulatossá varázsolt kiállítást valamennyi kedves vendégünknek jó szívvel ajánlom.
Helytörténeti gyűjteményünk a látogatók elé tárja Ábrahámhegy múltját, az itt élő lakosság szokásait, eszközeit; életmódját, kultúráját tükröző, hagyományőrző munkáját is. Vendégeink megtekinthetik az elődeink által használatos mezőgazdasági, szőlészeti, halászati, háztartási- és
egyéb eszközöket. A helytörténeti gyűjtemény jelenleg 346
kiállítási tárggyal rendelkezik, melyek főként használati
tárgyak, mezőgazdasági eszközök, fotók, tablók, levelek,
iratok és könyvek.
A településünkön és környékén élő és alkotó művészeink
munkáiból is láthatnak egy kis ízelítőt, kerámiák, textil- és
bőrmunkák, valamint festmények mutatják be szűkebb hazánk képzőművészetének sokszínüségét.
Várjuk mindazokat, akik egy kellemes esti séta során útba ejtik intézményünket, akik Ábrahámhegy múltja iránt érdeklődnek és ismereteik bővítése céljából hozzánk fordulnak.
Igazi kikapcsolódást és sok érdekességet kínálunk az egész
családnak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Szabóné Berki Szilvia

KIÁLLÍTÁS
ÁBRAHÁMHEGYEN
2010. augusztus 8-22.

Bodonyi Ferenc
és a Budapesti Pedagógus Képzőművész
Stúdió (BPKS)
életrajza

KIÁLLÍTÓ:
a Budapesti Pedagógus Képzőművész Stúdió
szabadiskola

Bodonyi Ferenc
Születési év: 1931. 02. 09. Budapest
Végzettség: Elemi és középiskolai képzés, Budapest
Érettségi, 1950., Toldy Ferenc
Gimnázium
Tanári diploma, 1954. ELTE-TTK
1954-1991. tanárként dolgozik a XX.,
a IV. és a XI. kerületben
1991. nyugállományba megy intézeti
docensként a Nemzetközi (egyetemi)
Előkészítő Intézet (NEI)-ből
NEI-tanárként külföldön is oktatott
(Halle, 1977. 1980. 1983.)
Munkásságát számtalan cikk, főiskolai jegyzet, többszörösen kiadott könyv fémjelzi
Elismerések: Intézeti (NEI), Minisztériumi (1978), Kormánydicséret (1982)
1960-tól kezdve tagja a Domanovszky Endre által 1953-ban alapított és vezetett BPK-Stúdiónak

Vezető: Bodonyi Ferenc

BPK-Stúdió
Alapítási év: 1953.
Működési helyek:
Tanévben iskolák (pl. Képzőművészeti gimnázium, Török Pál
u.)
Pedagógus Kultúrház (Csengery u. 68.)
Működési idő: hetenként 2-5 alkalommal (egy alkalom 3 óra)
Nyári Művésztelep az ország különböző részein (Eger,
Vörösberény, Sopron, stb.)
Kiállítások:
Csoportos: nyáron az aktuális művésztelepen
ősztől tavaszig: kultúr- és művelődési házakban, galériákban
Egyéni: itthon számtalan városban
külföldön: Brüsszel, USA (Litkey György), Hollandia (Fischer
Ernő)
Művészeti vezetők:
1953-54. Domanovszky Endre
1954-75. Litkey György
1975-76. Bod László
1976-82. Dr. Domonkos Imre
1982-95. Fischer Ernő
1995-2005. Bodonyi Ferenc

Megnyitó: 2010. augusztus 8. vasárnap de. 11 óra
Helyszín:
Bernáth Aurél Galéria
Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
(a vasútállomással szemben)

2005-ben a Stúdiót fenntartó, a Pedagógus Kultúrházban működő Fáklya Klub Egyesület kikerült az épületből, így a Stúdió is
átmenetileg megszűnt létezni. A régi stúdiótagok közül azonban
többen folytatják a munkát a Stúdió szellemében, melynek helyszíne jelenleg Bodonyi Ferenc műterme, az ő vezetésével.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Ábrahámhegyi Fürdőegyesület

Ábrahámhegyen 2010. augusztus 8. és 22. között ennek a jelenlegi Stúdió tagjainak és vezetőjének alkotásait láthatjuk a kiállításon.
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Móra Ferenc: A századik könyv
Mikor kisdeák koromban az első
bizonyítványt
hazavittem,
az
édesapám örömében olyan barackot nyomott a fejemre, hogy csak
úgy ropogott.
-Ember vagy a talpadon - mondta hozzá -, most már megérdemled, hogy megmutassam a könyvtáramat.
Azzal megfogta a kezemet, és bevezetett a tisztaszobába. Jártam
már én ott máskor is, de sose látkönyvtárt.
Mostt iis hiába nézelődtem utána, híre se
ttam a kö
tá t M
volt ott a könyvespolcnak.
-Szegény szántóvetőnek gerendán a könyvtára - okosított
fel édesapám, a székre állva leszedegette, a könyveket a
mestergerendáról. Volt ott könyv jó nyalábbal, ócskább,
újabb, vékonyabb, vastagabb, cifrább, szegényesebb.
-Válassz egyet magadnak - biztatott édesapám -, de csak
okosan avval a kis ésszel.
Biz én nem okosan választottam. Azt kaptam föl, amelyiknek legszebb volt a táblája. Csupa virág meg csupa pillangó. Valami virágkereskedésnek az árjegyzéke volt.
-No, ezt szépen kiválasztottad - nevetett édesapám. Meglátom, mire mégy vele.
Megbirkóztam én azzal is, ha egy hónapig tartott is. De akkorra olyan virágtudós lettem, hogy apámuram elbámult
bele.
-Ezt már szeretem - veregette meg a vállamat. - Jóravaló méhecske a gyim-gyomban is megtalálja a mézet. Hanem most majd én választok neked könyvet, olyant, amelyik csupa lépes méz lesz.
Verseskönyv volt az, tele nekem való versekkel, harmatosakkal, mint a hajnalkavirág, csengő-bongókkal, mint
a reggeli harangszó. Estélig átsuhantam fölöttük, mint a
fecske a víz fölött.
Hanem az édesapám nem dicsért meg a nagy sietségért.
Inkább megcsóválta a fejét.
-Nem jól van ez így, fiamuram. Nem fecske módra kell átsurranni a könyvön. Meg is kell abban merülni.
Addig olvasgattam aztán a verseskönyvem, hogy utoljára kívülről tudtam az egészet. Nem is tudott az iskolában
senki annyi verset, mint én. Kaptam is a második esztendő
végén annyi jutalomkönyvet, hogy alig bírtam haza.
-Az én könyvtáram még egészen elszégyenli magát a tied
mellett - mosolygott az apám. - Mit szólnál hozzá, ha azt
is neked adnám?
Nem tudtam én semmit se szólni az örömtől, csak kapkodtam hol az egyik könyvhöz, hol a másikhoz. S addig
nem volt nyugtom, míg az édesanyám a régi fazekaspolcot
nekem nem adta könyvtárnak. Akkor aztán nem cseréltem volna a szolgabíróval se. Beraktam a könyveimet szép
sorjába, ragasztottam rájuk számot is, s azt pingáltam a
polc fölé piros plajbásszal: Az én könyvtáram.
Attól fogva az egész iskola csudájára járt a könyvtáramnak, kölcsön is kéregettek belőle, s nemsokára mindenki több hasznát vette, mint a könyvtáros úr. Én már akkor
nem győztem olvasni, csak úgy feléből-harmadából lapoztam át a könyveimet. Minden eszem-kedvem azon volt,
hogy minél több legyen a könyvem.
Mire nagyobbacska deák lettem, tetejétől aljáig megtelt a
fazekaspolc, de biz én minden tizedik könyvemről se tudtam volna megmondani, mi van benne. Volt olyan is, amit
ki se nyitottam még, de a címét sorban el tudtam fújni valamennyinek.
Egyszer, ahogy a könyveimet porolgatom, odajön hozzám
az édesapám, és azt kérdezi: hány könyvem van már?
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-Egy híján száz - feleltem büszkén.
-No, ehol a századik - húzott elő a hóna alól édesapám egy
takaros kis könyvet. - Éppen most hozta haza a könyvkötő.
Fekete bőrkötésű, aranymetszésű könyvecske volt, szemüveges bagoly volt rányomva a táblájára, a bagoly papírtekercset tartott a csőre közt, s arra volt írva a könyv
címe: Okos könyv.
-Ez lesz a legszebb könyvem - tettem volna be a helyére a
könyvet, de apám megfogta a kezemet.
-Szeretném, ha el is olvasnád. Én írtam, ami benne van, te
majd folytathatod.
-Apám írta? - nyitottam föl megzavarodva a könyvet.
Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép, öreges betűivel ez az
egy sor:
-”Sose kívánj több földet, mint amennyit meg bírsz szántani.”
Azóta sohase tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan. Az Okos könyvbe azonban jegyeztem már egyet-mást
magam is azóta, de az édesapáménál okosabb tanácsot
egyet se.

Hírek a könyvtárból
Könyvtárunk könyvállománya az elmúlt egy évben 260 db.
új kötettel gyarapodott, melynek nagy része felnőtt szépirodalmi- és szórakoztató kiadvány. A klasszikusoktól a mai romantikus regényekig kedvére válogathat a kedves olvasó.
Gyermekirodalmi gyűjteményünket is folyamatosan újítjuk, bővítjük. Leporellók, népmesék, meseregények, verseskötetek mellett a legújabb gyermekkönyvek várják a legkisebbeket és szüleiket. Találkozhatnak Barbie-val, Thomassal és barátaival valamint Walt Disney mesehőseivel: Micimackóval,
Volt-tal, Mickey egérrel.
A fiataloknak a kötelező olvasmányokon és klasszikusokon túl is kínálunk „csemegéket”. Többek között Jacqueline
Wilson, Thomas Brezina, C. S. Lewis köteteket ajánlok, a 16
éven felüli, borzongást kedvelő olvasóknak pedig szerintem
Stephenie Meyer a legjobb választás.
A könyvtárban „SZÜLŐK POLCA” szolgáltatást indítottunk. Ez azt jelenti, hogy külön polcon helyeztük el azokat a
kiadványokat, amelyek segítséget nyújthatnak az óvodára,
iskolára való felkészítésben; a családi élet nevelési és lelki
problémáinak megoldásában; a gyerekek kreativitásának fejlesztésében. A helyes táplálkozással, egészségmegőrzéssel,
otthoni elsősegélynyújtással, homeopátiával és egyéb, gyermekneveléssel- gondozással kapcsolatos kiadványokkal találkozhatnak itt a szülők.
Könyvtárunkból kölcsönözhető a Népszabadság History
Channel „A LEGENDÁK NYOMÁBAN” című 22 részes DVD sorozata, amely a történelem legizgalmasabb rejtélyeibe és mítoszaiba enged bepillantást.
Fedezze fel az Azték Birodalom titkait vagy ismerje meg
az örök fiatalság forrását! Merüljön el a templomos lovagok
vagy a szamurájok világában, esetleg utazzon a felhők fölé,
Machu Picchu romvárosába!
A sorozat izgalmas, tartalmas szórakozást és kikapcsolódást nyújt a család minden tagja számára.
Szabóné Berki Szilvia

Könyvajánló
Felnőtt olvasóinknak
Muráti Lili: Szeretni kevesen tudnak
Muráti Lili a két háború közötti Meseautókorszak ünnepelt színésznője. Magánéletében felvette a versenyt a férfiakkal: lovagolt, teniszezett, autót vezetett, bebizonyította, hogy bizony ő hordja a nadrágot. Ezt
a karaktert vitte bele szerepeibe. A határozott, döntést hozó nő akkoriban még szokatlan
legtöbbször cselédlányt vagy nagyk tl volt.
lt A színésznők
í é
ságos asszonyt, szeretőt vagy megcsalt feleséget játszottak.
Valakit, aki függ a férfiaktól. Muráti Lili azonban új típust hozott a magyar filmekbe: a határott, kissé kacér és nagyon tudatos fiatal lány típusát, aki minden helyzetben feltalálja magát és mindent meg tud oldani.
Ezekből a korabeli szerepeiből, filmjeiből gyúrta regényalakjait, akik hűen tükrözik a kor szegény- gazdag, szerényirigy, szerelem- szenvedés, komor- vidám világát.
Muráti Lili szerelmes regényének középpontjában a férfinő kapcsolat lehetséges ütközőpontjai állnak: a hódítás praktikái, a párkapcsolatok hullámzásai, a perzselő szenvedélyek,
a házasságok viszontagságai. A filmvászonra illő történet főszereplője Barlay Judit, aki férjhez akar menni, de nem mindenáron: az igazi érzelmet, az igaz férjet és a szerelmet keresi. A pénz- bár fontos az ember életében- nem jelenti a boldogságot. A hősnő mozgalmas életének hátterében kirajzolódik a két világháború közötti évek kispolgári, középosztálybeli és főúri világa egyaránt.
A Szeretni kevesen tudnak azonban nem pusztán férjfogásról és hozományvadászatról, szerencsétlen választásról és
megindító bűnhődésről szól: egyben a régi kor erkölcseinek,
érzelmeinek és gondolatvilágának hű tükre is. Napjainkban
már más a boldogságkeresés koreográfiája, de a tanulságok
megszívlelhetők.
Az olvasmányos stílus, a párbeszédek elevensége, a hangulatfestés gazdagsága ma is magukkal ragadják az olvasót.
Fiataloknak
Kertész Erzsébet: Gyönyörű nyár
Kertész Erzsébet (1909.-2005.) író
a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kémia-földrajz szakán szerzett tanári oklevelet. Kezdetben könyvtárosként dolgozott, majd 1940-től szabadfoglalkozású íróként tevékenykedett. Jellemző műfaja a lányregény volt, amelynek történelmi, életrajzi változatát művelte.
Elsősorban
ű lt El
ő b lányoknak írt regényein, amelyek
az emlékezetes „csíkos könyvekben” jelentek meg, olvasók több generációja nőtt fel. Életrajzi munkái a világtörténelem és a magyar történelem nagy alakjairól szóltak, de kizárólag nőkről. A 19. századi nagy asszonyalakokat mutatta fel példaként a fiataloknak, melyekben szereplői bőrébe bújva ő maga is végigélte a tizenkilencedik századot.
Hősnői voltak Szendrey Júlia, Podmaniczky Júlia, Elizabeth

Barrott-Browning, Kossuth Zsuzsanna, Vilma doktorasszony,
Florence Nightingale.
Első regénye, a Gyönyörű nyár 1935-ben jelent meg. A regény hősnői, a Rozgonyi Cicelle Leánygimnázium hatodik
osztályosai igazi XX. századi pesti lányok, akik nem éppen
az összetartásról voltak híresek: irigység, féltékenység vert
éket közéjük. Egy feledhetetlen nyári vakáció során ismerik
meg önmagukat és a magyar valóság egy kicsiny darabját. S
mire véget ér a nyár, a lányok nagyot változnak: az elkényeztetett, önző, pesti kisasszonykákból összeforrott kis közösséggé lesznek. Nem kis szerepet játszott ebben a közelükben táborozó „Sasok” fiúcsapata, Zebi, a szigorú latintanár, és Vera
néni, aki- ebben minden lány mindig is egyetértett- valóságos
tündér.
A regény végén tizenegy lány bőg együtt az elérzékenyült
olvasóval. Ők tizenegyen bőröndjüket csomagolják, nehéz
szívvel búcsúznak a két hónapos nagyvakációtól, a vadregényes Kövecses-pataktól, az összkomfortosnak jóakarattal sem
mondható erdészháztól és egymástól.
A Gyönyörű nyár, több, mint fél évszázaddal születése után
is elevenen hat, örömmel ismerjük fel, hogy nagymamáink
bakfiskorukban mennyire hasonlítottak ránk.
A kötet a Kertész Erzsébet könyvei életműsorozatban látott
újra napvilágot 2006-ban.
Az írónőt 1995-ben a köztársasági érdemrenddel, 2000-ben
József Attila-díjjal tüntették ki.
Kicsiknek
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő- könyvsorozat
Amikor legelőször kezembe vettem
az Anna, Peti és Gergő könyvsorozat
egyik kötetét, beleszerettem. Még aznap megmutattam Leventének. Késő
este volt már, nem olvastam el, csak
a képeket nézegettük.
„Anya, de ugye holnap elmeséled az
egészet?”
Azóta
tizedszer,
huszadszor és ki tudja hányadA
ó iis olvasom.,
l
i d
szor.
A szerző, Bartos Erika,-aki maga is három gyermek anyukája-, a saját családjáról írta meséit, amelyek tulajdonképpen nem is mesék, hanem a való életből merített történetek.
Csodálatos dolgok, amelyek megtörténnek a gyerekes családok életében: megszületik az első kisbaba, sok- sok öröm és
feladat vár ilyenkor az anyukákra és apukákra. A kisbabából
óvodás, óvodásból nagylány lesz. Repülnek az évek, kis tesók
születnek és mindig történik valami! Olvashatunk babázásról,
kisautókról, focizásról, homokozásról, farsangról, örömökről,
betegségről, kirándulásról, palacsintasütésről, hajmosásról,
hisztiről, elalvásról, játszótérről, vonatozásról, fogmosásról,
óvodakezdésről, olyasmikről, amit minden kisgyermek átél.
Szívderítő olvasmány, a szerző saját, tündéri, színes illusztrációival. Ajánlom ovisoknak és szüleiknek egyaránt.
Az Anna, Peti és Gergő könyvsorozatnak 11 kötete jelent
meg eddig (2006- 2009.) az Alexandra kiadó gondozásában.
A 11 kötetben összesen 170 mese található.
A könyvsorozat saját honlappal is rendelkezik, www.
annapetiesgergo.hu, ezt is jó szívvel ajánlom mindenkinek.
Szabóné Berki Szilvia
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JÚNIUS 4.
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a
testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában,
metafizikai rejtélyként.”
Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről

Az Országgyűlés a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította a trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét.
A törvénnyel az Országgyűlés kinyilvánította, hogy „a több
állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó
eleme.”
Megerősítette Magyarország elkötelezettségét a magyar
nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolására, és az Európában elfogadott
gyakorlatot alapul vevő közösségi autonómia különböző formáira irányuló természetes igényének támogatására.
A szöveg kitér arra is, hogy a trianoni békediktátum által felvetett kérdések történelemből ismert, eddigi megoldási kísérletei mind az idegen hatalmak segítségével végrehajtott újabb határmódosítások, mind a nemzeti önazonosságnak
a nemzetköziség ideológiája jegyében történt felszámolására irányuló törekvések kudarcot vallottak. Ebből kiindulva az
Országgyűlés kinyilvánította, hogy a fenti problémák megoldását csak a nemzetközi jogi szabályok által kijelölt keretek között, demokratikus berendezkedésű országok kölcsönös
tiszteleten alapuló együttműködése eredményezheti, amelynek kiindulópontja csak az egyének nemzeti önazonosság
megválasztását is magában foglaló szabadsága, s a nemzeti közösségek belső önrendelkezéshez való joga lehet. Elítél
minden olyan törekvést, amely az adott állam területén kisebbségben élő nemzetrészek asszimilációjára irányul.
Az Országgyűlés tisztelettel adózik mindazon emberek,
közösségeik és azok vezetői, illetve emlékük előtt, akik 1920.
június 4-e, „a magyar nemzet külső hatalmak által előidézett
igazságtalan és méltánytalan szétszaggattatása után” áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetővé tették, hogy e tragédiát követően a magyarság mind szellemi, mind gazdasági
értelemben képes volt újra megerősödni, s képes volt túlélni
az ezt követő újabb történelmi tragédiákat is.
Forrás: MTI

TRIANONRÓL RÖVIDEN
Az 1914.-ben kitört első világháborúban Magyarország és
szövetségesei vereséget szenvedtek. A meggyengült Monarchiában megerősödtek az elszakadást kívánó nemzetiségi törekvések. Ezzel egy időben az Antanthoz átállt román hadsereg elfoglalta Erdélyt, a cseh légiók behatoltak felső-magyarországra, az észak felé nyomuló szerb egységek a déli területeket vették birtokukba. A Károlyi Mihály vezette kormány
először nem akart, később nem tudott fegyveresen szembeszegülni a behatolókkal. Hadseregét leszerelte, bizalmát a
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nyugattal való méltányos megegyezés hitébe vetette. Sem ez
a bizakodás, sem a Károlyi-kormányt követő kommunista Tanácsköztársaság fegyveres ellenállása nem járt sikerrel. 1919
folyamán a román és a csehszlovák hadsereg szinte a teljes
országot megszállta. Budapestet a román csapatok foglalták
el. A győztes antant ekkorra végleg eldöntötte, hogy Ausztria-Magyarországot a továbbiakban nem kívánja fenntartani,
helyén új államokat hoz létre. A fő cél Németország gyűrűbe
szorítása volt, az esetleges német törekvések ellen..
A győztes államokból álló békekonferencia az 1919. első
felében tárgyalta meg a létrejött államok új határait. Döntése
szerint Magyarország elveszítette keleti részeit, Erdélyt és a
Partiumot, Észak-Magyarországot, az úgynevezett kárpátaljai
térséget, valamint déli területeit. Ennek végeredménye majdnem pontosan a mai határt jelenti. A békekonferenciára Magyarországot nem hívták meg, azonban a magyar vezetés dolgozott álláspontjának megalkotásán. Teleki Pál ekkor készítette el híres, a Kárpát-medence etnikai viszonyait ábrázoló
térképét, amelyen piros színnel jelölte a magyarságot. Innen
az elnevezés: „a vörös térkép”. Ez a dokumentum híven bizonyította, hogy mennyire igazságtalanok nemzetiségi szempontból is a trianoni határok, hiszen az újonnan létrehozott
Csehszlovákia és a délszláv állam, a későbbi Jugoszlávia, illetve a megnagyobbított Románia hatalmas, egybefüggő magyarlakta területeket kapott.
A magyar tárgyalódelegáció vezetője, a korábbi szélsőséges nacionalista, utóbb konzervatívvá szelídült Apponyi Albert gróf nem tekintette fontosnak Teleki munkáját, amely a
nemzetiségi viszonyokat követte. Apponyi ugyanis a realitásokat figyelmen kívül hagyva a történelmi Magyarország teljes területének helyreállítására törekedett a trianoni tárgyalásokon. Csak 1920. január 16-án fejtette ki a magyar álláspontot Teleki térképére hivatkozva és mutatva be a népesség földrajzi megoszlását, történelmi és jogi érveket is hangoztatva.
– teljesen hatástalanul. A történelmi Magyarországot nem lehetett már helyreállítani, az igazságos nemzetiségi megoszlás figyelembevételére való hivatkozás pedig már hatástalan
volt..
A békefeltételeket 1920. májusban adták át, ezek olvastán az eredeti küldöttség lemondott, így a szerződést magyar
részről Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter és
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és megbízott miniszter írta alá 1920. június 4-én. Az aláírás percében Magyarországon megkondultak a harangok, leállt a közlekedés, bezártak az üzletek
A 14 részből, 364 cikkből és több függelékből álló szerződés első része a Nemzetek Szövetségének Egyezségokmányát tartalmazta, amely minden szerződésben helyet kapott.
A szerződés kimondta az ország függetlenségét, meghatározta határait és megtiltotta, hogy a Népszövetség engedélye nélkül bárkivel államszövetségre lépjen. A haderő létszámát 35
ezer főben maximálta, megtiltotta az általános hadkötelezettséget és a nehézfegyverzetet, s korlátozta a fegyvergyártást.
Az országnak 1921. május 1-jétől 30 éven át jóvátételt kellett fizetnie az általa okozott háborús károkért (ennek összegét
később határozták meg), zálogul lekötötték az állam minden
vagyonát és bevételét. A nemzetközi kereskedelemben Magyarországnak meg kellett adnia a győztes hatalmak számára
a legnagyobb kedvezményt. A békeszerződés betartását nemzetközi katonai ellenőrző bizottság felügyelte.

A szerződés kimondta: az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 293 ezer négyzetkilométerről 93
ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették.
A Felvidék, a Kisalföld északi fele és Kárpátalja Csehszlovákiához, Erdély, az Alföld keleti pereme és Kelet-Bánát Romániához, Horvátország, Bácska, Nyugat-Bánát, Zala megye nyugati pereme, a Muraköz és a baranyai háromszög a
Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz, Nyugat-Magyarország
egy sávja Ausztriához került, Lengyelország Szepes és Árva
megyékből kapott területeket.
Ezzel a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát.
A szerződés az etnikai helyzetet, az 1910-es népszámlálási
adatokat sem vette figyelembe, így mintegy 3,2 millió magyar az új határokon túlra került. A békeszerződés tartalmazott a kisebbségek jogaira vonatkozó előírásokat is, eszerint
az ország lakosait egyenlő jogok illetik meg nemzetiségi, faji,
vallási hovatartozásuktól függetlenül, a törvény előtt egyenlő
bánásmódban kell részesíteni őket és biztosítani kell kulturális, vallási életük zavartalanságát.
A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta, s 1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette ki
a békeszerződést. Az 1921. december 14-16-i népszavazás
nyomán Sopron és környéke az ország része maradt, Északon Somoskő és környéke (kivéve a Somoskőújfalui várat)
1923-ban tért vissza.
A döntés sokkolta a magyar társadalmat, a két világháború
közti években az ország meghatározó külpolitikai célja Trianon revíziója lett. Magyarország 1938-ban az első bécsi döntéssel visszakapta Szlovákia csaknem kizárólag magyarok
lakta déli részét, majd 1939-ben Kárpátalja fennmaradó részét, 1940-ben a második bécsi döntés révén Észak-Erdélyt
és a Székelyföldet. 1941-ben Jugoszlávia német megszállása
után visszakerült a Délvidék is. Akkorra Magyarország Trianonban megállapított területe közel kétszeresére nőtt, s a Kárpát-medencében élő magyarság túlnyomó része ismét a határok közé került - de ennek ára a háborús részvétel volt a Hitleri Németország oldalán.
Az 1947. február 10-én aláírt, a II. világháborút lezáró párizsi béke lényegében a trianoni határt állította vissza, semmisnek nyilvánítva a bécsi döntéseket, sőt Csehszlovákia megkapott három Pozsony környéki falut a Duna jobb partján.
Forrás: Múlt-kor történelmi portál
Bakosné

Tájékoztató
a szezonális POSTA működéséről
Tisztelt Lakosaink, Nyaralótulajdonosaink, Vendégeink!
Ezúton is szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy az
idegenforgalmi szezonban a mobil posta mellett üzemelő
postai szolgáltató helyet (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12., volt iskola épülete) 2010. június 21. és augusztus 27. közötti időszakban működteti a Magyar Posta.
Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig: 8:30 – 12:10 óráig.
szombat – vasárnap: ZÁRVA
Tisztelettel: Vella Zsolt polgármester

Ismét „MOZDULJ BALATON”!
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2010. évben is csatlakozott a programsorozathoz, melyre ezúton is szívesen
invitálunk mindenkit a nyár folyamán.
Időpont továbbra is a szombat délutánok, természetesen
az előző évekhez hasonlóan gyermekeknek Vali Néni segítségével megtartjuk a kézműves foglalkozásokat.
Ha szeretnél a nyáron a Balaton-parton sportolni, akkor
gyere el hozzánk!
Egész héten használhatod a pályákat, szombatonként pedig versenyezhetsz is a kedvenc sportágadban.
Nevezési díjat nem kell fizetned, de ha jól szerepelsz, díjat is vihetsz haza.
A strandok lehetőségeinek, a sportolni szándékozók igényeinek függvényében szervezett sportolási formák lehetnek:
•
streetball
•
lábtenisz
•
strandröplabda
•
strandkézilabda
•
kispályás foci
•
petanque
•
tollaslabda
•
vízi sportok
„Épp testben, épp lélek!”

Sportoljon velünk.

Sportbaráti üdvözlettel: Vella Zsolt

Ha nyár, akkor
Balaton Beach Tour 2010!
Az elmúlt években nagy sikerrel megrendezett röplabda
és utcai kosárlabda versenyre az idei évben július 31-én ad
otthont Ábrahámhegy település Önkormányzata.
A helyi csapatoknak nevezési díj az elmúlt évekhez hasonlóan kedvezményes lesz. További információ a versenyről
a www.beachtour.hu, illetve a www.balatonbeachtour.hu honlapokon.
Mindenkit szeretettel várunk a versenyeken.
Tisztelettel: Vella Zsolt

Icu Néni játszóháza
Tisztelt Lakosaink, Nyaralótulajdonosaink, Vendégeink!
Az elmúlt év nagy sikerű játszóházát június 23-án szerdán
nyitjuk meg 10.00 órai kezdettel az ábrahámhegyi Művelődési Házban, melynek címe: Badacsonyi u. 13, a 71-es főút
mellett található a Bernáth Aurél kiállító teremnek is otthont
adó épületegyüttesben. A nyár folyamán szerdai és csütörtöki napokon 10.00 és 13.00 óra között várja Icu Néni a játékos kedvű gyerekeket és természetesen azokat a szülőket
is, akik szívesen töltenek egy kis időt gyermekükkel közösen
itt a játszóházban. Örömmel fogadunk bármilyen olyan játékokat, melyeket már nem használnak, de szívesen odaadnak nekünk.
A nyár folyamán a szerdai és a csütörtöki napokon kerül sor
ezen programokra, a legutolsó alkalom augusztus 19-én lesz.
Itt az újság hasábjain is szeretném még egyszer megköszönni Icu Néninek az elmúlt évben lelkes, kitartó munkáját és jó
erőt, egészséget kívánok az idei nyárra is.
Tisztelettel:
Vella Zsolt
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A „LEGNAGYOBB MAGYAR”
SZÉCHENYI ÉV 2010.
Sólyom László köztársasági elnök, Pálinkás József, az MTA elnöke, valamint az Akadémia vezetői és elnökségének
tagjai emlékeztek Nagycenken Széchenyi Istvánra, a „legnagyobb
magyar” halálának százötvenedik évfordulója
alkalmából, megtartott
ünnepségen.
„Széchenyi Istvánt halála után befogadta szívébe
a nemzet, és a legnagyobbjai között tartja számon”
- mondta Sólyom László, emlékeztetve arra, hogy
százötven évvel ezelőtt több mint tízezer ember vett
részt a gróf temetésén, noha a bécsi rendőrség mindent megtett annak érdekében, hogy a búcsúztatás
ne válhasson a reformer melletti tüntetéssé. „Nem
lett belőle, mint Kossuthból, Kossuth apánk, s nem
szól nóta arról, mit üzent. Az ő üzenetei máig állnak,
szótlanul is hatalmasan, mint a Lánchíd és az alagút,
vagy a Magyar Tudományos Akadémia.”
Pálinkás József: „Ma, amikor a hős érvénytelen, a
politikus értéktelen, az államférfi érthetetlen fogalommá vált, a „legnagyobb magyar eszméi, erkölcse
és életpéldája mégis ideál lehet.”
Az egyes korszakok igen eltérő Széchenyi-képet
formáltak: még közel 1849-hez a tragikus hős képe
uralkodott, a látnoké, akinek mérséklő tanácsaira nem hallgattak. A kiegyezés után minden politikai irányzat elődjére lelt reform műveiben. Trianon megrázkódtatása után Széchenyi a konzervatív
reformer példája lett. Az ötvenes években az igazi forradalmárnak tartott Kossuthtal való szembenállását hangsúlyozták. Kádár alatt az óvatos, kompromisszum-kész reformer Széchenyit hívták önigazolásul - mutatott rá a Köztársasági Elnök beszédében.
,Bár látta a hibákat és kritizálta a nemzetet, mégis hitt benne. „Ha Széchenyi életét nézzük, víziót és
eszményt találunk ott, ahol ma számítást és érvényesülést; tettet és áldozatot ott, ahol ma szavakat és ígéreteket” - fogalmazott Pálinkás József.
Széchenyivel állítható: „… létezik politikai odaadás. „Százötven éve nélküle, de általa vagyunk ma22

gyarok. Százötven éve vele számol, aki haladást remél, és benne talál példát, aki a közösségért munkálkodik” – zárta emlékező beszédét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
Sárvár-Felsővidéki Széchenyi István gróf családjában a közjó szolgálata ismert volt, mondhatnánk családi hagyománynak számított. Nagy-dédnagybátyja,
György, esztergomi érsek. György testvéröccsének
fiai: Pál kalocsai érsek, György pedig hadvezér, a törökök réme. Az ő dédunokája a nagy irodalom, és
író pártoló Széchenyi Ferenc, a Nemzeti Múzeum
megalapítója, nemzeti íróink állandó és gazdagszívű pártolója, aki könyvtárát is a nemzetnek adományozza. Ferenc Festetics Júliával kötött házasságából származó ötödik gyermeke István, aki 1791. szeptember 21-én Bécsben született. A nagyműveltségű
édesapa igyekezett fiának a legjobb nevelést biztosítani. Vizsgáit a pesti piaristáknál, a soproni bencéseknél, a szombathelyi líceumban tette le. Tanulmányait befejezve 1808-ban katonai szolgálatot vállal.
A szolgálattal járó állandó helyváltoztatás kitűnő alkalom a tapasztalatszerzésre, ismereteinek fejlesztésére. Utazásai közben döbben rá hazája elmaradottságára. Egyre határozottabban érik benne az elhatározás nemzete sorsának előmozdítására. Nagyszerű
személyiség. Huszártisztként a lipcsei csatában vágtatva vitte a híreket, kaszinót és tudományos akadémiát alapított, fejlesztette a gőzhajózást, a Vaskapunál sziklákat robbantott, egyleteket (Pesti Hengermalom Társaság, Első Hazai Takarékpénztár, a Kereskedelmi Bank, a Magyar Borismertető Társaság)
alapított, megépítette a Lánchidat. Bármilyen problémához nyúlt, azt komplex módon, mindig egy nagyobb összefüggésrendszer részeként szemlélte. Itt
van például a lóverseny ügye. Nem arról van szó,
hogy kimegyek a lovira és nézem, hogy a Ráró hányadik helyen fut be, - hanem arról, hogy a modern
nemzet nem létezik nemzeti hadsereg nélkül, a hadsereg pedig nincs meg jó lovak nélkül. A lóverseny
tehát a lótenyésztés minőségi fejlesztését szolgálja!
Létezik modern gazdaság hatékony szállítás nélkül?
A kor alapvető szállító eszköze a ló, tehát megint csak
magas színvonalú lótenyésztés kell ahhoz, hogy egyáltalán a gazdaságot meg lehessen lódítani. Ugyanez a helyzet a Vaskapuval. Miért is kell robbantgatni a sziklákat? Hát azért, mert nyáron, amikor alacsony a vízállás a Dunán nem lehetett hajózni. Ha viszont nem lehet hajózni, akkor a nyugati áru hogyan
jut el Törökországba, keletre? Meg kell nyitni a Vaskaput. Ha pedig a Duna a fő útvonal, akkor Budapest lesz a fő elosztó állomás. Márpedig a politikai
központ oda húz, ahol a gazdasági központ van. Te-

hát ha Bécsből szépen „lehorgásszuk” a birodalom
központját Budapestre, máris megoldódott a hatalmi vita az osztrákokkal. Elismerésekben gazdag évek
következnek: a felsőtáblán az országbíró és a nádor dicsérik munkásságát, Erdély „aranytollat” küld
neki. A vármegyék egymásután ismerik el hallatlan
szorgalmát, dicsérik az ország egyetemes javát előmozdító tevékenységét. 1836-ban feleségül veszi özv.
gróf Zichy Károlynét, Seilern Crescentiát. Széchenyi
mindenütt ott van, szavát, véleményét hallatja, vagy
anyagi támogatást biztosít. Az 1839-es pozsonyi országgyűlésen összesen 49-szer hallják őt felszólalni.
1839 november 18-án Pest megye közgyűlésén nevezi őt Kossuth Lajos a ”legnagyobb magyarnak” amit a
maga módján szerényen visszautasít: „Miért emel oly
magasra, ahol nem tarthatom fenn magamat?” Az
1840-es évek elején egyre jobban megfogalmazódnak a függetlenségi és reform törekvések és ezzel az
ellentétek is azok között, akik ugyanannak a nemzetnek legfőbb javát akarják de útjaik, eszközeik, módszereik mások. A Kossuth féle irányzattal és magával Kossuth Lajossal, akinek nagyrabecsülését mindvégig bírta, egyszer egészen egyet értett, máskor érdes ellentétbe került. Kossuthot, mint a haladás hazafias hősét, Széchenyit pedig, mint a haladás lelassítóját, elodázóját, leírni történelem-hamisítás. Olyan
elferdítése a tényeknek, amelyre csak egy történelmet csűrő-csavaró, ideológiáktól ittasult értelmezés
volt képes. Több mint egy nemzedék tanulóinak kellett ezt így tanulnia. Széchenyit teljesen tisztázni és
újra elismerni, Kossuth érdemeit pedig, tisztán, tárgyilagosan megfogalmazni a mai történészek feladata. Széchenyit az időnkénti kudarcok, ellenkezések
nem állították le a munkában, bár idegrendszerét
erősen megviselték. 1848 áprilisában, mint közlekedési miniszter tervezetet dolgoz ki az államrendőrség megszervezésére. Ott van a július 5-én megnyitott országgyűlésen, szeptember 2-án beszédet
mond a költségvetési vitán. 1848. szeptember 5-én
összeroppanva, orvosi kísérettel indul Döblingbe. Az
események végzetes kimeneteléért önmagát tette felelőssé. Az önvádak belső nyomásától, ha időről-időre kissé felszabadul is, lelkére végzetesen ránehezedik nemzete szomorú sorsa, a szabadságharc kegyetlen megtorlása. Amikor visszanyeri szellemi alkotóerejét élénk érdeklődéssel kíséri a hazai és európai
politikai eseményeket. Ilyenkor a döblingi betegszoba szinte fogadóiroda, amely nem kerülte el az osztrák rendőrség figyelmét. Éppen egy politikai tanulmányon dolgozott, amikor a rendőrség házkutatást
tartott szobájában. A házkutatás, írásainak elkobozása, a rendőrség érzéketlensége, Bécs terrorpolitikája
végső kétségbeesésbe zavarta. 1860. április 6-án még

asztalánál megvendégeli hűséges öreg szolgáját, április 8-án húsvét vasárnapján hajnalban halott. Halálának körülményei mind a mai napig spekulációk
sokaságára adnak lehetőséget. A rendőri jelentés, a
hivatalos gyászjelentés, még a történelem elbeszélése is jelölheti a halálesetet öngyilkosságnak. Az igazmondó kegyelet egyszerűen csak mondja: az a fáklya, amely az éjszakáját alvó magyar eget bevilágította, teljesen elégett, de a történelem csodájára, ma is
világosságot ad mindazoknak, akik a haza javán önfeláldozón munkálkodni akarnak.
Források: internet
Bakosné

NYUGDÍJAS KLUB
Szeretettel várom a kedves érdeklődőket minden hónap első péntekjén egy kis összejövetelre a
könyvtárba. A klub célja az, hogy legyen egy hely,
egy társaság, ahol a sokszor magányos emberek,
(de nemcsak ők) barátokra találnak. Megvitathatják a közérdekű információkat, a kerti-és háztartási
praktikákat, csereberélhetik receptjeiket és konyhai
fortélyaikat, megkóstolhatják egymás süteményeit,
pogácsáit, borait, vagy akár kártyázhatnak, társasjátékozhatnak is. Legfőbb célunk a közösségépítés.
Aki tag szeretne lenni, annak nem kell mást tennie,
csak megkeresni Szabóné Berki Szilviát és a találkozókra elsétálni a könyvtárba. Karoljon a szomszédasszonyba és töltsön el egy kellemes órát jó hangulatban, barátok között.
Alakuló összejövetelünkön nyugdíjas klubunknak nevet adunk és megbeszéljük, megtervezzük az
első kirándulásunk időpontját és helyszínét.
Mindenkit szeretettel várok!
Szabóné Berki Szilvia
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RENDEZVÉNYTERV
Rendezvény időpontja
Jún. 19 - aug. 14-ig minden szombaton
Június 26.
Június 27 - július 7-ig
Július 3.
Július 11 - július 21-ig
Július 17 és/vagy július 24.
Július 10.
Július 17.
Július 24.
Július 25 - augusztus 4-ig
Július 31.
Augusztus 8-19.
Augusztus 4-8.
Augusztus 14.
Augusztus 20.
Augusztus 20.
Szeptember
Október 1.
Október 2.
Október 23.
November 6.

Megnevezése
Mozdulj Balaton kézműves foglalkozás
Néptánc bemutató
Konok Tamás festőművész - Bernáth Aurél tanítványának kiállítása
Strand buli
Kalmár János szobrászművész kiállítása
Sportnap
Strand buli
Strand buli
Strand buli
Erkel Centenáriumi kiállítás
Strand buli
Bodonyi Ferenc festőművész kiállítása
Bornapok
Strand buli
Strand buli
Tűzijáték és ünnepség
Kiállítás
Dobruska kiállítás
Szüreti felvonulás
Október 23-i ünnepség és felvonulás
Márton nap

Helye
Strand
Strand
Művelődési ház
Strand
Művelődési ház
Strand
Strand
Strand
Strand
Művelődési ház
Strand
Művelődési ház
Tűzoltó park, Sportpálya
Strand
Strand
Strand
Művelődési ház
Művelődési ház
Strand
Emlékmű, Pálos Kolostor Rom, Filmvetítés
Művelődési ház

KÖZÉRDEKŰ
Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn és szerdán 8-12 és 13-15:30, pénteken 8-13:30 óráig
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyző:
Hétfőn és szerdán 8-12 és 13-15:30 óráig
Előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Polgármester:
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: 30/233-8361, 70/380-0763, kulturhaz@abrahamhegy.hu
Nyitva tartás szerdától szombatig 15-21 óráig
Tűzoltóság Tel.: 87/471-539
Csőtörések bejelentése: DRV RT. Badacsony, Egry sétány
Telefon: 87/531-007
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Ügyfélszolgálat: 40/220-220
Műszaki hibabejelentés: 40/330-330
Falugazdász:
Pekli Tamás, Telefon: 30/410-9525
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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