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A TARTALOMBÓL
Újévi köszöntő (Pattantyús-Á. Miklós)

Üdvözletek; imádságok. A közgyűlés időpontja 2013-ban: június 1. szombat délután.

SZERVEZETI ÉLET
Az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület 2012. évi eseményei
A gazdasági helyzet alakulása 1994. és 2012. között (táblázat)
Számvetések, összehasonlító diagramok (1996-2012.)
Taglétszám, tagdíj, közlemények (1%)
A közgyűlés tevékenységi beszámolója (2011-2012.)
Taglétszám 2012., közlemények

TEVÉKENYSÉG
Tisztított szennyvíz a Burnót-patakba
 A szennyvíz tisztítómű bemutatása Köveskálon.
Fotókiállítás a Bernáth Aurél Galériában (augusztus 19.-szeptember 23. között)
A Norvég pályázat előírt fenntartási jelentése a korábban befejezett munka után,
 igazolva a tárgyi eszközök értékcsökkenését a nyilvántartó lapokon.

Fekete József 2013. január 6-án, 97 évesen elment a túlvilágra

Szüreti képek (október 6.) – képgaléria

Szüreti meglepetés (vaddisznó)

Képek a sétány nyárfáinak sorsáról

TÁRSSZERVEZET – Nádirigó
– A Nádirigó egyesület tájékoztatója az eddig megállapított problémákról (április)
– Zolnai László véleménye a Magyar Közút zrt. út melletti fakivágásokról (szeptember 21.)
– Levél a Közútkezelő Zrt-nek (szeptember 25.)
– Vönöczky András véleménye a nyárfasor kivágásáról (október 10.)

ÍRÁSOK
A Tel-Avivi gólya rejtélyes története – madárgyűrűzés (Vönöczky Lilla)
Bagolykő (Vönöczky András)
Lacus Pelso, Pizzeria (PÁM)
Romhányi József „Rímhányó” verse

HÁTSÓ BORÍTÓ
Belső: 1997 óta megjelent Egyesületi TÜKÖR oldalszámai
Külső: Imádság

Közreadja az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület Elnöksége
a tagok és támogatók számára

Szerkeszti az Elnökség megbízásából: Pattantyús-Á. Miklós
1016 Budapest, Piroska u. 7.

Felelõs kiadó: Pattantyús-Á. Miklós ügyvezetõ-elnök
Nyomdai munka: SZELKER NYOMDA – www.szelker.hu

Tördelõ-szerkesztõ: Kohári Lajos
Megjelent 2013. februárjában, 200 példányban
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Megint Újév van: 2013. – még talán túléljük

Most segíts meg Mária
Oh irgalmas Szűz Anya
Keservét a búnak, bajnak
Eloszlatni van hatalmad
Hol már ember nem segíthet
A Te erőd nem szűnik meg.

Itt látható a közel 80 éves épület. Ez volt a Fürdőegyesület központja – 
Pattantyús professzor vezetésével – de az egyesület a második világháború 
miatt10 év múlva megszűnt.

Gyerekkoromtól kezdve itt nyaraltam. Később folyamatosan füvet 
nyírtam, karbantartottam a kertet és az épületet.

1994-ben újjá „varázsoltuk” a Fürdőegyesületet, amit máig ébren tartunk.
Ahogy szaporodtak a gyerekek és az unokák és dédunokák, osztódtak 

a tulajdonosok, nekem 2006-ban mennem kellett (az üdülőépületből a 
főtulajdonosok kidobtak). Maradt a kb. 500 nm telek, amit már korábban is 
helyrepofoztam, mert számítottam a jövőre. A telket rendbe tettem, vásároltam 
egy faházat, de a telekre azóta sem tudtam villanyt és vizet bevezetni. 

Hát most ilyen körülmények között dolgozok a Fürdőegyesület és 
Ábrahámhegy számára. Elég sokan bejárnak a kis kertbe, és rácsodálkoznak 
a csinosságra, meg arra is, hogy nincs vizünk és villany is csak átmenetileg. 

Az Egyesület már így is 18 éve működik!

Boldog és sikeres Újévet mindenkinek!

Pattantyús-Á. Miklós,
az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület

ügyvezető-elnöke

2013. június 1. szombat
az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület évi rendes Közgyûlése

Fõ témák: Beszámoló a múlt évi tevékenységekrõl, kiállításról,
a tisztított szennyvíz elvezetésérõl, stb.

Helyszín: az Önkormányzat Bernáth Aurél Galériája
Idõpont: délután 16:30.

Az Újév alkalmából köszöntünk
minden kedves ábrahámhegyi lakót,

üdülõt és dolgozót!

Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület elnöksége

 20
13.

20
13.

20
13.

20
13.

Kettőezer13 ?!
szerencsét hoz télen-nyáron.
Bízz a jóban, barátokban,
Derű legyen otthonodban.

Zsuzsi és Laci

Kopogtat az Új esztendő,
hajnal szárnyán jő el. 
Békét hoz és szeretetet,
minden jó embernek. 
Egészségben, sikerekben 
gazdag, békés, boldog új évet 
kívánok!

Szeretettel Deák Andi

Szeretetteljes, békés, boldog
Karácsonyi ünnepeket kívánok

Deák Andi

Karácsony van, Kisjézusom!
Téged ünnepelünk.
Hit, a béke s a szeretet
legyen mindig velünk!
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SZERVEZETI ÉLET

AZ ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDÕEGYESÜLET 2012. ÉVI ESEMÉNYEI DIÓHÉJBAN
Egyesületünk 2012. évi tevékenysége az alábbi jelentős események köré csoportosítható:
1. A „Tisztított szennyvíz” bevezetése a Burnót patakba – ellenőrzéssel.
2. Fotókiállítás szervezése.
3. A korábbi Norvég pályázat (2008-9.) további ellenőrzése, a fenntartási adatlapok elkészítése.

SZERVEZETI ÉLET

január A vezetőségi ülés elmaradt
február 2. Adóbevallás (0 Ft) az ügyfélkapun.
február 27. Felkérés a polgármester és a képviselő-
testület részéről művészeti (fotó) kiállítás meg-
szervezésére augusztus 19-től szeptember 23-ig.
A szervezés elkezdődött: a kiállító Deákné Balogh 
Andrea fotóművész (Badacsonytomaj), valamint 
Vastag Gáborné Hilda kézműves kerámiakészítő és 
Vastag Gábor kézműves porcelánfestő (Badacsony-
tomaj) és még egy jelentkező: Vönöczky András 
(fotóművész).
március  Megjelent a 2011. évi Egyesületi Tükör 
200 példányban (105.131 Ft)
március  A kiadványt részletekben postáztuk tagjaink 
számára, A költségeket tagjaink és támogatóink SZJA 
1%-os felajánlásából fedeztük (23.010 Ft)

Ezúton köszönjük meg Szávai Géza, egyesületi tagunk 
segítségét, hogy a Fürdőegyesület postaköltségeinek 
csökkentése érdekében vállalta a címére csomagban 
elküldött közel 30 példánynak az ábrahámhegyi 
címzettekhez történő kézbesítését. Ezzel 6.000 Ft 
helyett a postaköltség 1.115 Ft lett, amely összegek 
különbözetét tagdíjként elszámoltuk.

április  Felkerült Ábrahámhegy honlapjára a 2011. 
évi TÜKÖR (5.000 Ft)
április  A szokásos tavaszi szemétgyűjtés elmaradt.
április  A Hírmondók postázása megfelelő meny-
nyiségben (6.750 Ft)
május  a Fotó-kiállítás előkészítése, szervezése.
május 31. Az Egyesület adóbevallásának beküldése 
ügyfélkapun – nem reagáltak...
június 2. Az Ellenőrző Bizottság, a könyveléssel 
megbízott munkatárs részvételével, elvégezte a Fürdő-
egyesület 2011. évi gazdálkodásának ellenőrzését, és 
azt rendben találta (ld. a gazdasági helyzet táblázata).
június 2. Ugyanezen a napon Elnökségi ülés, 
melynek témái a múlt évi tevékenység és események, 
valamint az év gazdasági beszámolója. Tájékoztatás 
az ügyfélkapu kötelező használatáról.
június 2. Évi rendes közgyűlés a szokásos napirenddel 
és beszámolókkal, majd az elnökségi ülés témáinak 
közgyűlési megbeszélése. 
június 3. Bartók-Kodály kiállítás, Varannai Gyula 
szervezésében. (Támogatás: 33.339 Ft)
június 29. A szennyvíz-tisztító bemutatása 
Köveskálon (ld. külön)

augusztus 15. A társasági adóbevallást helyettesítő 
nyilatkozat beküldése.
augusztus 19. A fotókiállítás megnyitója (ld. külön)
szeptember  Az Őszi szemétgyűjtés elmaradt, 
feltehetőleg, mert Ábrahámhegy egyre tisztább 
– kivéve a „külsősök” (átmenő turisták) és a meg-
rögzött szemétlerakó illetékesek által végzett szemét-
eldobálásokat. 
szeptember 6. Az előző évi 1% felhasználását 
igazoló adatlap küldése az ügyfélkapun keresztül. 
Elfogadták!
szeptember 8. Megérkezett az egyesület számlájára 
az APEH által átutalt, 2011. évi SZJA 1 %-os 
támogatás 82.863,- Ft összegben.
október 6. Szüreti felvonulás és bál az 
Önkormányzat rendezésében (a felvonulásról és a 
murci-bábokról képgaléria külön oldalon található).
október 19. A Norvég pályázat fenntartási jelentése, 
majd a fenntartási adatlapok elkészítése és beküldése 
(részletesebben ld. külön.)
október 20. Közös kirándulás a Salföldi Pálos 
Kolostor romjaihoz az önkormányzat szervezésében, 
hurka-kolbász és termelői bor és forralt bor biz-
tosításával. A rendezvényen igen sok helybéli és üdülő 
vett részt, ezzel is erősítve az összetartozás érzését.
október 22. Megemlékezés 1956 tiszteletére
a Bernáth Aurél Galériában. Utána Fáklyás felvonulás 
a Hősök Emlékművéhez.
november-december: sok helyi rendezvény,
amin ebben a változékony időjárásokban nem 
vehettünk részt.

Az Egyesület honlapját – amely a www.abrahamhegy.
hu/egyesuletek/furdo címen tekinthető meg, – 
idén is frissítettük a Tükör 2011. évi számának 
megjelenítésével.

Az Ábrahámhegyi Képviselő-
testületet továbbra is köszönet 
illeti, hogy lehetőséget biztosít 
saját hatáskörben fenntartott 
honlapján a Fürdőegyesület 
információinak közlésére. A Für-
dőegyesület történetének a Jelen 
eseményeiről 2005-ig szóló hét 
fejezete, valamint a 2006 – 
2011. évi Tükrök olvashatók a 
fenti alcímen.

EGYESÜLETIEGYESÜLETI
tttüükköörr
2011.2011.

NABE Nádirigó
KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG
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AZ ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDÕEGYESÜLET GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

1994. ÉS 2012. KÖZÖTT

ÉV BEVÉTEL Ft KIADÁS Ft EGYENLEG (Ft)
1994–95. Összesen:  236.700,- Összesen:  151.625,- 85.075,-
1996. Összesen:  171.105,- Összesen:  157.130,- 99.050,-
1997. Összesen:  251.055,- Összesen:  179.801,- 170.304,-
1998. Összesen:  230.017,- Összesen:  168.585,- 231.736,-
1999. Összesen:  295.757,- Összesen:  199.450,- 328.043,-
2000. Összesen:  344.865,- Összesen:  248.848,- 424.030,-
2001. Összesen:  381.791,- Összesen:  242.373,- 563.448,-
2002. Összesen:  376.515,- Összesen:  297.284,- 642.679,-
2003. Összesen: 451.244,- Összesen: 359.958,- 733.965,-
2004. Összesen: 473.788,- Összesen: 475.269,- 732.484,-
2005. Összesen: 453.967,- Összesen: 397.777,- 788.674,- 
2006. Összesen: 287.519,- Összesen: 372.768,- 703.425,-
2007. Összesen: 330.775,- Összesen: 235.916,- 798.284,-
2008. Összesen: 352.973,- Összesen: 358.426,- 792.831,-
2009. Összesen: 482.735,- Összesen: 361.838,- 913.728,-
2010. Összesen: 329.285,- Összesen: 413.288,- 829.725,-

Tagdíj 179.000,- Mûködési költség 40.291,-
2011. TÜKÖR nyomdaköltség 102.625,-

SZJA 1 %-a 175.045,- TÜKÖR postaköltség 21.650,-
Hírmondó postaktsg. 19.150,-
Honlap frissítés 5.000,-
Könyvtár adomány 4.200,-
Cs. T. szobor támogatás 50.000,-
PÁG emléktábla 20.975,-

Banki kamat 5.938,- Banki költségek 43.630,-
------------------------------------- ---------------------- ------------------------------------- ---------------------- ----------------------
Összesen: 359.983,- Összesen: 307.521,- 882.187,-
Tagdíj 145.000,- Mûködési költség 36.821,-

2012. TÜKÖR nyomdaköltség 105.131,-
SZJA 1 %-a 82.863,- TÜKÖR postaköltség 23.010,-

Hírmondó postaktsg. 6.750,-
Honlap frissítés 5.000,-
Bartók-Kodály kiállítás 33.339,-
Fotó-kiállítás 112.651,-
Norvég pályázat 12.000,-

Banki kamat 5.938,- Banki költségek 40.824,-
------------------------------------- ---------------------- ------------------------------------- ---------------------- ----------------------
Összesen: 235.404,- Összesen: 375.526,- 742.065,-

Közlemény

Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.,
Adószám: 1891 7530-1-19) ezúton hozza nyilvánosságra,

hogy a 2011. októberében, az APEH által, az adózók 2010. évi személyi jövedelemadójának
az egyesület számára felajánlott 1 %-aként átutalt 173.313,- Ft összeget

az alábbiak szerint használta fel:

A 2011. évi Egyesületi Tükör nyomdai költsége (2012. február) 105.131,- Ft
Bartók-Kodály kiállítás támogatása (Ábrahámhegy) 33.339,- Ft
Fotó-kiállítás szervezése, támogatása, Ábrahámhegy 112.551,- Ft

Összesen: 251.021,- Ft

A költségkülönbözetet az Egyesület saját forrásaiból (tagdíj) fedezte.

2012. szeptember
 Pattantyús-Á. Miklós,
 ügyvezetõ-elnök

A fent közölt, az összeg felhasználásáról szóló, elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül)
beadott dokumentumot az APEH 2013-ban elfogadhatja.
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SZÁMVETÉSEK

Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület 16 éves mûködésének pénzügyi folyamatai
1996-2012.

TAGLÉTSZÁM 2012.
Jelenlegi nyilvántartott taglétszámunk:
Összes: 187 fő (a nyilvántartott teljes létszám, beleértve az alakulás óta
 kilépett, elhunyt, vagy időközben 
 inaktívvá vált tagok, akikkel nincs kapcsolat)

Aktív: 94 fő (tagdíjfizető, senior, tiszteletbeli)

Új belépőnk 2012. évben: Török Ágnes, Fogas József, dr.Matyasovszky Katalin
 (Moldoványi Gyuláné örököse)

Listánkról töröltek (akiktől legalább 3 éve nincs visszacsatolás, vagy – címváltozás miatt – a posta
 visszadobja a küldeményeket) 2012. évben csak egy volt.

A tagdíjfizetési morál 2012. évben: 63 % 
 (a tavalyihoz képest a létszám majdnem maradt, a fizetési morál csökkent.)

Bevétel a tagdíjból: 145.000,- Ft. (a teljes bevétel 50 %-a, ami szintén nőtt 4%-ot)

Banki átutalások, aminek költsége kisebb, mint a postai befizetés:
 Dr. Valló Ferenc, Varannai László, Borlai Kinga, Dr.Dániel Csabáné, Opitz András,
 Varannai Csaba, Török Gáborné, Szabó András István, Török Ágnes, Fogas József
 Köszönjük a takarékos tagdíjfizetést!

A tagdíj 2013-ban még mindig
    2.000,- Ft/év aktív kereső esetén és
    1.000,- Ft/év nyugdíjasoknak

Köszönjük a bizalmat, a normál tagdíj befizetést
és különösen a támogatásként fizetett

nagyobb összegeket!
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Ábrahámhegyi Fürdőegyesület Közgyűlési tevékenységi beszámolója
2012. június 2.

2011. II. félév
június 16. A kisvasutak könyvét (igazi címe: Turistavasutak Magyarországon) ajándékoztuk Ábrahámhegy 
könyvtárának (4.200 Ft).
június 25. 150 éves a Déli-vasút – nosztalgia vonat a Balaton déli partján (ld. Tükör)
június 30. Deák Ferencné Balogh Andrea „Fény-képek” című fotókiállítása Badacsonytomaj Városi 
Művelődési Központjában.
július 21. Megbeszélés Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztériumban a tisztított szennyvíz elvezetése 
ügyében. Résztvevők a szervezők, az érintettek, beleértve a polgármestert is. (Túl sok eredmény nem született.)
szeptember 13. Elkészült a korábban tönkrement Pattantyús-Á. Géza emléktábla helyett egy kisebb 
emléktábla (21.000,- Ft)
szeptember 17. Őszi szemétgyűjtés, aminek kedvezett az időjárás is. Ábrahámhegy egyre tisztább – kivéve 
a „külsősök” (átmenő turisták) és a megrögzött szemétlerakó illetékesek által végzett szemételdobálásokat. 
szeptember 21. Az előző évi 1% felhasználását igazoló adatlap küldése az ügyfélkapun keresztül. Elfogadták!
szeptember 26. Megérkezett az egyesület számlájára az APEH által átutalt, 2010. évi SZJA 1 %-os támogatás 
175.045,- Ft összegben.
október 1. Szüreti felvonulás és bál az Önkormányzat rendezésében. (ld. Tükör)
október 21. Ekkorra elkészült a Pattantyús-sétány utcatáblája – a Patak utca felől.
október 22. Fáklyás felvonulás 1956 tiszteletére a Hősök Emlékművéhez. Utána megemlékezés a Bernáth 
Aurél Galériában.
október 23. Közös kirándulás a Salföldi Pálos Kolostor romjaihoz az önkormányzat szervezésében, hurka-
kolbász és termelői bor és forralt bor biztosításával. A rendezvényen igen sok helybéli és üdülő vett részt, ezzel 
is erősítve az összetartozás érzését.
december 2. Csörgey Titusz mellszobrának felavatása Csopakon. (ld. Tükör)
december  Működnek a tisztított szennyvíz utókezeléséről szóló önkormányzati javaslat és az erre válaszoló 
egyesületi és szakemberi nyilatkozatok 
december  Búcsúzik Dr. Ghimessy László, elnökségi tag. Elköltözött a Napvirág nevű Idősek otthonába 
(Budakalász, Klisovác u. 34.)

Az Egyesület honlapját – amely a www.abrahamhegy.hu/egyesuletek/furdo címen tekinthető meg, – 2011-
ben is frissítettük a Tükör 2010. évi számának megjelenítésével.

2012. I. félév
január  A vezetőségi ülés elmaradt
február 2. Adóbevallás (0 Ft) az ügyfélkapun.
február 27. Felkérés a polgármester és a képviselőtestület részéről művészeti (fotó) kiállítás megszervezésére 
 augusztus 19-től szeptember 23-ig.
 A szervezés elkezdődött: a kiállító Deákné Balogh Andrea fotóművész (Badacsonytomaj), 
 valamint Vastag Gáborné Hilda kézműves kerámiakészítő és Vastag Gábor kézműves porcelánfestő 
 (Badacsonytomaj) és még egy jelentkező: Vönöczky András (fotóművész).
március Megjelent a 2011. évi Egyesületi Tükör 200 példányban (105.131 Ft)
március A kiadványt részletekben postáztuk tagjaink számára, A költségeket tagjaink és támogatóink SZJA 
1%-os felajánlásából fedeztük (23.010 Ft)

Ezúton köszönjük meg Szávai Géza, egyesületi tagunk segítségét, hogy a Fürdőegyesület postaköltségeinek csökkentése 
érdekében vállalta a címére csomagban elküldött közel 30 példánynak az ábrahámhegyi címzettekhez történő kézbesítését. 
Ezzel 6.000 Ft helyett a postaköltség 1.115 Ft lett, amely összegek különbözetét tagdíjként elszámoltuk.

április Felkerült Ábrahámhegy honlapjára
  a 2011. évi TÜKÖR (5.000 Ft)
április A szokásos tavaszi szemétgyűjtés elmaradt.
április A Hírmondók postázása megfelelő mennyiségben
  (6.750 Ft)

 Pattantyús-Á. Miklós
 Fürdőegyesület, ügyvezető-elnök
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„Tisztított szennyvíz” a Burnót-patakba

2012. június 13-án az érintett Önkormányzatok képviselőinek jelenlétében 
bemutatták a tisztító művet (Köveskál), valamint az ott elvégzett tisztítási 
folyamatokat.

Június 29-én a civil szervezetek képviselőinek is tartottak bemutatást és 
tájékoztatást. A képen jól látható, hogy alig megy a patakba tisztított víz.
A jelenlévők közül többen megállapították, hogy nincs szűkség vitára, nem 
kell vacakolni, hisz a patakba alig megy víz.

A meder, egészen a homok-bányáig,
növényzettel van tele, aminek tisztí-
tási hatása van.
Plusz még a Tüskés-tó is alkalmas 
utótisztításra.
A patak vize a bányánál is le van 
állítva.

A Burnót patak kikövezett medrében, 
a torkolathoz közeledve, alig van víz 
(ld. képek).

P.Á.M.

Az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület
taglétszáma és tagdíjfizetése az utóbbi években

(2008 - 2012.)

 létszám tagdíjbefizetés  fizetési
   morál

2008. dec.   105 fő  175.400,- Ft 75 %
2009. dec. 99 fő 172.000,- Ft 80 %
2010. dec. 95 fő  151.000,- Ft 68 %
2011. dec. 95 fő  179.000,- Ft 70 %
2012. dec. 94 fő 145.000,- Ft 63 %

A nem fizető tagok
3 év türelmi időt kapnak, 
és csak ezután töröljük
az aktív tagok listájáról

a postázási címeket.

Az új jelentkezőket és
a visszatérőket örömmel 

fogadjuk.

Köszönjük minden kedves támogatónknak a 2011. évi SZJA bevallásuk
1 %-os felajánlását, ami 2012. októberében – 82.863,- Ft összegben –

érkezett számlánkra.

Az NAV által átutalt összeget, legjobb tudásunk szerint, mint eddig is,
Ábrahámhegy érdekében kívánjuk felhasználni.

Továbbra is örömmel és felelõsségtudattal várjuk tagjaink és támogatóink
SZJA felajánlását Ábrahámhegy – családias jellegû üdülõfalu –

segítése és fejlõdése érdekében.

Adószámunk: 1891 7530 - 1 - 19
Ábrahámhegyi Fürdõegyesület

(az Elnökség)

TEVÉKENYSÉG

Ő még mérgelődik...Őt nem zavarja a meder vízhiánya
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A szennyvíztisztító telep kívülről A kimenő szennyvíz

A szennyvíztisztító telep kívülről... ... és belülről.

Fotókiállítás Ábrahámhegyen, a „Szeszélyes Balaton” címmel
a Bernáth Aurél Galériában

2012. augusztus 19. – szeptember 23.
A kiállításon három fotós és két kerámiás vett részt, valamint két ifjú zenész, az alábbiak szerint:

Deákné Balogh Andrea

Vönöczky András Kránicz Balázs

Badacsonytomaj

Vastagh Gáborné Hilda Vastagh GáborVidákovich Benjámin: Klarinét
Vidákovich Izsák: Saxofon

(Kisörspuszta)
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Részletek a Fotókiállítás Emlékkönyvének véleményeiből:
– Gratulálok a fantasztikus fotókhoz és a szép kiállítás élményéhez.
– Köszönöm a meghívókat és így itt lehetek e csodálatos kiállításon, ami igazi élmény.
– Hálás szeretettel gratulálunk a sok gyönyörűséghez. Köszönjük, hogy ismét végig élvezhettük.
– Lelkes amatőr fotósként csodálattal néztem ezeket a gyönyörű balatoni képeket.

Képek a kiállításból

Vastag kerámiák bemutatása + fotók

Deákné Andi fotóinak egy része Vönöczky András fotóinak egy része

Norvég pályázat,
fenntartási jelentés
(e-mail, 2012. október 19.)

Tisztelt Partnerünk!

Mint bizonyára tudomással bírnak róla, az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásából megvalósított 
projektjük kötelező fenntartási időszaka 5 év. A VÁTI-tól 2012. október 10.-én kapott értesítés szerint a fenntartási 
időszak 2011. február 2.-án kezdődik, mert az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda ekkor fogadta el 
a Balatoni Integrációs Kft., mint támogatásközvetítő által benyújtott projektzáró jelentést. A fenntartási időszak 
alatt évente jelentést kell küldenünk a VÁTI számára a végső kedvezményezett projektek 
fenntartásáról, ezért azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy szíveskedjenek a mellékelt 
adatlapot kitöltve, cégszerűen aláírva, elektronikus és postai úton is visszaküldeni részünkre 
(dr. Horváthné Labát Márta projektmenedzser, e-mail cím: labatmarta@balatonregion.hu 
, postacím: 8600 Siófok, Batthyány u. 1.). Az elektronikus adatlapok beérkezési határideje 
(mely egyben a postára adás határideje is): 2012. november 5. hétfő 16:00 óra.  Kérjük, szíveskedjenek a határidőt 
tartani, mert a beérkező adatokat még összesítenünk kell a VÁTI számára. A jelentéstétellel kapcsolatban állok szíves 
rendelkezésükre elsősorban a fent említett e-mail címen, vagy a 84/313-346 telefonszámon (az e-mail preferált). 
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.

Tisztelettel: dr. Horváthné Labát Márta, projektmenedzser
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Norvég pályázat, fenntartási jelentés
(e-mail, 2012. október 26.)
VÁLASZ a beküldött adatlapra:

Kedves Miklós! 

Megnéztem a küldött adatlapot, nagyjából rendben is van, egyetlen pont kivételével, mégpedig a számviteli 
nyilvántartásokban való szerepeltetést illetően. 

Ahogyan Ön is megfogalmazta, a Fürdőegyesület használatra adta át az Önkormányzatnak a támogatásból 
vásárolt eszközöket, de tulajdonba nem adta, mert a támogatási szerződés értelmében nem is adhatta (legalábbis a 
kötelező fenntartási időszak alatt nem).

Ebből az következik, hogy a Fürdőegyesületnek (és nem a használó önkormányzatnak) már a beszerzéskor 
nyilvántartásba kellett volna vennie a támogatásból vásárolt eszközöket, és a számviteli szabályok szerint azóta is el 
kellett volna számolniuk az értékcsökkenést. 

Ha esetleg még nem történt meg a nyilvántartásba vétel, akkor sürgősen lépjenek kapcsolatba számviteli 
szakemberrel, és pótolják az elmaradást, az eszköznyilvántartó kartonokat pedig kérem szépen másolatban beküldeni. 
Esetleg az önkormányzat szakemberei is adhatnának számviteli segítséget, hiszen Önök pályázatuk révén komoly 
értékhez juttatták hozzá a települést.

Ha további kérdés merülne fel, várom jelentkezését. 
Üdvözlettel: dr. Horváthné Labát Márta, projektmenedzser
  Balatoni Integrációs Kft. Tel./fax: 84/317-002 

P.S.: Ezúton is köszönöm a Fürdőegyesület újságjának küldését, amit mindig érdeklődéssel olvastam. Hné L. Márta

A szelektív hulladékgyűjtők Fűnyíró traktor

A parkosított Bökk-tető A kerékpárút és a Park utca keleti találkozása

Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott
projekt fenntartása (2012.)
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ADATLAP
AZ EGT/NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS ÁLTAL

TÁMOGATOTT PROJEKT FENNTARTÁSÁRÓL
Jelentési időszak. a végső kedvezményezett projekt befejezésének időpontja

és a 2012. február 02. között eltelt idő

1. Támogatási szerződés száma KHT-SZ-NA-KA-42/2008

2. Kedvezményezett neve és székhelye Ábrahámhegyi Fürdőegyesület 8256 Ábrahámhegy, 
Badacsonyi út 13.

3. A támogatott projekt címe Ábrahámhegy természeti és épített környezetének 
megőrzése, színvonalának emelése

4. A támogatott projekt megvalósulásának helye Ábrahámhegy, (1)régi strand környéke, (2)Bökk-hegyi kilátó 
környéke

5. A megvalósult projekt rövid leírása 1. Megtörtént két önkormányzati terület parkosítása 
fákkal, padokkal, szemétgyűjtővel. A karbantartás az 
Önkormányzat feladata.
2. Felállítottunk 2x3 db szelektív hulladékgyűjtőt és 2 
db zárt hulladékgyűjtőt. Ezek ürítése az Önkormányzat 
feladata.
3. Üzembe helyeztünk egy fűnyíró traktort, egy 
komposztaprító gépet és egy kézi fűkaszát. A gépek 
működtetése és karbantartása az Önkormányzat feladata. 

6. A projekt befejezésének időpontja 2009.07.31.

7. A projekt fenntartására tett lépések a befejezés 
időpontja és 2012. február 2. között

1. A két terület gondozása folyamatosan, az időjárásnak 
megfelelően történt, a projekt befejezésének időpontjától 
kezdve, folyamatosan.
2. A szelektív és a zárt hulladékgyűjtők ürítése a kezdettől 
fogva folyamatosan történik.
3. A munkagépek folyamatosan dolgoznak, folyamatosan 
karbantartják.

8. A támogatásból beszerzett eszközök szerepelnek-e 
számviteli nyilvántartásukban? Kérjük, csatolják
az eszközök nyilvántartó lapjának másolatát!

A kedvezményezett számviteli nyilvántartásában 
szerepelnek a beszerzett eszközök, a másolatokat 
mellékeljük. Az eszközöket a Fürdőegyesület átadta az 
Önkormányzatnak kezelésre és használatra, az átadási-
átvételi jegyzőkönyvek a Hivatalnál találhatók.

9. A támogatásból beszerzett nagyobb értékű 
eszközökre, az érintett ingatlanokra (parkokra) 
rendelkeztek-e a jelentéstételi időszakban érvényes 
biztosítással? Ha igen, kérjük, csatolják be a biztosítási 
kötvény másolatát!

Nem releváns

10. Történt-e káresemény a támogatásból megvalósí-tott 
projekttel kapcsolatban? Ha igen, kérjük, ismer-tesse a 
káreseményt és a kárrendezés módját, továbbá csatolja be 
a biztosító, rendőrség vagy egyéb érintett szervezet által 
felvett jegyzőkönyv másolatát!

Káresemény nem történt.

11. Történt-e változás a projekt lezárása óta 
szervezetük cégformájában, elérhetőségükben, az aláíró/
kapcsolattartó személyében, a beszedési megbízással 
érintett bankszámláikban? Ha igen, kérjük, ismertesse a 
változást!

Nem történt változás.

Alulírott, Pattantyús-Á. Miklós, ügyvezető-elnök (képviselő neve, beosztása) nyilatkozom, hogy
az ……Ábrahámhegyi Fürdőegyesület……. (a kedvezményezett szervezet megnevezése) a jelentéskészítés időpontjában 
nem áll felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás alatt.

Kelt: …2012. november 2. ......................................................
 Cégszerű aláírás P.H.
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Fekete József 2013. január 6-án, 97 évesen elment a túlvilágra

Ő már korábban felkészült erre, az alábbi írás szerint:

Hat sor elköszönésem küszöbén

Már csak búcsúvétel van számomra vissza,
A szánó könnyeket a föld majd csak elissza,
Osztályrészként sok-sok évet kaptam elhasználódásra,
Újrakezdésekben felőrlődő porrá változásra,
Vigasztaló, hogy mindezt egy jó szél majd elfújja,
Keringelés után eljut a szivárványútra...

2007. FEJÓ

Fekete József újabb kitűntetése, 2010.

„Nem az énekes szüli a dalt, hanem a dal szüli énekesét” – ezt az Ábrahám-
hegyen Jóska bácsira illő, már-már közmondássá váló, Babits Mihálytól 
származó idézetet olvashatjuk az Ábrahámhegyi Krónika Utószavában, 
Szabó Józsefné megfogalmazásában. „Valahogy így talált Ábrahámhegy is 
krónikájának írójára.”
Valóban! Én is így találtam rá az „énekesre” 1995-ben, mikor kb. 1 méternyi 
anyagot („dalt”) gyűjtöttem össze Ábrahámhegy múltjáról és kerestem 
a történet megíróját („énekesét”). Ebben Terike segített, ő ajánlotta, hogy 
próbáljak meg Jóska bácsival beszélgetni (addig nem is ismertem), hátha 
érdekli őt. Sikerült! Érdekelte! Meg is írta, sok más történelmi munkája 
folytatásaként. Azóta tartjuk a kapcsolatot.
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Korábban ilyen írása is volt:

Kikeleti románc Ábrahámról

A Körmichegyen mostanában ritkán szól a nóta,
A faluban dagadóban az Önkormányzat dolga:
Csatornázás, gázvezetés kerül a terítékre,
Fizetne is a honpolgár, de hát kevés a pénze.

Bökkhegy orrán, kertek alján a mandula virágzik,
Kikelt már a kiscsirke is, de még kicsikét fázik.
Kálok felől fenn a légben füstfelhő és pernye száll.
Gaztengerben, száraz fű közt az avar tüze kaszál.

A Szilvádihegy szőlőiben a metszőolló csetteg,
Villatulaj okkal-móddal a tolvajlástól retteg.
Lopnak itt már mindent, kérem, nincs aki ezt megállítsa,
Tilosbanjáró tekergőket jobb útra szólítsa,
Látván mindezt jóemberek, tömörüljünk sorokba,
Rendszegésnek végét vetni épp ideje volna!

1998. március FEJÓ

Mi sokat dolgoztunk együtt, látogattuk Jóska-bát, 
És most már nincs kit látogatni, csak imádkozni lehet érte.

P.Á.Miklós

Üzenet gyöngyitől:
 

Kedves Mária és Miklós!

Köszönöm az édesapámért mondott imákat,
szeretettel várlak benneteket itt Tapolcán,
ha nektek ez alkalmas lesz.

Most segíts meg Mária,
Oh irgalmas Szűz Anya,
Keservét a búnak, bajnak,
Eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
A Te erőd nem szűnik meg.

Ettől kezdve folyamatosan írt Ábrahámhegyi és Balaton-felvidéki 
történeteket, emlékeket az Ábrahámhegyi Hírmondóba. Bizonyára ezért 
is kapta idén – megérdemelve – az Ábrahámhegyért Emlékérmet.
Ezt a kitüntetést nyilván azért is megérdemelte, mert életének minden 
megpróbáltatása ellenére soha nem hagyta el magát, publikált Veszprém 
megyében és máshol, díjakat nyert és emlékplakettet is, pl. a „Veszprém 
Megyéért Emlékérem” ezüst fokozatát. Mindez – és még több is – 
olvasható az Ábrahámhegyi Krónikában.
Ezúttal gratulálunk Jóska bácsinak, lányának, unokáinak és egész 
családjának, hogy megkapták a kiérdemelt elismerést, az Ábrahámhegyért 
Emlékérmet.

P.Á.Miklós
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A Szüreti felvonulás egy kis része (2012. október 6.)

Örülünk egymásnak Itt már „hárman” vagyunk

Dr. Murcibaba Kislánybábú Seprűbaba

A mazsorett is megérkezett
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Szüreti meglepetés, 2012.

Az elmúlt év szeptember 15-én az egész hegy szüretelt, családok, baráti társaságok vidámsága volt hallható, körös-
körül. Egyszer aztán nagy kiabálásra lettem figyelmes. Rosszallóan csó-váltam a fejem, ki az, aki ilyen szép napon 
hangoskodik a hegyen? Pont most kell üvöltözni?

Talán egy fél perc se telt el, mikor valami hatalmas fekete rohanó állatot pillantottam meg. Mi ez? Jól látok? 
Hiszen ez egy vaddisznó! De olyan sebességgel rontott keresztül a szőlőnkön, hogy szó szerint a kutya se érte utol. 
Lemaradt tőle, mint a borravaló.

A megvadult állat pont azon a soron dübörgött végig, melyben az egész csapat szedte a méz-édes finom szőlőt. 
Rögtön rájöttem, miért ordítoztak a hegyen, magam se tudtam mást csinál-ni: „vaddisznó, vigyázzatok vaddisznó”- 
ordítottam én is. A nagy ijedség után konstatáltuk, megvan mindenki, a legkisebb unokánkkal együtt, aki még 
leginkább négykézláb mászkálva élvezte a szüret örömeit. Rengeteg szüreten vettem már részt, de hogy ilyen 
veszélyre is szá-mítani kell, az elgondolkodtató.

V.A.

A minimum 70 éves fákat kezelni kell

A sétány korábban így nézett ki.

A jegenyenyár később,  felnézve, így néz ki.
A jegenyenyár tovább szeretne élni: Ezek a kis gyökerek,

mind a jegenyenyár levágott áganinak hajtásai.

A jegenyenyár később, alulról így néz ki.
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ÁBRAHÁMHEGYI „ NÁDIRIGÓ” KÖRNYEZET-ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Kedves Barátaink!

Megint elmúlt egy év, különösebb baj nélkül. Igaz, aggasztó cikkeket ugyan lehetett olvasni, 
például hogy a közmunkásokat tavasszal ráeresztik a lejárókra, stégekre, de eddig ez nem 
történt meg. Ami viszont folyamatban van, az a partvonal szabályozása, a Balaton medret 
egységesítik, és új helyrajzi számokkal jelölik. Megeshet, hogy a Vízügy telefonon megkeresi 
a Balatonnal érintkező telkek tulajdonosait, mert az ingatlan-nyilvántartási térképek igen 
hiányosak, és információra van szükségük az aktuális területről. De jóindulatúak, és segítséget kérnek! 

A jövőben nem tudhatjuk miféle jogszabályok, korlátozások vonatkoznak majd ránk. De úgy hírlik, hogy a stégekre 
kapható lesz engedély, ha az a nádason kívül helyezkedik el. Nyilván többet kell majd fizetni érte, és ki kell találnunk, 
hogyan közelíthetjük meg, ha a kertekből „nádvédelem” címén nem lehet. 

Elkészült az új Balaton parti nádminősítés. Hogy kinek milyen minőségű nádas van a kertje alatt, arról 
Székesfehérváron a Vízügynél, de Siófokon is lehet személyesen érdeklődni. A Nádirigó kért egy térképmásolatot, ez 
épp folyamatban van, és valószínűleg hamarosan megkapjuk. Úgy hírlik, hogy a negyed- és ötödosztályú nádason 
át lehet majd menni, míg az első, másod, és harmadosztályú nádast érintetlenül kell hagyni. Ha valaki az elmúlt 
ötven évben rendszeresen levágta télen a nádat, hogy egészséges, jó minőségű nád nőjön, annak most tilos lesz azon 
átjárnia, míg, aki hagyta, és nem törődött vele, az most, ha a hír igaz, jól jár. Ezen keresztül lemehet a vízhez. Ha 
lesz víz a Balatonban! Ugyanis, a szabályozási minimumszint alá került a Balaton vízszintje. A szabályozási sáv alsó 
értéke 85 cm, és jelenleg áprilisban már 82 cm-t mértek.

Tisztított szennyvíz! Két őszi tárgyalás alapján, az öt káli-medencei település, Ábrahámhegy és a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatósága a civil szervezetek által javasolt, Tüskés tónál létesítendő utótisztítási megoldást 
elfogadták. Jelenleg egyeztetések zajlanak ennek közös tervezése és kivitelezése érdekében. Ábrahámhegy szerette 
volna a beüzemelést a szűrőmező meglétéhez kötni, a káli községek viszont csak akkor tudnak lépni, ha a működési 
engedély végleges és jogerős. Ezért a szennyvíztelep engedélyt kapott a próbaüzem elindítására. Az Ábrahámhegyi 
Önkormányzat és a civil szervezetek további tárgyalásokban vannak. Révfülöp határán lévő szennyvíztisztítót 
kétmilliárd forintból most korszerűsítik. 

Aggódnak a pálkövei civilek! A balatonrendesi kőbánya újra működési engedélyt kapott, és a kibányászott un. permi 
vörös homokkő uránt tartalmaz, s a benne lévő radon rákkeltő. A civilek elérték, hogy a környezetvédelmi hatóság 
ügyészségi felszólításra most újratárgyalja a bányaügyet. A Veszprémi Egyetem 4 db. radonszondát helyezett ki, 
2db-ot Balatonrendesen, 2 db-ot Pálkövén és 3-12 hónapig mérnek majd. Az Országos Tisztifőorvos és az Országos 
Sugárbiológiai Intézet pedig széleskörű mérést rendelt el, a vizekben, (ivóvíz, források), levegőben, talajban.

Komoly vaddisznó csapat látogatja a parti telkeket. Azt mondják, inni jönnek le az erdőből. Most, még március 
végén is bejönnek, széttúrják a friss ültetéseket. 

Nagyon jó hír, hogy április 28-án lomtalanítás lesz! Az időpont még nem 100%, figyeljék a hirdetményt!
Ábrahámhegy Településrendezési Terve még mindig nem készült el, a szakemberek folyamatosan dolgoznak rajta 

Monoszlón. 
Hamarosan megjelenik a balatoni korona, a helyi pénz. Ez Sopronban már bevált.
Kérjük, 2012-ben is szánják Ábrahámhegy környezetvédelmére adójuk 1%-át!
Adószámunk: 18939444-1-19 

Szép nyarat mindenkinek! 
Szívélyes üdvözlettel: Gödrös Zsóka és Orbán Sylvia Budapest, 2012-04-14

Tisztelt Címzettek! 2012.09.21.

Valószínűleg már ismert többek előtt az újabb akció a természet károsítására, a környezet elcsúfítására. 

A Magyar Közút Zrt. a 71-es út mentén Ábrahámhegytől kiindulva 19 km hosszan a 2012-2013. évi őszi téli 
időszakban „összesen 442 db közúti közlekedésre veszélyes, elöregedett, szakadozó, vágásérettséget 20-30-éve elért, 
balesetveszélyes” út menti fát (többnyire nyárfát) kíván kivágni. Ábrahámhegyen 69 db-ot. Független igazságügyi 
szakértő szemrevételezése után az a vélemény alakult ki, hogy a kijelölt fáknak mintegy tizede valóban olyan 
állapotban van, hogy megérett a kivágásra. A többi a gazdasági haszon reményében válna semmivé, tűnne el
a szemünk elől. Persze fényképről még gyönyörködhetnénk benne.
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Badacsonytomaj mellett állítólag Ábrahámhegy képviselőtestülete is tiltakozott a terv ellen, de ennek nyomát 
még nem láttam a honlapon. Arra gondoltam, hogy első lépésként az október 6-i murci-fesztiválra szórólappal 
tájékoztatnánk az ott megjelenteket. Esetleg addigra már nem csak a tájékoztatás lesz a tennivaló. A kinyomtatását 
vállalom.

A badacsonytomaji testületi üléshez mellékelt anyag megtalálható a 71-es út menti fakivágás – Badacsonytomaj 
linken. 

A google-n a „71-es út fakivágás” szavakra keresve van még néhány újsághír.
Várom a véleményeket, információkat.

Üdvözlettel, Zolnai László

Tisztelt Fekete János, Megyei Igazgató úr!

Szervezetünk a közelmúltban értesült a 71-es út melletti fakivágásokról. Ezzel kapcsolatban 
szeretnénk tájékoztatásukat kérni, levelünket a mellékelt csatolmányban találja.

Üdvözlettel, Gödrös Erzsébet, Elnök
Ábrahámhegyi Nádirigó Környezet-
és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület

Tisztelt Igazgató Úr!

Szervezetünk a közelmúltban értesült arról, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatósága 
nagyszabású fakivágásokat tervez a Balaton északi partján fekvő településeket összekötő utak mentén; Zánka, 
Balatonszepezd, Révfülöp, Kővágóörs, Balatonrendes, Ábrahámhegy, Balatonederics, Szigliget, Badacsonytomaj és 
Badacsonytördemic települések közigazgatási határán belül. A tervezett fakivágások indoka a fák balesetveszélyes 
volta és részben egyes útrekonstrukciós munkák elvégzése.

Az érintett települések polgármesteri hivatalaihoz a közelmúltban juttatták el a tervezett fakivágásokhoz 
kapcsolódó megkeresésüket, melyet a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
részére küldtek meg 2012. július 12-én. Ebben a levélben fel vannak tüntetve az érintett fasori szakaszok, a kivágásra 
tervezett fák bizonyos adatainak felsorolásával együtt.

Az egyeztetési folyamatra való előzetes felkérésüket az érintett polgármesteri hivatalok irányában örvendetesnek 
tartjuk, azonban magával az eljárással, valamint az annak során felmerülő egyes, különös súlyú kérdésekkel 
kapcsolatban komoly fenntartásaink vannak, melyeket az alábbiakban ismertetünk.

1. A felmérésekben az abban szerepeltetett fákhoz rendelve csak mennyiségi adatok találhatók (a fák törzsátmérője, 
magassága, a lombkorona becsült térfogata), azonban semmilyen információ nem áll rendelkezésre az egyes fák 
egészségi állapotáról. A fakivágás indokát a fákra vonatkozó, egyedi szakértői véleménnyel kell alátámasztani, nem 
tartjuk elfogadhatónak az (alátámasztott) indoklás nélküli kivágásra jelölést. Vélhetően a balesetveszély számos 
fa esetében faifjítással is elhárítható, a kivágást nem (minden esetben) az egyetlen lehetséges megoldás – bár sem 
önmagának a balesetveszélynek a ténye, sem annak kizárólag fakivágással történő elháríthatósága nincs igazolva
a megküldött felmérésekben.

2. Az általánosan elfogadott eljárásrend szerint a fák vizsgálatát dokumentálni kell, a vizsgálatokról pedig 
szakvéleményt kell készíteni. Egy fa teljeskörű vizsgálatának, valamint a vizsgálatról készült szakvéleménynek az 
alábbi adatokat kell tartalmaznia:

– a tőkörnyezet vizsgálatát – a fa kezelési javaslatát, ami lehet
– a fa statikai vizsgálatát  kivágás is, de csak indokolt esetben.
– a fa külső szemrevételezéses vizsgálatát – a fa fenntarthatóságának várható idejét, valamint
– a fa belső műszeres vizsgálatát, – a felülvizsgálat javasolt idejét.

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Veszprém megyei igazgatósága

Fekete János, Megyei Igazgató Úr részére
8200 Veszprém, Mártírok útja 1. 
fax: 88/819-529

Tárgy: Zánka, Balatonszepezd, 
Révfülöp, Kővágóörs, Balatonrendes, Ábrahámhegy, 
Balatonederics, Szigliget, Badacsonytomaj és 
Badacsonytördemic települések közigazgatási határán 
belül tervezett közút menti fakivágásokkal kapcsolatos 
észrevételek megküldése, felvilágosítás kérése (71-es út, 
7202, 7312, 7338 és 8219-es sz. utak) 
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A fentiek hiánya miatt az alábbi kérdések vetődnek fel jelen esetben:
– vizsgálta-e a fákat (független) szakértő?
– valóban elvégezték-e a fák teljeskörű vizsgálatát?
– elvégezték-e a fák belső műszeres vizsgálatát azokban az esetekben, ahol szemrevételezéssel nem állapítható 

 meg a balesetveszély kivágással való kizárólagos elhárításának szükségessége?
Kérjük szíves tájékoztatásukat a fenti kérdéseket illetően. 

3. A Magyar Faápolók Egyesülete – amint az az Európai Unió számos más országában is megtörtént – a közelmúltban 
hazánkban is kidolgozta a fák ápolásának szabályaira vonatkozó irányelveket, melyek széles körű szakmai 
egyeztetéseket követően születtek meg. Ezeknek a szabályoknak a betartása alapvető fontosságú a fenntartható 
környezetgazdálkodás és a tájértékek megőrzése szempontjából is, a jelen eljárás tekintetében különösképpen.

4. A felmérésekben számos fa olyan kis törzsátmérővel szerepel, amelynél nem értelmezhető a vágásérettség 
kifejezés. A „vágásérettség” fogalma – ettől függetlenül is – kizárólag az erdőgazdálkodásban értelmezhető, ahol a fákra 
az erdő védelméről szóló törvény hatálya vonatkozik. Ennek definíciója az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM 
rendeletben található:
„2.§ 17. vágásérett faállomány: az a faállomány, amelynek az Adattárban nyilvántartott vágásérettségi mutatója legfeljebb
10 év”, azaz tíz év múlva éri el a vágásérettségi kort. A vágásérettségi mutató = vágásérettségi kor – (mínusz) jelenlegi kor.

Ilyen kimutatást a hivatkozott felmérések nem tartalmaznak, de nem is tartalmazhatnak, mivel az út menti 
fák a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény hatálya alá esnek. A vágásérettségre való hivatkozás tehát 
ebben az esetben értelmezhetetlen.

5. Bizonyos esetekben, így a 8219-es út mellett, valamint a 7338-as út mellett található fák kivágásának indokaként 
a Regionális Operatív Program keretein belül végzendő útfelújítás merül fel indokként. Az anyag nem ad arról 
tájékoztatást, hogy ez esetben miért feltétlenül szükséges a fák kivágása, illetve hogy az (akár részben) elkerülhető-e, 
illetve a felújítások előkészítésekor – amennyiben a kivágások elkerülhetetlenek – miért nem egyeztettek az érintett 
önkormányzatokkal, illetve civil szervezetekkel – az alábbiakban kifejtett eljárásrend szerint.

6. Az érintett polgármesteri hivatalok részére eljuttatott levélben hivatkoznak az úttörvény 47. § 10. pontjára, 
miszerint az érintett fák az út tartozékai, valamint megemlítésre kerül, hogy az érintett fák nem tartoznak a Fás 
szárú növények védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá. A levél azonban nem tesz említést arról, hogy jelen 
eljárásra is vonatkoznak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) foglalt rendelkezések is, melyek az egyes eljárások ügyféli jogállását 
szabályozzák. A Ket. 15. § szerint:

„15. § (1)51 Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy 
jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

(5)  Meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak 
a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy 
valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

(5a) A hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely 
alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti
a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogainak gyakorlását törvény ahhoz a feltételhez kötheti, 
hogy az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tesz vagy kérelmet nyújt be.”

A Ket. 29. § (6) bekezdése előírja továbbá:
„Ha jogszabály további értesítési formát nem állapít meg, a hatásterületen élő ügyfeleket és a 15. § (5) 

bekezdésében meghatározott szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton kell értesíteni. (…)”, 
illetve a 80. § (3) bekezdése kimondja:

„Hirdetményi úton történő közlésnek van helye a hatásterületen élő és a 15. § (5) bekezdésében meghatározott 
szervezetek esetén (…)”.

A fent leírtakból következik, hogy a szóban forgó fakivágási ügyekben a civil szervezeteket és önkormányzatokat 
ügyfelekként kell kezelni, és az eljárásba való bevonásuk nem opcionális.

7. A tervezett nagyarányú fakivágások ezen felül – jelen formájukban – sértik az Alaptörvényt is, mivel
az Alaptörvény rendelkezései szerint mindenkinek kötelessége a nemzet közös örökségének a védelme. [Alaptörvény P) 
cikk]. Az alkotmányozó e rendelkezés indokolásaként kifejti: „Deklarálja, hogy Magyarország védi és fenntartja az 
egészséges környezetet. Ezzel az Alaptörvényben új elemként megjeleníti a fenntarthatóság követelményét, ami az 
állam és a gazdaság részére irányt szab a környezeti értékekkel való felelős bánásmódhoz. E rendelkezés tehát 
kiemeli az ilyen értékekkel való felelős bánásmódot.

Kiemelkedő felelősség hárul tehát e közös örökség megőrzésében az államra, amely fokozott felelősséggel 
tartozik a nemzeti vagyon alá tartozó értékekért. [Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdés]. Az Alaptörvény indokolása 
e tekintetben a következőket tartalmazza: „Az Alaptörvény a magyar állam és az önkormányzatok tulajdonát nemzeti 
vagyonként határozza meg, és ezzel összhangban állapítja meg az azzal való gazdálkodás célját. Ennek megfelelően a nemzeti 
vagyon kezelése nem szolgálhat magánérdekeket, hanem azt a közösség javára kell használni, kiemelt figyelmet 
fordítva a végességükre tekintettel védelemre szoruló természeti erőforrásokra, valamint arra, hogy a nemzeti 
vagyon a jövendő generációk számára is szükségleteik kielégítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljon.” 
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Álláspontunk szerint fák kivágása tehát csak a megfelelő szakértői vizsgálatok elvégzését követően, az egyéb, 
felmerülő szempontok messzemenő figyelembevételével történhet csak meg, természetesen oly módon, amely 
garantálja az (igazolt) balesetveszély megszüntetését. Ábrahámhegy önkormányzata legutóbbi közgyűlésén 
ugyancsak határozott egy levél megküldéséről a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség részére, kérve annak indoklását, mi alapján ítélték betegnek, illetve kivághatónak a szóban forgó fákat.

A fentiekben leírt szempontokra és érvekre hivatkozva ezúton kérem Tisztelt Igazgató Úr szíves tájékoztatását
a felvetett kérdéseket illetően, valamint kérem, hogy a fakivágások előkészítését a szükséges favizsgálatok elvégzése 
mellett – melynek majdani eredményéről ezúton szíves tájékoztatását kérjük –, és az érintett civil szervezetek és 
önkormányzatok bevonásával folytassák, a törvényes keretek figyelembe vételével.

Tájékoztatjuk, hogy a Levegő Munkacsoport a közelmúltban hasonló tartalmú levelet juttatott el a T. 
Közútkezelő Zrt-nek valamint az érintett önkormányzatoknak, melyet egyesületünkkel egyeztetett. Azonban
a Levegő Munkacsoporttal történt megbeszélésünk szerint az érintett ügyben a továbbiakban a mi szervezetünk, 
azaz a Nádirigó Egyesület – a Védegylet Egyesület szakmai tanácsadását igénybe véve képviseli a kivágásra jelölt 
fák védelmét. Kérjük tehát, hogy az ügy további fejleményeit illetően a Nádirigó Egyesülethez, illetve a Védegylet 
munkatársához, Visnyovszki Andráshoz szíveskedjenek fordulni (tel.: 70/265-8096). 

Szíves együttműködésüket köszönjük!
Budapest, 2012. szeptember 25.
 Tisztelettel: Gödrös Erzsébet, Elnök
 Ábrahámhegyi Nádirigó Környezet-

 és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület

Tájékoztatásul kapják:

Zánka Község Önkormányzata,
Filep Miklós polgármester,
8251 Zánka, Fő u. 29.
Fax: 87/468-019 

Balatonszepezd Község Önkormányzata,
Márton József polgármester,
H-8252, Balatonszepezd, Árpád u. 27.,
fax: 87/468-591 

Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatala,
Miklós Tamás polgármester,
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.,
Fax: 06-87/563-338  

Kővágóörs Község Önkormányzata,
Horváth Dezső polgármester,
8254 Kővágóörs, Kossuth u. 1.
Fax: 06-87/563-013

Balatonrendes Község Önkormányzata,
Takács Ferenc polgármester, 
8255 Balatonrendes, Fő utca 1.,
Fax: 87/471-506

Ábrahámhegy Község Önkormányzata,
Vella Zsolt polgármester,
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.,
Fax:87/471-506 

Balatonederics Község Önkormányzata,
Németh József polgármester,
8312 Balatonederics,
Kossuth Lajos u. 84.,
Fax: 87/466-444 

Szigliget Község Önkormányzata,
Balassa Balázs polgármester,
8264 Szigliget, Kossuth u. 54.,
Fax: 87/461-355 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata,
Krisztin N. László polgármester,
8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.,
Fax: 87/471-289 

Badacsonytördemic Önkormányzata,
Vollmuth Péter polgármester,
8263 Badacsonytördemic,
Hősök útja 12.,
Fax: 87/433-036

Fakivágás

Az elmúlt évben több civil szervezet tiltakozott a 71-es főút mentén tervezett fakivágásokkal kapcsolatban.
A fürdőegyesület vezetője, Pattantyús Miklós, engem is megkért, írjam le ezzel kapcsolatos véleményemet. 

Ha fákat, fasorokat ki akarnak vágni, az ellen általában magam is tiltakozok, hiszen ezek életünk és a táj részei. 
Jelen esetben azonban más szempontokat is lényegesnek tartok, azért mert a 71-esút egy főközlekedési útvonal, ahol 
a közlekedést lehetőleg minden időjárási körülmények között biztosítani kell. 

Valamikor, nagy „divat” volt nyárfákat, nyárfasorokat telepíteni. Elsősorban azért, mert gyorsan növő fa. Ahogy 
a fák hirtelen felnőttek, az árnyoldalak is jelentkeztek. A nyárfa ágai könnyen törnek, szélben, téli havas időben, 
vagy ha zúzmara, ónos eső borítja, a letörő ágak veszélyt jelentve az ott lakókra, és az arra közlekedőkre. Sajnos 
Pécsett volt egy ilyen tragédia, egy óvoda udvarára leeső ág okozta, ott az összes nyárfát azonnal kivágták, és senki 
se tiltakozott. 

De más kellemetlenségek is adódnak. A nyárfa tavaszi, kora nyári virágzása meglehetősen kellemetlen, heteken 
keresztül hullik a fehér szösz mindenki nyakába, fehér lepellel teríti be a tájat, mintha havazna. Sokak számára 
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ez egy nehéz időszak, prüszkölnek, krákognak, nem kapnak levegőt, az allergiások kimondottan szenvednek.
Az említett okok miatt már sok helyen megszabadultak a nyárfasoroktól.

Nézzük konkrétan: Ábrahámhegyen, Badacsony és B. Rendes irányába 1961 tavaszán telepítették, ezt a fasort. 
Korában nem volt, és Ábrahámhegy akkor is gyönyörű volt, mert rendezett volt a táj. A nyárfák tehát, már több mint 
ötven évesek! A vágásérett fát ki kell vágni, annak gazdasági haszna van, a nyárfa mehet a papírgyárba, legalább nem 
erdőt vágnak ki. Aztán újat kell telepíteni! 

Sajnos az időjárás is megváltozott, egyre vadabb, és kiszámíthatatlanabb viharok törnek rá a tájra. Jól emlékszem 
a 2011 májusában bekövetkezett ítéletidőre, mikor a Balaton térségbe160 km/órás szélvihar tombolt. Mivel rossz 
hírt kaptam Ábrahámból, kocsiba ültem, és Pécsről Ábrahámhegyre autóztam. Közben a rádió bemondta, a 71-es út 
a kidőlt fák miatt több helyen járhatatlan. És bizony az volt, Ábrahámtól mindkét irányba nyárfák dőltek az útra, 
tövestől borultak ki, és az utat eltorlaszolták. Szerencsére senkire nem dőlt rá, senki nem rohant bele, egy éppen 
kidőlő fába. De ez csak a szerencsén múlott, a szerencse azonban nem szegődik mindig mellénk. 

A leírtak alapján úgy gondolom, nem baj, ha lépcsőzetesen leváltják a 71-es út mentén a nyárfasort, és olyan 
fákkal váltják fel melyek nem veszélyesek a közlekedőkre nézve, ugyanakkor tájba illőek, és a várható klímaváltozást 
is képesek elviselni. Nekünk, civileknek és civil közösségeknek erre kellene fokozottan figyelnünk. Nehogy csak
a kivágás történjen meg, de az újratelepítésről megfeledkezzenek. 

Zánka és Györök térségében, az út mentén, a tavasszal elsőnek virágba boruló mandulafák várják az ide érkezőket. 
Gyönyörűek és még hasznot is hoznak. Én nem bánnám, ha tavasszal Ábrahámhegyen is virágzó mandulafasorok 
díszítenék a tájat. 

2012.10.10. V.A.

A Tel-Aviv-i gólya rejtélyes története

Nemrégiben Karcza Zsolttól, Madártani Egyesület Madárgyűrűzési Központjának vezetőjétől kaptam egy 
különleges hírt, amelyet eredetiben adok közre az olvasóknak:

„Hello, My name is Daniel Berkowic, I am manager collection in the Natural History Museum at Tel-Aviv university. During 
my job, I found very old Mounted of White Stork with no detail beside ring on the right leg with the number: Budapest, 
Hungaria 293. There is any chance that you more information about this bird? When it was ringed and where? This specimen 
supposed to be from the first half of the 20th.

Thanks in advance. Daniel Berkowic, Collection manager, Natural History Collections, Dep. of Zoology Tel Aviv University 
Ramat Aviv, Tel Aviv”

A Tel-Aviv-i Természettudományi Múzeum munkatársa arról értesít, hogy a munkája közben talált egy fehér gólya 
preparátumot, amelynek a jobb lábán egy gyűrű volt látható „Budapest, Hungaria 293” felirattal. Kérdése, hogy van-e 
bármi esély, hogy többet tudjon meg erről a madárról, például, hogy mikor és hol gyűrűzték?
Karcza Zsolt villámgyorsan válaszolt is az 
elektronikus levélre:

Hello, found the report page:
http://www.biodiversitylibrary.org/

item/34755#page/377/mode/1up
Best wishes, Karcza Zsolt, Madárgyűrűzési 

Központ / Hungarian Bird Ringing Centre MME 
/ BirdLife Hungary

Ha valaki a mellékelt hivatkozást az 
interneten megnyitja, olvashatja dédapám, 
Vönöczky Schenk Jakab ornitológus az Aquila 
című szakmai folyóiratban 1909-ben megjelent 
cikkét a 293-as számú gyűrűvel megjelölt fehér 
gólya sorsáról. A magyarul közölt megkerülési 
adatokat párhuzamosan, német nyelven is 
közli, hogy a hazai kutatókon kívül a világ 
szakemberei is megismerhessék a rendkívüli 
eredményeket.

Érdemes beleolvasni a rövid kis híradásba, 
hiszen megtudjuk a szóban forgó fehér gólya 
gyűrűzési történetét – ezt eredetiben közlöm:

ÍRÁSOK
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Egri ma már nem Magyarországon található, és mint olvashatjuk, a levélben említett gólya sem a „Palesztina-
Múzeumot” díszíti. Erről a gólyák mit sem tudva, járják megszokott útjukat.

A preparátum megtalálásának szakmai jelentőségéről Karcza Zsoltot kérdeztem: „1908-ban, a hazai madárgyűrűzés 
első évében a Magyar Királyság területén az Ornitológiai Központ munkatársai Schenk Jakab vezetésével összesen 1064 
madarat jelöltek meg. Mindebből 351 fehér gólya fióka volt. Ekkor Magyarországon kívül még csak Dániában és Németország 
egyes területein jelöltek rendszeresen madarakat, de fehér gólyát csak elenyésző számban. Gólyáink vonulásával kapcsolatban 
számos kérdés volt még megválaszolatlan abban az időben, és minden egyes megkerülési adat közelebb vitte a kutatókat
a vonulási útvonalak, a telelőterület, vagy éppen a madarak életkorával kapcsolatos ismeretekhez. Az Izraelben, 1909 áprilisában 
megkerült, és szerencsés módon egy múzeumi preparátumként a mai napig fennmaradt madár az egyik első bizonyítékot 
szolgáltatta a hazai fehér gólyák tavaszi vonulási útvonaláról. Csak az Aquilában, az Ornitológiai Központ folyóiratában, 
publikált adatok maradtak fent mára, a többi adat, a teljes archívum, könyvtár és tárgyi eszközök megsemmisültek a II. 
világháborúban. A megmaradt adatokból a tudományos eredmények mellett kirakhatjuk a gyűrűzők, így Schenk Jakab 
évenkénti gyűrűzési útvonalát is, amely mai napig új ismeretekkel bővülhet.”

A madarászoknak szigorúan szakmai szempontból véve inkább csak gyűrűzési eredmények az igazán fontos adatok. 
Azonban tagadhatatlanul mind a szakma, mind a laikus érdeklődök, és az érintettek számára is igazi kuriózumnak 
számít, hogy a megjelölt és nyomon követett egyed preparátumként mai napig megtalálható egy távoli múzeumban, 
ahol a levél tanulsága szerint igencsak kíváncsiak a sorsára. 

A mai felgyorsult világban igen hamar értesülnek egy-egy megjelölt madár útjáról, éppen aktuális helyéről, sorsáról. 
Ám nem volt ez mindig így.

A századelőn gyűrűzött madarakról a mai információgazdag világunkhoz képest, igen ritkán érkezett visszajelzés 
a Központ munkatársai részére, az is vagy levélben, vagy újságcikkben híradásként. Többek között ezért is volt 
egyedülálló, hogy a londoni The Times napilapban, 1909. március 3-án megjelent egy Dél-Afrikában, Natalban lelőtt 
fehér gólyáról tudósító cikk: a gólyát a háromszéki Hídvégen Schenk Jakab fiókaként jelölte meg.

A londoni The Times 1909. március 17. számában 
Herman Ottó válaszlevele jelent meg, amelyben 
ismertette a madár történetét és az eset tudományos 
jelentőségét is: ez volt a világon az első, az egyenlítőn túl, 
Afrikában megkerült madár. Az Ornitológiai Központ 
munkájának és szenzációs eredményeinek gyorsan híre ment a szakmai körökben, hiszen a szakemberek ekkor még 

bizonyíthatóan nem tudták a választ arra a kérdésre, hogy ezek a madarak 
vajon átlépik-e az egyenlítő vonalát… Ez a megkerülés és a híradás megadta 
a feleletet, és nemcsak a Központ dolgozóit serkentette további kutatásokra, 
hanem a világ többi részén munkálkodó kollégáikat is. 

A Központ ma már sajnos nem létezik régi formájában, azonban utóda
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai a mai 
napig folytatják a hagyományokat. 

Vönöczky Schenk Jakab, az 1930-as évek második felétől Magyar Ornithologiai 
Központ kísérletügyi-, majd főigazgatója volt. Munkásságáról, valamint
a Madártani Intézet történetéről 
2009-ben írtam meg szakdolgozatom 
„A Magyar Ornithologiai Központ 
története 1893-1944” címen, amely 
az ábrahámhegyi könyvtárban is 
megtalálható. Érdemes beleolvasni, 
hiszen nem csupán dédapámról van 
benne szó, hanem Csörgey Titusz is, 
és a Homannay család felmenőjéről, 
Hámori Mihályról is, aki hosszú 
időkön át a Központ munkatársa 
volt.  Engedjék meg, hogy csak 
röviden megemlítsek dédapámról 

A Tel-Aviv-i Természettudományi 
Múzeumban fellelt gólya preparátuma, 

kissé viharvert állapotban.
Tudomásunk szerint, az eset tudományos 

jelentőségére tekintettel megkezdődött
a preparátum restaurálása.

Vönöczky Schenk Jakab által, 1908-ban 
feltett gyűrű, mai is a preparátum

lábán található



Egyesületi Tükör 201224

néhány dolgot: érdemei közé sorolhatjuk többek között a madárgyűrűzés Magyarországon való bevezetését, 
a madárvonulás-kutatásban elért eredményeit, az 1928-ban oktatási céllal elkészített madárvonulási térkép 
megalkotását, amely megtalálható volt a népiskolákban, valamint a turul, avagy a kerecsensólyom kutatását is. 

Dédapám igen szeretett a természetben munkálkodni, járni a tavak, folyók környékét, megfigyelni a madárvilágot, 
meggyűrűzni és nyomon követni a már megjelölt apró- és nagyobb termetű madarakat, de szinte biztos vagyok 
benne, hogy legjobban ezt a vidéket, a világ egyik legcsodálatosabb helyét, Ábrahámhegyet kedvelte.

Vönöczky Lilla

Vönöczky András: Bagolykő

A karácsony utáni napfényes tavaszi 
időben már nem tudtam a városban maradni, 
valahogy, muszáj volt Ábrahámba menni.
A „vendégfogadó” törkölypálinkámat a nap-
fényes teraszon szervíroztam, azt kortyolgatva 
megdicsértem magamat: „Milyen okos vagy, 
hogy lejöttél Ábrahámba”. Itt a szép idő még 
szebb, mint máshol. A napfényes, szinte meleg 
teraszon ülve, hallani lehet a végtelen csendet, 
amit ritkán zavart meg valami a nádas, vagy
a Balaton felől.

Persze nem sokáig lehet ilyen csendes 
dolgokon elmélkedni, ki kell pakolni házból, 
amit télire bepakol-tunk, villanyt kell be-
üzemelni, vizet kell „fakasztani” a téliesített 
vízóraaknából, mind ezernyi feladat, de 

ez most könnyű szórakozásnak tűnik. Tüzet kell gyújtani, és tartósan rakni kell a kályhát, annak reményében,
hogy a téli hideget ki lehet űzni az udvarra. Kint melegebb van, mint bent, no de majd a vaskályha elrendezi
a dolgot. Ropog a tűz a kályhában, készül a forralt bor és némi ebéd illata is megjelenik a házban. Ezek az élet ritka 
szép pillanatai! 

Csak a nappalok ne lennének ilyen rövidek. Mire mindennel végzek, már hosszúra nyúlnak az árnyékok,
a kertben már nem érdemes munkához fogni. Ilyenkor kell a pincébe menni, ott nappal is, este is egyformán sötét 
van, nyugodtan lehet az újborokat kóstolgatni. Mire feljövök, már beáll a téli este, a napnak vége, senki nincs
a környéken, csak a kis zsebrádiómon tartom a kapcsolatot a világgal. Valahogy az éjszaka is elmúlik, az esti kellemes 
meleggel együtt.

Ha lassan is, de eljött a reggel, fél nyolc mire előbújt a túloldalon a vöröslő nap, még egy fél óra, mire uralni 
kezdi a tájat. De az éjszaka beállt kemény fagy nem akart felengedni. Fagyott földbe végleg nem lehet kertészkedni, 
állapítottam meg a rég ismert bölcsességet, akkor inkább kiránduljunk, irány az ábrahámi hegy! A gondolat hamar 
testet ölt, átmegyek Ninausz Gyuri vitorlázó barátomhoz, invitálom a hegy-re: gyere, nézzük meg, megvan-e még
a Bagolykő? Neki se kell kétszer mondani, felesége Ildi is velünk tart, bebörgeti 50 éves „vadásztrabantját”, megyünk 
fel Körmicbe.

Kanyarodunk felfelé és keresem 
a rég ismert tájat. Nagyon meg-
változott minden. Amikor még
a Leszner házban laktunk, és nem 
volt jó strandidő, vagy eső után 
gombászni lehetett, csapatokban 
jártuk a hegyet. Ismertünk minden 
házat, szőlőt, dűlőutat. De onnan 
már 1961-ben el kellett jönnünk. 
Létezik, hogy, azóta nem jártam ott? 
Most annyi az új ház, és a kerítés, 
meg a szőlők helyett telepített tuja, 
hogy időnként már azt se tudom, 
merre járok, jó felé megyünk-e? De 
azért egy-egy régi ház „útbaigazít”.

Körmicet elérve leteszzük a Trabit, 
sétálunk nyugat felé, fel a gerincre. Jó 
fagyos a föld, nincs sár, szikrázik a nap.
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R emek kirándulóidő van. Látni lehet a múltat 
és a jelent. Hatalmas kőbástyák között kisebb 
elhagyott parcellákat, egy-egy régi pincével, 
láthatóan valamikor szőlő volt ott. Van 
ahol már az erdő visszafoglalta a területet. 
Elképzelhetetlenül sokat kellett dolgozni az 
akkori embereknek, hogy egy kisebb szőlő 
telepítéséhez teret nyerjenek. 

A kiszedett kövekből házat, pincét építettek, 
bástyát raktak. Mindezt kézi erővel. Ma már 
nem terem ott semmi, nem éri meg, mondják. 
De szerencsére új házakat, pincéket is látni, 
amit szépen művelt szőlő vesz körül. 

Nem sokat kel mennünk, felérünk a gerincre, 
és előttünk van a Bagolykő, a nem mindennapos 
panorámával. Szemben Badacsony, túlparton 
Fonyód, messze Mária. Alattunk a Kápolna 
völgy, mintha repülőről néznénk a tájat. Pont 
olyan, mint ötven évvel ezelőtt volt. Tökéletes 
„építmény”, valamikor biztosan baglyok 
tanyája lehetet, míg az ember nem zavarta 
nyugalmukat. Csak remélni lehet, hogy eredeti 
szépségében sokáig megmarad!A Bagolykő sziklatömbje

PIZZÉRIA, Ábrahámhegy egyik legrégibb épülete

A 30-as években készült képeslap és fénykép mutatja, 
hogy Ábrahámhegyen, a Bökkhegy délkeleti oldalában alig 
álltak épületek a mostani beépítettséghez viszonyítva. 
A képeken a Török-villa (ma posta), a későbbi Kiss 
hentes épülete (hogy korábban kié volt, nem tudom) 
és a Bökkhegy oldalában néhány ház, illetve nyaraló 
látható. Az előtérben – az országút és a Posta utca között 
– tehenek legelnek.

Képes összeállításunkban a Posta utcai híd 
melletti épület változásait, fejlődését mutatjuk be. 
Gyermekkoromban, mint említettem, a Kiss hentes 
boltja volt ott, ahol hetente kétszer lehetett húst kapni. 
Mellette „üzemelt” Inci néni élelmiszer boltja (ővele 
később Révfülöpön találkoztam, szintén élelmiszerbolti 
eladóként). Aztán fodrász is volt egy ideig az utcára nyíló 
helyiségben. A rendszerváltás után átépítették.

Mostanra – a helybeliek és nyaralók örömére – jól működő Pizzéria nyílt a földszinti helyiségekben, ahová a 
szezonban lassacskán már csak előzetes helyfoglalással lehet bejutni, mivel 40 féle pizzából lehet választani és a 
kiszolgálás első osztályú. A neve is „tájbaillő”: „Lacus Pelso” – a Balatonnak a rómaiak által használt neve.

P.Á.M.
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Romhányi József „Rímhányó” verse
(*1921.03.08. – †1983.05.17.)

Egy költői vénától jól becsípett BOLHA önéletrajzi regényét nekem mondta tollba

Születtem Dolhán, egy kutyán,
tizenkettőben, Gezarol után. 
Atyám paraszti sorban
élt egy lobogós gatyán. 
Anyám egy cipész vérét kicsikarva,
átment a kisiparba.
Kiskoromban elláttam már bolhai tisztemet,
s a csípésem jelentősen viszketett.
Lakókutyám egy kis pulipintyó,
mint jó suba betakart,
de többet akart
ifjúi vágyam már tavaszra:
átköltöztem hát egy tágasabb kuvaszra,
mely nemsoká a plébános ebe lett.
Szemem előtt tehát már a papi pálya lebegett.
A lelkem felkészült,
s a tornácon, hol este a lelkész ült,
magam is reverendába bújtam.
Ám az új tan
s a jámborság nem kötött le sokáig.
Megláttam másnap a szakácsnő bokáit,
Fogtam magam s kiugrottam.
De csalódtam benne! Sós volt és lagymatag.
Az örökös hagymaszag tönkretette gyomromat,
és olyan testes volt, hogy féltem, agyonnyom.
Nem maradtam egy estet sem,
megszöktem a sekrestyésben,
aki velem a kocsmába tántorgott.
Magához vett a kántor ott,
s hogy lett tanyám egy tanár úr nadrágja?
Ez a kis út nagy dráma
a kántorné életében.

Én megértem!
Így kerültem iskolába,
amit néhány diákban tisztességgel kijártam.
Tanulnom ugyan csak ritkán akaródzott,
de mivel az osztály sűrűn vakarózott,
szavamra, valamit mégiscsak szívhattam 
magamba!
Érettségi vizsgánkon én átmentem.
Az elnök felnyögve
kaparászott utánam,
s bár az ízét utáltam,
mégis, pályám érdekében
addig benne éldegéltem,
amíg a rég áhított fővárosba szállított.
Az elnök egy kis színésznőt szeretett.
Így kaptam szerepet az egyik színpadon.
De nem szerepeltem soha a színlapon,
mert atyám tanácsa mindig bennem marad:
“Sohase engedd kinyomni magad!”
Színésznőm illatos szoknyáján
hintázva jártam a színházba.
Az öltöző pad alatt
én is mindig jól kicsíptem magamat.
Ám az én művésznőm, felelőtlen fruska,
ráerőszakolt egy színikritikusra.
Azt hittem, vérembe megy most ész, értelem,
de rágós volt, fanyar, avas és vértelen,
ezért ugrottam át Önhöz néhány napra
többi rajongómat inkább megváratva.
Csináljunk most együtt egy jó csípős darabot.
…S ezzel a bolha jól belém harapott.
Akkorát csaptam rá, hogy hasadt a paplan.
Hogy ugrott el mégis? Megfoghatatlan!
Veszítve karriert, nagy lakomát,
riadtan menekült az ablakon át.
Tovatűnt egy kóbor eben kutyagolva,
s lett, ami volt: kutyabolha.
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Az 1997. óta megjelent Egyesületi TÜKÖR oldalszámai

1997. 1. szám 28 oldal
1998. 2. szám 32 oldal
1999. 3. szám 32 oldal
2000. 4. szám 32 oldal
2001. 5. szám 32 oldal
  Összesen: 156 oldal

2002. 6. szám 36 oldal
2003. 7. szám 48 oldal
2004. 8. szám 36 oldal
2005. 9. szám 36 oldal
2006. 10. szám 28 oldal
  Összesen: 184 oldal

2007. 11. szám 32 oldal
2008. 12. szám 36 oldal
2009. 13. szám 36 oldal
2010. 14. szám     28 oldal
2011. 15. szám     32 oldal
  Összesen: 164 oldal
-------------------------------------------------
  Mindösszesen: 504 oldal

A kiadványok oldalszáma egyedül nem egyértelmű információ, mivel nem vettük figyelembe
a címek, az illusztrációk és a képek méreteit (helyfoglalását), és az írások betűméretét.
A nyomdai tördelőszerkesztő mindig ügyelt arra, hogy a teljes terjedelem oldalszáma

osztható legyen néggyel, mert csak így lehet A3-as méretben nyomtatva A4-esre összefűzni.
Ennek érdekében megjelentek adott esetben a kisebb betűk,

máshol a nagyobb sorköz, kisebb képek, és így tovább.

A leglényegesebb azonban mindig a tartalom.
Ennek szintjét szeretnénk továbbra is megtartani.



Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!


