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Kedves Ábrahámhegyiek!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit az 1848 – 49-es Forradalom és
Szabadságharc 169. évfordulója alkalmából.

A Lánchíd még épült,

Wesselényi még élt, amikor felvirradt Pest-Buda történetének egyik
legnagyobb napja 1848. március 15. Március 15-én havas eső esett, a nép, a
forradalmi ifjúság esernyők gombái alatt gyülekezett. A város tele volt
emberekkel, akik egy vásárra készültek.
A bécsi forradalom már kitört, de Pesten ezt még nem tudták. Petőfi Sándor
megírta Nemzeti dalát. Az egyetemi ifjúság március 19-re, vasárnap estére
nagy vacsorát tervezett, hogy megünnepeljék a forradalmak virradását. De a
történelem másként határozott. Március 14-én este egy távolból érkező ifjú tért be a Pilvax kávéházba. Ő hozza a hírt, hogy
Bécsben is kitört a forradalom. És mi tétovázunk? – kiáltja közbe Petőfi Sándor. Jókai megírja Kiáltványát, megszövegezik a
nemzet követelését, a Tizenkét pontot, s másnap délelőtt felolvassa a Kiáltványt, s Petőfi elszavalja Nemzeti dalát a Pilvax ifjúsága
előtt. Kitódulnak az utcára. Szakad az eső. Az egyetem felé indulnak. Először az orvosokhoz, aztán a mérnökökhöz, végül a
jogászokhoz mennek. Mindenütt ismertetik a Kiáltványt, a Tizenkét pontot, Petőfi elszavalja a Nemzeti dalt.
Emlékezése szerint valaki azt kiáltotta:
„- Most menjünk a cenzorhoz!” Ahogyan mi is tanultuk, akkoriban minden egyes
magyar sor kinyomtatásához a cenzor, Bécs engedélye kellett.
Petőfi így felelt:
„- Cenzorhoz nem megyünk, nem ismerünk többé semmi cenzort, el egyenesen a
nyomdába!” Lefoglalják Landerer és Heckenast közeli nyomdáját, cenzori
engedély nélkül kinyomtatják a nemzet követeléseit, s a Nemzeti dalt.

A Nemzeti Múzeum előtt rendezett tömeggyűlésen elhatározzák, hogy
kiszabadítják börtönéből Táncsics Mihályt.
Másnap örömmámorban úszik a város, győz a forradalom, megindulnak
Kossuth honvédei, s a huszonöt éves Petőfi Sándor és március tizenötödike
bevonul egy nép, egy ország történelmébe.
Zavari Judit
képviselő
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Emlékeim Dr. Zalatnay Ottóról
A hetvenes évek elején, egy forró nyári napon, dél tájban találkoztam először Ottó bátyánkkal. A
Bökkhegyi út elején ácsorogtunk édesapámmal, néhai Dr. Varannai Gyulával és valamelyik
testvéremmel. Tapolcáról jöttünk, ahol sikerült beszereznünk egy kis 60 literes Lehel hűtőszekrényt. A
szombathelyi Szombat családtól nem sokkal korábban megvásárolt szerény nyaralónk ugyanis, amely
mind a mai napig híján van a vezetékes víznek, sajnálatos módon nem rendelkezett eme, nyári
kánikula idején szinte nélkülözhetetlen alkalmatossággal, és a kút hűvösébe csak egy-két dolgot
lehetett leengedni, ami népes családunk szükségleteit messze nem elégítette ki, ráadásul nem volt
éppen kockázatmentes egészségügyi szempontból. Szekrénynek ugyan nem volt nevezhető ez a kis
hófehér háztartási gépecske, de ahhoz éppen elég súlyos és nehezen megfogható volt, hogy gondot
okozzon a cipelése, különös tekintettel a Bökkhegyre vezető út első szakaszának meredek voltára.
Arról nem is beszélve, hogy abban az időben még aszfaltozásnak híre sem volt, a lezúduló esővíz által
megtépázott egyszerű köves földúton kellett fölcaplatni az elágazásig, ahonnan már viszonylag
könnyebb volt továbbmenni a domboldalon félkörben haladó zsákutca végéig, a 23-as (ma 28-as)
számú házig.
Szóval ott pihegtünk a Badacsonyi út és a Bökkhegyi út találkozásánál, és már éppen rászántuk magunkat, hogy
nekivágunk az emelkedőnek, amikor az országútról bekanyarodott egy Skoda (1000-es, 100-as, 110-es vagy 120-as, arra már nem
emlékszem). Bosszankodtunk, hogy pont most kell ennek jönnie. Rakhatjuk le „súlyos” terhünket, hogy el tudjuk engedni az autó
kényelmét élvező, gépi erővel közlekedő „úrvezetőt” (akkoriban még olyan ritka volt a magánautó, mint a fehér holló, a mai M7-es
autópályának is még csak az egyik oldala létezett, és a 71-es út is meglehetősen rázós, leginkább vesekő eltávolítására alkalmas
közlekedési médium volt). A Skoda azonban meglepetésünkre nem porzott el mellettünk felfelé a dombon, hanem szépen megállt.
A vezetőülésről java korú, korpulens úr kászálódott ki, udvariasan meghajolva bemutatkozott, és kedvesen tudakolta, hogy ugyan
mi a szándékunk azzal a csomaggal. Miután tisztáztuk, hogy a Bökkhegyi út vége a célállomás, kiderült, hogy éppen oda tart az
úriember is, akinek telke közvetlenül szomszédos a mienkkel. Rögtön felajánlotta, hogy odafuvarozza kényelmetlen terhünket, bár
a könnyelmű ígéretet nem volt egyszerű teljesíteni. A Skoda csomagtartója ugyanis egyrészt túl kicsi volt, másrészt – a szokástól
eltérően – nem hátul, hanem az autó orrészében helyezkedett el, következésképpen, ha be is lehetett volna préselni oda a
csomagot, a fedelet nem lehetett volna lehajtani, így a vezető teljes mértékben akadályozva lett volna a kilátásban. Végül a hátsó
ülésre sikerült valahogy begyömöszölni a hűtőgépet, és az akció – ha kissé körülményesen is, de – sikerrel zárult. Itt kezdődött a
közel fél évszázados jó szomszédság, ami utóbb barátsággá fejlődött.
Nagyot ugorva az időben, azokra az emlékekre térek át, amelyek a szomszédos ingatlanok fejlesztésével kapcsolatosak.
Valamikor a Bökkhegyi út nem ott végződött, ahol most, hanem kissé hosszabb volt, de csak azért, mert a zsákutca végét képező
telek sem bekerítve, sem beépítve nem volt. Ez a hasznavehetetlen telek öt-hat másikkal – köztük Zalatnayékéval és a mienkkel –
volt határos. Mivel építeni nem lehetett rá – ahhoz túl kicsi volt, továbbá a mi telkünk csak rajta keresztül volt megközelíthető, tehát
szolgalmi út biztosításának kötelezettsége miatt átjárónak is minősült – egy idő után a tulajdonos felajánlotta eladásra. Alapjában
véve csak két szomszéd lehetett érdekelt a kis telek megvásárlásában, a Zalatnay és a Varannai család. Végül - mindenféle
súrlódástól mentes egyeztetések után - mi lettünk a befutók. A korábban gazdátlannak tűnő és többek által parkolóként használt
terület kerítésének megépítése során természetesen tekintettel voltunk Zalatnayék érdekeire, és oly módon alakítottuk ki a kerítés
vonalát, hogy az elvileg hozzánk tartozó részből lehasítottuk és szabadon hagytuk a szomszéd autójának beállásához és
megfordulásához szükséges helyet. Hasonlóképpen baráti módon rendeződtek a különféle átalakítási és felújítási munkákkal
kapcsolatos kérdések is. Az elengedhetetlenül szükségessé vált támfalépítés költségeit (néhai Csík József mester munkája) a két
család közösen viselte.
Ezután a csapongó emlékezet Zalatnay Ottónak Ábrahámhegy kulturális életében betöltött szerepét idézi fel. Köztudott,
hogy Ottó bátyánk a Fürdőegyesületben is tevékenykedett, és egy ideig elnöke is volt annak. Amikor pedig néhány éve Gyula
fivérem kezdeményezése nyomán sor került az első nagyobb szabású komolyzenei műsort kínáló megnyitóval egybekötött
komplex képzőművészeti kiállítás megrendezésére a Bernáth Aurél Galériában, Zalatnay Ottó rögtön készséggel vállalta a
bevezető szakmai előadás megírását és elmondását. A különféle témájú
kiállításokkal kapcsolatban nagy gonddal összeállított és tanári módon
előadott ünnepi beszédeit több éven át mindig feszült figyelemmel követte
és lelkes tapssal jutalmazta a rendszerint szép számú közönség. A
legutóbbi két alkalommal sajnos már nélkülöznünk kellett közreműködését,
mert egészségi okokból nem tudta vállalni a felkészülést és a fellépést, de
sokáig fogunk emlékezni korábbi szerepléseire.
Ide kívánkozik még egy emlék a kiállításokkal kapcsolatban. 2012ben a hivatalos programot követően rögtönzött kerti partin látta vendégül a
Zalatnay házaspár a kiállító és a megnyitó zenei programját szolgáltató
művészeket. A hamarjában innen-onnan összeszedett sós és édes
süteményekkel, valamint üdítő és bódító italokkal fűszerezett, emelkedett
hangulatú összejövetel keretében sor került az éppen 75 esztendős
kiállítás-rendező, Varannai Gyula mesterdekoratőr felköszöntésére is. Ottó
bátyánk itt sem tagadta meg önmagát, és humoros történeteivel, szellemes
hozzászólásaival nagyban hozzájárult a hangulatos délután sikeréhez.
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Még számtalan emlék jönne elő apránként, de most már
csak néhányat idézek fel távirati stílusban. Az évek során – mint
annyi más esetben – Zalatnayék kapcsán is kiderült, hogy milyen
kicsi a világ. Jómagam például évekig ugyanabban a házban
laktam Kispesten, ahol Ottó bácsi leánya, Mária. A Zalatnay
család egyébként őslakos Kispesten, a Wekerle telepen. Nem
messze innen, a mai Petőfi utcában gyerekeskedett a múlt század
elején édesanyánk, néhai Dr. Varannai Gyuláné, Szabó Margit. A
két család a Balaton déli partján is közel kerülhetett volna
egymáshoz. Balatongamászán (Világos és Szabadi között) volt
ugyanis (talán még most is ott van) a Posztógyár üdülője, ahol
annak idején sokszor nyaraltak Zalatnayék. Néhány lépésre van
csak onnan a Gyüre-Dyekiss család villája, a Hív-lak, ahol egykor
sok éven át vendégeskedtek a Varannaiak. Meg kell említeni még,
hogy Dr. Zalatnay Ottó abba a Szt. István Gimnáziumba járt
néhány évig, amelyben valamikor Dr. Varannai Gyula
iskolaorvosként egészségtant is tanított, és ahol egyik fia,
Varannai Zoltán, valamint annak gyermeke, ifj. Varannai Zoltán is
végzett (utóbbi egyébként évekig fagottozott a gimnázium európai
hírű zenekarában). Valóban kicsi a világ!
Meg kell még emlékeznünk a Zalatnay házaspár (Ottó és
Klárika) és a Ghymessy házaspár (László és Ilmy) legendásan jó
kapcsolatáról. Laci bácsiék telke szintén a Bökkhegyi út felső végénél
volt. Számtalan közös programot szerveztek, nemcsak Ábrahámhegyen
és környékén, hanem Budapesten is. Nyáron szinte minden este együtt
kártyáztak egyik vagy másik kertben vagy házban. Ilmy korai halálával
sajnos minden megváltozott. Laci bácsi nemsokára meg is vált
ábrahámhegyi házikójától, és idősek otthonába vonult. Ottó bácsiék a
legutóbbi időkben - jobb híján - jómagam és feleségem, Ági
társaságával próbálta pótolni a pótolhatatlant, de velünk nem jártak
igazán jól, mert sokféle elfoglaltságunk miatt csak olykor-olykor tudtunk
összejönni velük. Ottó bátyánk állapotának romlása is közrejátszott
abban, hogy a végén már csak elvétve tudtunk együtt kártyaasztalhoz
ülni (korábban alkalmanként még színházba is eljutottunk). A legutolsó
kártyaparti alkalmával Ottó bácsi (Klárika háta mögött) szinte sírva
panaszolta el nekem, hogy mennyire hiányzik neki a szeretett
Ábrahámhegy. Hosszú távú autóvezetésre már nem mert vállalkozni,
egyszer pedig, amikor valamelyik családtag levitte néhány napra, ott lett
rosszul, és haza kellett hozni.
Halála előtt néhány nappal láttam őt utoljára. Már ágyban feküdt a Géza utcai lakásban, és eléggé legyengült állapotban
volt, de humora és életkedve akkor sem hagyta el. A jól ismert huncut szemek fénylettek a félhomályos szobában. Teljes szellemi
frissességben kedvesen fogadott (a szokásos borszállítmányt hoztam, amellyel időnként elláttuk őket), egyáltalán nem
panaszkodott, sőt mosolyogva „dicsekedett” azzal, hogy ilyen jó dolga még soha nem volt: lám, most mindenki körülötte „ugrál”
(Klárika és a család minden tagja leste a kívánságait, és próbálta enyhíteni szenvedéseit). Nem gondoltam volna akkor, hogy nem
lesz több alkalmam beszélni vele. Olyan élénk volt a hangja, és annyira a megszokott vidám stílusban váltott velem néhány szót,
hogy az csak bizakodásra adhatott okot az állapotát illetően. Sajnos a látszat csalt … Utólag csak hálás lehetek Klárikának, hogy
szelíd erőszakkal betessékelt a betegszobába, mert botor módon egyre csak szabadkoztam, hogy nem akarom zavarni a
gyengélkedő Ottó bácsi nyugalmát. Nos, ezt a szomorkás, de mégis meghatóan felemelő utolsó emlékemet a 66 esztendőn át
jóban-rosszban kitartó hűséges hitvesnek köszönhetem.
Dr. Zalatnay Ottó 2016. március 19-én hunyt el. Halálával mindannyian szegényebbek lettünk. Ábrahámhegy is.
Varannai Csaba
Dr. Zalatnay Ottó élete
1930. május 8-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait követően a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (ma
Corvinus Egyetem) hallgatója volt. Doktori címet is ott nyert. Első és 40 éven át egyetlen munkahelye a Magyar Posztógyár volt,
ahol különböző vezető beosztásokban dolgozott. 1979-ben lett vezérigazgató, és ezt a pozíciót egészen 1990-ig, a gyár
bezárásáig betöltötte, amikor is nyugállományba vonult. Ezt követően még 17 évig különböző szervezeteknél oktatással,
továbbképzéssel foglalkozott. A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületnek 1959-től lett tagja, sok választási cikluson át
vezetőségi tagja volt az ipargazdasági szakosztálynak. Alapító tagja volt a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaságnak.
1983-tól alelnöke lett a szervezetnek. Hosszú időn át közmegelégedésre látta el az Igazgatók Klubjának elnöki tisztét. E feladatkör
betöltése során segítette a gazdaságirányítás korszerűsítését az MTESZ keretén belül. Rendszeresen tartott előadásokat és
publikált szakcikkeket a vezetés és szervezés témakörében.
Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: 1977-ben Hevesi Gyula-díjat, 1989-ben MTESZ-díjat kapott, 1995-ben MTESZ
Emléklappal jutalmazták, 1999-ben a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület Kiváló Egyesületi Munkáért kitüntetésben
részesítette. Elnyerte többek között a Munka Érdemrend Ezüst Fokozata kitüntetést is.
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A Hírmondó alapítója eltávozott
2016. november 28-án, életének 68. évében elhunyt Pattantyús-Ábrahám Miklós
villamosmérnök, a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet nyugalmazott munkatársa,
az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület tiszteletbeli elnöke.
Az ábrahámhegyieknek – itt lakóknak, nyaralótulajdonosoknak, akik ismerték – ez a szomorú hír
így hallik: elment „a” Pattantyús. A helyesírási szabályok ellenére a névelőt általában olyanok
érdemlik ki a nevük elé, akikből bizonyos közösségben csak egy van. Miklós ilyen volt, méltó
módon nagyapjához Pattantyús-Ábrahám Géza egyetemi tanárhoz, aki Ábrahámhegy
üdülőjellegét többedmagával megalapozta. Szívügye volt Ábrahámhegy, úgy egészében a
község és az itteni történések.
A háború miatt 1944-ben megszűnt Ábrahámhegyi Fürdőegyesület 1994-es újraindításában
jelentős részt vállalt. Mindenről volt véleménye, és azt nem rejtette véka alá. A kellő hivatalos
helyeken, de személyes beszélgetésekben is érvelt, vitatkozott egy-egy ügy mellett. Szerette, ha
vélemények csatáznak és nem emberek. Bizony, emiatt néha nemcsak barátokat szerzett
magának. De nem az a fajta volt, aki csak beszélt, hanem rengeteget dolgozott a községért. Létrehozta az Ábrahámhegyi
Hírmondót, amelynek lapjain most éppen őt gyászoljuk. Többféle kiállítást szervezett, saját költségén helyi képeslapokat
készíttetett, Fekete József Ábrahámhegyi krónika című helytörténeti könyvének szerkesztését vállalta. Pályázatokat írt, melyek
több millió forint bevételhez juttatták Ábrahámhegyet. Ezeknek az eredménye ma is látható: a Bökkhegyi kilátó körüli parkosítás, a
Park utcai kerékpáros pihenő. Tevékenyen vett részt az ábrahámhegyi környezet rendben tartásában, szépítésében. A község
közterületeinek virágosítása az ő kezdeményezése. Szervezője volt 2009-ben az Észak Balatoni Vasút centenáriumán tartott
megemlékezésnek. Az ebből az alkalomból indított, nosztalgia emlékvonat itt Ábrahámhegyen is megállt, több száz fős tömeg
örvendezett.
2014. október 23-án Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete PattantyúsÁbrahám Miklósnak az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület megalakulása óta, a községért
végzett kiemelkedően hasznos közösségi munkájának elismeréseként Ábrahámhegyért
Emlékérmet adományozta.
Foglalkozása geofizikus volt, tudományos munkatárs, megbecsült tagja szakmájának.
2004-ben Pro Geofizika díjat kapott. Még dolgozni szeretett volna, de – bizonyára „fontos
indokok” miatt – szándéka ellenére nyugdíjazták. Ez megviselte egészségét, lelkileg
megroppant. Az utóbbi években már nem tudta ellátni önként vállalt feladatait a közösség
érdekében, visszavonult.
Komoly örökséget hagyott a munkáját tovább vinni szándékozókra. Példája magasra tette a mércét Ábrahámhegyen. A község
hivatalos internetes honlapján az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület éves beszámolói közül utolsóként a 2012. évi olvasható. Talán
búcsúnak is felfogható annak záró oldalán szereplő kép és az aláírt szöveg.

Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!
Köszönjük, Miklós! Nyugodj békében!

Z.L.

Szávainé Erzsike emlékezik néhány sorban
Pattantyús-Ábrahám Miklós (1949-2016) munkássága során, Ábrahámhegy
közéletének emblematikus személye, és az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület
meghatározó kulcsembere volt. Több mint 20 éve, hogy településünk érdekében
fáradozott. Önzetlen, és odaadó munkáját a lakosság nevében is megköszönve,
nyújtotta át Vella Zsolt polgármester úr, 2014. október 23-án az “Ábrahámhegyért”
Emlékérmet. 2016. november 28-án, életének 68. évében, örökre elaludt. 2017.
január 9-én a Farkasréti temetőben, többek között Vella Zsolt is búcsúztatta, és
kísérte utolsó útjára Miklóst.
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2016 Mikulásra várva
Első mikulás ünnepség a gyermekemmel címmel, egy anya szemszögéből néhány gondolat.
Első gyermekes anyuka révén nem sok tapasztalattal rendelkezem, mit is kell
mondani a kölyöknek a Mikulás ünnepség előtt, hogy hova is megyünk. “Oda
megyünk, ahol sok-sok gyerek lesz, és meglátogat minket egy kedves öreg
bácsika: a Télapó”. A délutáni alvás után, öltözés, pakolás, süti, innivaló,
váltóruha, pelus (ha kell), ja és a gyermek. Persze anyuka jobban izgul. A
megérkezés és a kipakolás után, birtokba vettük a Művházban a galéria
nagytermét. A gyermekem, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna, majd
mind az összes gyerkőcöt szemügyre vette, haverkodott. Semmi félsz, semmi
tartózkodás. Két, már elsős fiú ült a széken és oldalra himbálták lábaikat, szinte
egyszerre. Na, az én fiam az első körben megfigyelt, majd a következő körben
önkényesen, oda ment és Ő a két kis kezével segített lóbálni, először az egyik
majd a másik fiúnak a lábát. A nagy fiúk csak nézték, mit is akar itt “ez a tökmag”. Na, akkor nyugodtam meg, hogy mire is volt az a
nagy para? Persze, azért volt egy kis rémület, sírás-rívás. Amíg a Télapóra vártunk,
bábelőadással kedveskedtek a rendezők (Nők a Balatonért Egyesület). A brémai
muzsikusokból, szamár belépője kicsit rémisztőre sikerült, és eltörött az a bizonyos
mécses. Ettől eltekintve, a büszkeség, némi elfogultság birtokában nagyon jó érzés
anyaként megélni azt, amit jó pár évvel ezelőtt, mint gyermek éltem át. Igaz, Ő még
az izgulást nem ismeri, de mint egészséges gyermek ezt is megéli majd. Ott állni és
arra várni, mikor toppan be a várva várt, piros ruhás fehér szakállú öreg apó. Mikor
már akkora lesz és verset mondani, énekelni, szavalni tud majd, az a természetes
drukk érzését remélem megéli úgy, ahogy mi. Záráskén csak megemlítem, a zörgő,
piros ajándékcsomagért úgy ment ki, mint az íjból a vessző:)
Miklai Zsuzska

2016 Idősek karácsonya
A decemberi hónap telis tele van ünnepi programokkal. Kezdődik a Mikulás
várásával, majd a gyerekektől az idősebb korosztály kap kitüntetett figyelmet.
Mint minden évben a településen élő nyugdíjasaink számára is eljött a
karácsony, igaz előbb, mint a naptári dátum szerinti időben. A művelődési ház
alsó nagyterme megkapta gyönyörű, ünnephez illő új padozatát, szépen
díszítve várta meghívott vendégeit, amit az önkormányzat dolgozói
csinosítottak, szépítgettek ki az ünnepre. A közel száz szép korú
vendégsereget, Vella Zsolt polgármester úr köszöntötte. A meghívott vendégek
között volt, Földi István Atya és Fenyvesi Zoltán (Veszprém Megyei Közgyűlés
alelnöke), akik tisztelettel, szeretettel beszéltek a már sok szép évet megélt
vendégekhez, kiemelve a közösség összetartó erejét. A rendkívül színvonalas
műsort a badacsonytomaji általános iskola, és óvoda gyermekei adták elő.
Kázmér László: Szépkorúakhoz

M.Zs.

Eljött az ősz és eljött a napja,
Ma Nektek szaval verseket apraja, nagyja,
Nektek, kik vagytok most anyukák, nagymamák,
Nektek immár, őszülő nagyapák!!!

Apám, drága jó édesapám,
Téged is köszöntelek hónapnak e napján,
Téged is illet sok köszönet és rengeteg hálás szó,
Sorolni se bírom, mit tanítottál, minden jó!

Anyám, drága jó édesanyám,
Köszöntelek Téged október hó napján,
Csak egy szóban hadd köszönjem meg Neked,
Csak egy szóban:

Köszönöm türelmed, millió segítség,
Erős karod láttán sosem ért a kétség,
Köszönöm, hogy annyi mindent átadtál nekem,
Dolgosság, kitartás, sok munka és sok erény,
Tudtad már akkor, mennyit ér a remény!

Köszönöm az életet!!! Köszönöm folyton ringató karod,
Lágy ölelésed s féltő néma sóhajod,
Köszönöm, hogy születésemmel elhoztad a tavaszt,
Minden évben megkapom - oly dús rügyet fakaszt.
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Köszönök mindent és köszönjük mindnyájan,
Egy mély ölelésben, vagy egy boldog kézfogásban,
Ha vissza is adhatnánk mindent, amit kaptunk,
Úgysem tudnánk, ezért szól szép szavunk!
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2016 Mindenki karácsonya
Helyszín: Ábrahámhegy vasútállomás parkoló. Időpont: 2016. december
23. péntek délután 16 óra. A parkoló arculata valami más lett. Asztalokon
fehér terítő, mécsesekben gyertya, kürtös kalács illata tölti be a teret. A
már korábban elkészített ádventi koszorú mellett (amit a falu odaadó
lakosainak és a Jégmadár nyugdíjas klubnak köszönhetünk) mint eső után
a gombák, elő bújtak a zöld fenyőfák. Mint valami mesebeli fenyőerdő
kellős közepében lenne a mi kis falunk. Az ábrahámhegyi NABE tagjai
készítették a kreatív és ötletes fenyvest, egyedi díszítéssel. Ugyan először
a gyerekek vehették birtokba, a számukra rendezett Mikulás ünnepségen,
ám, hogy mindenki szívébe beköltözhessen a karácsony előszele, és
megcsodálhassa a csoport nagy munkával készített díszeit, méltó helyet
kapott a fő út mellett a kicsiny erdő.

Nyugtalan, felgyorsult világunkban, hol rohan boldog s boldogtalan,
hagytunk magunknak néhány órát, itt a kicsinyke fenyőerdő között. Forralt
bort kortyolgatva, kalácsot majszolgatva, boldogan duruzsolva családdal,
baráttal vagy csak egy rég nem látott ismerőssel. Hiszen, az év legnagyobb
és legszentebb ünnepe a karácsony előtt, (amit jó részt, mindenki
meghitten családi körben ünnepel) összejön a falu apraja - nagyja. A
szorgos, ügyes kezűek hozzák a finomabbnál finomabb sütiket, főzik a
forralt bort és teát. Halkan szól a zene, s közben a meleg kabátokba
burkolózva próbál mindenki mindenkivel legalább egy-egy szót váltani. Itt
Ábrahámhegyen mi így vártuk együtt a kisded születését.
M.Zs.

Őrültség vagy bátorság?
Egy őszi napon a 2015-ös szilveszteri pancsolás képeit nézegetve felmerült bennem a gondolat, hogy lehet valaki ennyire
elvetemült, hogy tél közepén a jéghideg tóba önszántából belemegy - és mintha ez nem lenne elég - még élvezi is!
Gyerekkorom óta minden évben Ábrahámhegyen nyaralok, a pancsolást
természetesen a Balatonhoz kötöm; de kizárólag nyáron a melegben.
Nem hagyott nyugodni ennek az extrém programnak a gondolata, csak-csak
eszembe jutott. Egyszer egy nyugodt, derűs lelki állapotban eljátszadoztam a
kósza gondolatattal, vajon milyen lenne, ha..?
Szepesi Gusztáv, a főszervező és egyben ötletgazda lelkesedése annyira
átragadt rám egy beszélgetés során, hogy akkor eldöntöttem, én is
csatlakozom a téli fürdőzők táborához. Vegyes érzelmek kavarogtam
bennem; vágytam újdonságra, ki akartam szakadni a hétköznapi
mókuskerékből, de féltem is egyben: mi lesz, ha elbukom a megmérettetést?
Az őrült énem győzedelmeskedett a józan, szabálykövető, tiltakozó énem
felett és elindultam Ábrahámhegyre.
31-én a csobbanás 14 órára volt meghirdetve, de már 12 körül gyülekeztek a
résztvevők, szurkolók és nézelődők a strandon. A szervezők mindenre
gondoltak; a jeget kora reggel újra megtörték, volt fűtött sátor, csobbanást
megelőző orvosi vizsgálat, és ahova csak néztem, készült a forralt bor a
melegedni vágyóknak. A hangszórón keresztül szóltak a már ismert nyári
nóták. Szürreális élmény volt téli nagykabátban Neoton Famíliát hallgatni és
dúdolni a szöveget "Nyár van, alig fürdőruhában, égetem magam a napon.."
Repült az idő, az elfogyasztott forralt bor és pálinka megtette hatását: jól
éreztem magam a bőrömben, izgatottan vártam az eseményt, a néha feltörő
aggodalmat meg elhessegettem.
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Elérkezett a pillanat, amikor már nem lehetett visszakozni: felsorakozva álltunk a parton, egy lépésre a hideg víztől. A torkomban
dobogott a szívem, kusza gondolatok és érzések bukkantak fel: féltem attól, hogy képtelen leszek mozogni a hidegtől, és esetleg
tüdőgyulladást kapok. Nem folytathattam a gondolatmenetet, mert ezen a ponton elhangzott az indító üvöltés és berohantunk a
Balatonba. Abban a pillanatban, amikor beléptem a tóba, mintha kikapcsolt volna az agyam - megszűnt körülöttem minden és
mindenki. Egy cél lebegett a szemem előtt: eljutni a mentőcsónakig, ahol a polgármester várt minket pálinkával. Nem érzékeltem
sem a levegő vagy a Balaton hőmérsékletet, sem az idő múlását - egyszer csak azon kaptam magam, hogy felfokozott, örömteli
hangulatban a sátorba lépek.
Ahogy időben kissé eltávolodtam az élménytől, jogosan felmerült bennem, őrültség vagy bátorság volt a szilveszteri pancsolás?
Talán mindkettő. Szembenéztem a félelmeimmel, kiléptem a komfort zónámból, és egy új, eddig ismeretlen tapasztalattal
gazdagodtam. A lelkesedésem még nagyobb, mint fürdőzéskor - nem kétséges, hogy 2017 szilveszterén ismét az őrültek egyike
leszek, aki nekivág a hideg Balatonnak.
Birinyi Eszter

Lék Balaton – Ábrahámhegyi jeges sakk
A Badacsony és a Káli-medence közelségében fekvő Ábrahámhegy fantasztikus lehetőségeket kínál még télen is, és nem csak a
természet szerelmeseinek, hanem egy kis kikapcsolódásra, új élményekre vágyóknak egyaránt. Vőlegényemmel, Endrével, amikor
csak tudunk, ellátogatunk ide, messze a főváros zajától, egy kis feltöltődésre vágyva. Legutóbb február 3-án, pénteken érkeztünk
Ábrahámhegyre, amit mi –családi és baráti berkekben – a „nyugalom szigetének” nevezünk.
Szombatra virradóan egy távoli fűrész hangja verte fel a téli
balatoni táj csendjét, mondtam is Endrének, hogy nézzünk le a
partra. Gyorsan felöltöztünk és lesétáltunk a strandra, ahol a
szervezők már javában dolgoztak a lékvágáson. Ekkor
találkoztunk az Ábrahámhegy TV munkatársával, családom
barátjával, a rendezvény ötletgazdájával, Szepesi Gusztávval,
aki az úszó jégtáblán épp a sakkfigurákat állította. Odalépett
hozzánk, és megkérdezett: „Egy sakkparti?”. Még ekkor sem
hittem el, hogy komolyan gondolja, hogy a jeges vízben
megmártózva egy élő sakkmeccsen vegyünk részt, azonban
hamarosan kiderült, Guszti nem viccel. A kedves Olvasók
valószínűleg nem tudják, de én közel húsz éve versenyszerűen
sakkozom. Így a válaszom akár borítékolható is lehetett volna, a
jeges víz láttán azért egy kicsit elbizonytalanodtam. Párom nem
kis meglepetésére végül engedtem a felkérésnek és sikeresen őt
is meggyőztem, hogy velem tartson.
Összesen tizenegyen vetettük be magunkat a 0,2 fokos Balaton habjai közé. Forgó rendszerben mindenki egy-egy lépést tett a
tavon úszó jégtáblán elhelyezett sakktáblán, ügyelve arra, hogy a nagy hévben egy figura se pottyanjon a fagyos vízbe. Párommal
összesen négyszer mentünk bele Közép-Európa legnagyobb tavába, a játék Hg5 mattal ért véget, és végül következett egy
csoportkép. A helyiek, a turisták és odalátogatók valamint a TV, no meg egy kis pálinka bíztatásának köszönhetően, kívülről úgy
tűnhetett, hogy ez nem is volt olyan vészes. Bevallom őszintén, hogy a negyedik fürdőzésből kifelé jövet egyre nehezebbnek
éreztem a lábaimat, ami kifejezetten ijesztő volt. Nem ez volt
a helyzet a helyi veteránnal. A hetvenhárom éves Vali néni
már rutinos lék-fürdőző, a fiatalokat is megszégyenítő módon,
Gusztit karon öltve még jó párszor megmártózott. A többiek
addig a melegedő sátorban szárítkoztak, koccintottak, hogy
ezt is megcsináltuk, élünk még és virulunk. A vőlegényemnek
szerencsére azóta sincs semmi bajunk, nem fáztunk meg, így
bátran ajánlom más, adrenalinra vágyó odalátogatónak is.
Jövő télre Szepesi Gusztáv és a Magyar Sakkszövetség a
rendezvény egy esetleges továbbfejlesztésén gondolkodik,
melynek keretében nagymesterek vennének részt a kihíváson
A program részleteiben még szervezés alatt áll, de egy
biztos, Szilveszterkor is lesz téli fürdőzés, Ábrahámhegy
mindenkit szeretettel vár, és ne feledjük, a Balaton télen is
rengeteg izgalmat rejt, amelyet, aki csak tud, használjon ki!
Göcző Melinda, női nemzetközi sakkmester
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Hagyományos falusi disznóvágás
Magyarországon a disznótor, rendszerint télen, a karácsony előtti, illetve a januári hideg napokban a parasztháztartások egyik
legnépszerűbb tradíciója, amely manapság a városi emberek számára népszerű turisztikai és hagyományőrző élménnyé vált. A
disznóvágás vagy disznóölés a háznál nevelt sertés, hagyományos levágása, a hús feldolgozása, és az ezt követő hagyományos
disznótoros hurka, kolbász, töltött káposzta fogásokból rendezett vacsora. A falusi népszokások közül az egyik legtöbb embert
megmozgató közösségi esemény volt. Általában a disznóhizlalás befejezését a hideg téli időszakra időzítették, hogy a romlékony
hús egy részét lefagyasztva hosszabb ideig is eltarthassák.
Disznótort általában télen tartottak, illetve fontosabb eseményekkor, mint
lakodalom, falunap, újév. Régen, kisebb falvakban disznóöléskor a disznót nem
forrázták meg kopasztásra, csak szalmával perzselték. A szalmát szentelt
gyertyával gyújtották meg, hogy a disznókőccség ne romoljon meg.
Félegyházán a vacsora alatt egy csapat legény vagy gyermek rigmusmondó
ritmusban az ablak alatt kántálni kezdett:
„Eljöttünk mi kántálni, kántálni. Nem kell minket bántani, bántani. Mink is fogtuk
a farkát. Nekünk is egy darabkát. Benéztünk az ablakon, Málé van az asztalon,
Málé legyen gazdáé. Rétes ide rongyos, kalács ide, dombos, hurka, kolbász,
pecsenye, kántálók fizetése, vivát!”
A gazda behívja őket, s akkor elmondják a disznó búcsúztatóját. A kántálók végül egy kis bort és egy kis csörmeléket (apró
falatokat) kapnak és eltávoznak.
Már 11 éve, minden évben a mondhatni legmelósabb program Ábrahámhegy falu
számára, a hagyományos disznótor. A kora reggeltől, másnap hajnalig tartó buli.
Már akinek! Ez, kőkemény munka! Ékes bizonyíték arra, hogy mennyire lehet a
közösséget összehívni, nem csak egy közös evés-ivásra. Úgy, hogy (kisebb
dirrel - dúrral) mellette te dolgozol a többiek (vendégek) esznek, isznak.
Ráadásul az időjárás sem volt túl kegyes, mert ugyan tél van, január vége, de
elszoktunk már az ilyen fagyoktól. A többnyire kinti munkát igénylő mutatványok,
igénybe veszik a dolgos kezeket, főleg akkor mikor a védőitalt sokáig kell
szorongatni. A mai kor divatos szavával élve, csapatépítő tréning ez azok
számára is, kik szemlélői a “véres” eseménynek. A művelődési ház udvarán kora
hajnalban együtt izgulunk, szegény cocáért, ne szenvedjen sokat. Czirók Lajos
(hentes és mészáros) mesterien bánik az áldozattal és a szerszámaival. Mire felocsúdunk az elfogyasztott pálinka gőzéből,
disznónk már nem visít. Kimúlt. Innentől nincs megállás, rutinosan tudja mindenki, kinek mi a dolga. Ám Lajos a főnök, Ő dirigál.
Mosakodás, csutakolás jöhet a pörzsölés, kaparás, vakarás, tisztítás, s lám a disznó gyönyörűen megtisztítva, már lóg a rendfán.
Mint anno Rodolfo a bűvész mondta - csak a kezemet figyeljék, mert csalok - hentes és segítői szétszedték az állatot,
alkatrészeire. Disznó volt, nincs, vagy csak szana- széjjel. Közben, a reggeli is elkészült, tálalva a sült vér és a resztelt máj. Finom
forralt borokat kóstolgathat mindenki, míg várakozik a reggelire.
Míg az udvaron a munkák folynak, a nagyteremben kolbásztöltő versenyre készül 9
lelkes csapat. Ebédre készülnek a finom ízesítésű, disznóbélbe töltött darálékok. A majd
2 órás munka eredményét zsűrizés követte, a sült kolbászokat egy nyolctagú “bizottság”
bírálta. A döntést hozók a vendég, Miejska Górka lengyel testvér településről érkezett
csapat kolbászát értékelték az első helyre, a második Vargáné Zsuzsa csapata, a
harmadik pedig a Gasztró Angyalok lettek. Sokan elfáradtak a nagy megpróbáltatások
alatt és magukra hagyták a dolgozókat, hogy följön az orja leves, toroskáposzta, süljön a
hurka, kolbász már a vacsorára.

Este 19 órára fogadta a vendégeket a már feldíszített, megterített nagyterem. Vella
Zsolt polgármester köszöntője után Hajdú Péter konferálta fel a levest. A vacsora alatt
Móger Péter harmonika játékát és Tabi Adrienn gyönyörű énekhangját élvezhette a
vendégsereg. A vacsora fogásai között a dinamikus, Ezüst Kükapu együttes verte fel
a port, néptánc egyvelegével. Aki végig bírta enni a finomabbnál finomabb étkeket,
némi pihenő után, le is mozoghatta tánccal hajnal 2-ig. Így zajlott le dióhéjban
összefoglalva az idei, disznólkodás Ábrahámhegyen. Köszönet minden önzetlen
segítőnek, kiket felsorolni nem is lehetséges a nagy számuk miatt. Köszönet a
szomjas toroknak, éhes gyomornak!
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15 éve Ábrahámhegyen

2017. február 20-án ünnepelte a Nők a Balatonért Egyesült Ábrahámhegyi csoportja 15. születésnapját, melyet a Süti partyval egy
időben ünnepeltünk meg. Az ünnepségen velünk volt Szauer Rózsa a NABE elnök asszonya, valamint a balatonarácsi, keszthelyi
és a balatonalmádi csoportból is voltak vendégeink.
Az Ábrahámhegyi csoportja 12 alapító taggal alakult, jelenleg 23 tagunk van.
Büszkélkedhetünk azzal is, hogy egy több mint tíz éve Ábrahámhegyen nyaraló
norvég hölgy is egyetért célkitűzéseinkkel és csoportunkat tagja lett. Célkitűzésünk a
Balaton védelme, a természetvédelem, és a környezetvédelem mellett a település
kulturális örökségeinek megóvása, a kulturális életének bővítése. Az
Önkormányzattal és a település civil szervezeteivel történő szorosan együttműködés.
Hogyan is telt el ez a 15 év? Nehéz lenne mindezt felsorolni.
Felszámoltunk egy illegális szemétlerakót, kitisztítottuk a Szent Iván kápolnánál lévő területet. Szemetet szedtünk a település
területén és megtisztítottuk a Burnót patak torkolatát. Szemetes edényeket helyeztünk ki a Badacsonyi út mellett, padot vásároltunk
a Hősök emlékművéhez. Sziklakertet építettünk, kitakarítottuk a Ságvári forrást.
Kiállításokat szerveztünk. Itt volt a Vastag házaspár a kerámiáival és Novákné Borsodi Ildikó origamijaival Badacsonytomajról.
Kővágóörsről a Mayer házaspár mutatta be alkotásaikat. Nosztalgiázhattunk a régi tárgyakban. Gyerekek, rajzokon mutatták be a
Balatont, és itt volt a Szín-Vonal Művészeti Iskola is kiállításával. És legvégül, de nem utolsó sorban Faragó György fotóriporter
fényképeit is megcsodálhattuk.
Az előadások sem maradhattak el. Heiter Sándor a drog hatásairól beszélt. Itt volt Takács Feri bácsi aki a gyógynövényeket hozta
el hozzánk képekben, és szárítva, hogy abból teákat kóstolhassunk. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai a Kőtengerről
beszéltek. Itt volt Wara Borbála a Biokultúra Egyesület vezetője, aki a biogazdálkodásról tartott előadást. Komposztálási bemutatót
tartottunk. Nagyon sok esetben saját magunknak tartottunk ilyen napot, ahol a vegyszermentes háztartásról, vagy éppen a sajt
készítéséről beszélgettünk.
Minden évben megrendeztük a Süti partyt, május 1-én a
halászlé főzők találkozóját. Az adventi időszakban a
gyerekekkel közösen adventi koszorút készítünk és
mézeskalácsot sütünk. Feldíszítjük a kultúrház udvarán
lévő fenyőfát, és a múlt évben az állomás parkolójában
felállított fenyőfák is a mi ajándékaink voltak. A gyerekek
örömére minden évben meghívjuk a Mikulást is.
Nem csak munkával telt el ez az időszak, kirándulni is volt
időnk. Voltunk Székesfehérváron, a Dunakanyarban és
Esztergomban. Sopronban, Kőszegen és a Bakonyban. A
Pannon Csillagda élményeket hagyott bennünk, vagy
voltunk Vörsön és a múlt évben a Krisna völgyi búcsúban.
Részt veszünk az Egyesület előadásain, programjain. A
társ csoportok rendezvényeit is megtiszteljük jelenlétünkkel.
Dióhéjban a csoport 15 éves munkáját próbáltam összeszedni a teljesség igénye nélkül. Fényképek és naplónk őrzi ezeket az apró
emlékeket, amelyek megerősítést is adnak számukra következő évekre. E közösséget összetartja a bizalom, az öröm, az együtt
munkálkodás, együtt gondolkodás, hogy a közösségen belül önmagát is megvalósíthatja mindenki.
Szeretettel várjuk tagjaink sorába azokat a hölgyeket, akik a fenti célokkal azonosulni tudnak, és egy lelkes csapat tagja kívánna
lenni. Belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, valamint az éves tagdíj (jelenleg 1500 Ft) befizetésével egyesületünk teljes
jogú tagja válik.
Illésné Rácz Andrea csoportvezető

XXIV. évfolyam 1. szám 2017. március

oldal9

Ábrahámhegyi Hírmondó

Sportdélutánok az Ábrahámhegyi művelődési házban
Csocsó, darts és biliárd bajnokság
2017. február 25-én

Eredmények:
Felnőtt csocsó
1. Pintér Tamás – Tóth Gábor
2. Tomori Tamás – Molnár Krisztián

Felnőtt billiárd
1. Vachó Tibor
2. Pintér Tamás
3. Tomori Tamás

Ifjúsági csocsó
1. Tulner Ráhel – Molnár Dóra
2. Galler Marcell – Rácz Patrik Olivér
3. Pintér Máté – Szabó Levente

Felnőtt darts
1. Vachó Tibor
2. Szabados Attila
3. Pintér Tamás
Ifjúsági darts
1. Szabó Levente
2. Tulner Ráhel
3. Molnár Dóra

Asztalitenisz bajnokság
2017. március 4-én

Eredmények:
Női kategória

Férfi kategória

Gyermek kategória

1. Gyurcsek Andrásné

1. Lenner István

1. Tulner Ráhel

2. Murgulyné Illés Anna

2. Hus-Wéber Gábor

2. Szabó Levente

3. Bernáth István

3. Galler Marcell

3. Birinyi Eszter
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Teremfoci bajnokság
2017. március 11-én

Eredmények:
Felnőtt kategória
1.

Multifilter
Tóth Gábor
Orbán Tamás
Pintér Tamás

Gólkirályok
Orbán Tamás 4 gól
Vella Dániel 4 gól

Gyermek kategória
1. Teljesen mindegy
Rácz Tibor
Molnár Dóra
Pintér Máté

2. MMV FC
Mohos Gergely
Molnár Krisztián
Vella Dániel

2. Hazai csapat
Rácz Olivér
Szabó Levente
Galler Marcell

3.

3. Feketék
Rácz Szabolcs László
Tóth Gellért
Vass Máté

NEM TUDOM
Sütő Árpád
Tomori Tamás
Rácz Tibor
Rácz Szabolcs László

A téli Balaton legnagyobb gasztronómiai eseménye
Immár 8. alkalommal megrendezésre kerülő Fonyódi
Kolbászfesztivál záró napján, a Balaton parti települések
kolbásztöltő versenyén volt jelen Ábrahámhegy csapata.
Harmadik alkalommal képviselte településünket, Csiki Tibor, és
szorgos segítői ezen a megmérettetésen. A hagyományok
jegyében a többi Balaton parti településekkel karöltve, magas
szintű kulináris élményben részesült, aki részt vett a
programokon. Volt finom bor, pálinka, kolbász, sajt és mi szemszájnak ingere. A bírák kóstoltak, minősítettek, és határoztak,
így a nap végére kihirdették a győzteseket. Ábrahámhegy a
második, ezüst helyezéssel térhetett haza a túlpartról.

XXIV. évfolyam 1. szám 2017. március

oldal11

Ábrahámhegyi Hírmondó

Megújult a Ságvári forrás
Nem kis munka van csoportunk mögött, míg eljutottunk idáig. Ábrahámhegyen
több forrás is van, de a legjelentősebb itt a település középpontjában található.
Szüleink, nagyszüleink idejében ez a forrást a vezetékes víz bevezetéséig – az
1970-es évekig – az itt élők napi ivóvízét biztosította. Azt követően már csak az
állatok itatásához hordták a vizet. A rét beépítésével, a vízelvezető árok
folyamatos feltöltődésével ezen a területen a víz megállt, víz természetes
tisztulása megszűnt. A forrás épülete és környéke ezt követően kicsit
gazdátlanná vált. Benőtték a fák és bokrok. Borostyán futotta be az épületet.
Minden nap elsétáltunk mellette, de aki nem tudta, nem is gondolta, hogy itt egy
forrás található. Öt évvel ezelőtt a csoportunk elhatározta, hogy valamit kellene
tenni. Sokat beszélgettünk róla, de a kerítés témájánál mindig megakadtunk,
mivel csoportunk anyagi helyzete nem engedte meg számunkra, hogy azt újra
építsük. Másfél évvel ezelőtt polgármester úrral történő beszélgetés során
felajánlotta az önkormányzat segítségét. Vállalta a kerítés megépítésének költségét. Ezzel elhárult az akadály. Pont egy évvel
ezelőtt nagy lelkesedéssel álltunk neki a munkának. Első lépésként a fák és
bokrok kiirtására és az elrozsdásodott drótfonatos kerítés lebontására került sor,
majd átadtuk a terepet a kerítés megépítéséhez. Június közepére készült el a
vas váz, ekkor már el tudtuk kezdeni a tereprendezést. Nyakig sárosan lapátoltuk
az iszapot a mederből. Jókat nevettünk közbe egymáson. Július közepére már a
vázra felkerült a lécezés is, mi már virágokat is ültettünk ide. A nyár hamar
elfutott, mindenkinek meg volt a maga saját otthoni munkája. Hamár ilyen szépen
alakul a környék, a polgármester úr felvetette, mi lenne, ha egy padot is
kihelyeznénk ide. Jó ötletnek tartottuk mi is. Az ősz beköszöntével elkezdődött a
szüreti időszak, mindenki elfoglalt volt még mindig, így a pad kihelyezése
elmaradt. Ősz végén, mikor újból találkoztunk egymással ismét szóba került a
pad kihelyezése és a forrás környéke rendbetételének végleges befejezése.
Március 22-e, a víz világnapja. E jeles nap minden évben más és más
nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére. Ennél aktuálisabb
dátum nem is lett volna. Így március második hétvégéjén újból összejöttünk,
kihelyeztük a padot és virágokat ültettünk. És most március 26-án, a víz
világnapját ünnepeljük a megújult Ságvári forrásnál.
Itt szeretném megköszönni minden csoporttagnak és segítőknek a munkáját,
hogy tervünk valósággá vált.
Illésné Rácz Andrea csoportvezető

Gólyahír
Hunor hosszú várakozás után, 3650
grammal, 50 cm-rel, január 12-én született.
Nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott baba.
Különösen szereti a zenét, nagyon jól eszik,
így hatalmas tempóban fejlődik szülei nagy
örömére.
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TÁJÉKOZTATÁS A LOMTALANÍTÁSRÓL
Tisztelt Polgárok!
Társaságunk, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. ez évben is térítésmentesen gondoskodik a lakossági nagydarabos
hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról. Ettől az évtől lehetőség van az elektronikai hulladékok gyűjtésére is
a Fe-Group Invest Zrt.-vel együttműködve.
Gyűjtés helye:
Ábrahámhegy Iskola utca tűzoltó park 2017. május 15. (hétfő)
A lomtalanításkor lerakható hulladékok:





bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából készült használati tárgyak
szőnyegek, textil, ruhanemű
műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék, nagydarabos műanyag játékok
kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok

TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe:






vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép gumiabroncsok
zöldhulladék
háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok (festékek, higítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek,
akkumulátorok)
inert hulladékok (építési törmelék, bontásból származó anyagok, csempe)
szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékok

A gyűjtőpontokon leadható elektronikai hulladékok:






háztartási kis-és nagygépek
távközlési berendezések
számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek
elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések
világítótestek, akkumulátorok, elemek

A gyűjtés napján mindenki elviheti a gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé vált eszközöket, bútorokat, a
működésképtelenné vált, vagy használaton kívüli ép, sérülésmentes, árammal, elemmel vagy akkumulátorral működő
eszközeit.
A gyűjtőponton a megjelölt napon reggel 7 órától délután 18 óráig van lehetőség a lom elhelyezésére. Abban
az esetben, ha ezen időponton kívül kerül hulladék a gyűjtőpontra, az illegálisan elhelyezett hulladéknak
minősül, melyet a törvény büntet.
Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe a szolgáltatást, mert az elektronikai hulladékokat a későbbi
lomtalanítás alkalmával már nem áll módunkban átvenni és elszállítani.
Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe,
árokpartra, hanem megfelelően ártalmatlanításra kerüljenek!
Ficsor Elza
NHSZ ügyvezető
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Köszönetnyilvánítás
A Pro Ábrahámhegy Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2015. évi személyi jövedelemadójuk 1%ával támogatták.
A felajánlott összeg: 186.233.-Ft
A befolyt összeget az Alapítvány Ábrahámhegy Község kulturális rendezvényeinek támogatására használta fel.
Kérjük a jövőben is szíves támogatásukat. Adószám: 19265850-1-19
Kondor Lászlóné Kuratórium Elnöke

Köszönet és kérés
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1%-val támogatták az Ábrahámhegy Kulturális
Örökségének Megőrzéséért Alapítványt.
A NAV 2016-ban 168.403,- Ft-ot utalt át az Alapítvány számlájára a minket ily módon támogatóktól.
Rendezvényeinkkel, a kulturális eseményekhez nyújtott egyéb támogatásunkkal igyekszünk viszonozni a bizalmat.
A jó szó, a segítség, az elismerés minden megnyilvánulása fontos nekünk, hogy továbbra is részt tudjunk venni
Ábrahámhegy kulturális életében.
Kérjük, ha módja van rá, adóbevallása kitöltésénél a „Rendelkező Nyilatkozat”-on a kedvezményezett adószáma
rovatba a 18185621-1-42 számot, a kedvezményezett neve rovatba az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány szöveget írja be.
Köszönjük!
Zolnai László
kuratóriumi elnök
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Miről tárgyalt, és döntött a képviselő testület
A képviselő testületi ülések igen terjedelmes jegyzőkönyvvel
készülnek, ezért azok pontos közlése egy újságban igen
nehézkes. Minden alkalommal mikor a testület összeül, megvitatja
a napirendi pontokat, és általában minden képviselő hozzá szól,
amit a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell. Jegyzőkönyv esetleges
lerövidítése alkalmat adhat félreértésekre, és a legjobb szándék
mellett is tévútra kerülhet a tájékoztatás.
Ennek okán az
ábrahámhegyi hírmondóban a jegyzőkönyveket nem publikáljuk
eredeti formájában, sem átiratban. A testületi ülések jegyzőkönyvei
elérhetők az önkormányzatnál nyitvatartási időben, illetve
településünk honlapján. Az aktuális jegyzőkönyvek az alábbi
webcímen érhető el:
http://www.abrahamhegy.hu/onkormanyzat-testuleti-ulesek-jegyzokonyvei

Tulajdonosi értesítő
Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint a Bakonyi Fakitermelő Bt. Ügyvezetője (az E.ON hivatalos beszállítója),
ez úton szeretném értesíteni, hogy:
Cégünk a Bakonyi Fakitermelő Bt. az E.ON Áramhálózati Zrt. megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok
miatt gallyazási munkálatokat végez el az Ön(ök) területén, áthaladó kis- és középfeszültségű hálózaton
gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végzünk az E.ON hálózaton. A gallyazási munkálatokat a kisés középfeszültségű hálózatokon, a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. energiatörvény 124. §,
133. §, 137. § által biztosított törvényi rendeletek szerint, és a villamosmű biztonsági övezetről rendelkező
2/2013.(I.22.) NGM rendelet alapján.
A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése élet- és vagyonvédelmi
okokból történik, így munkálatokat 2017. március 22-től megkezdjük.
Amennyiben észrevételeik lennének, kérem, hogy az E.ON Áramhálózati Zrt. területileg illetékes
területgazdájához, illetve a Bakonyi Fakitermelő Bt-hez 06-30/267-9094
Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina 30/990-6376
Levelezési cím: 8439 Sikátor, Ady Endre utca 2.
e-mail cím: info@bakonyifa.com
Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm.
Kelt: Sikátor, 2017. március 8.
Bialosinszki Ferenc
Ügyvezető
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Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az ország területére
A tavasz beköszöntével ugrásszerűen megnőtt a szabadtéri tüzek száma. Az aljnövényzet és az avar száraz időben
könnyen meggyulladhat és a természeti értékek mellett sokszor a lakott területeket is veszélyezteti. A földművelésügyi
miniszter március 3-án azonnali hatállyal tűzgyújtási tilalmat rendelt el az ország egész területére.
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és ezek kétszáz méteres
körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ez vonatkozik a tűzrakó helyekre, a vasút és közút menti fásításokra, de
tilos a parlag- és gazégetés is az erdők mellett.

További részletek a http://katasztrofavedelem.hu oldalon

Sport
Badacsonytomaji SE BonVino játéknapjai
Ford.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Dátum
2017.04.02. (vasárnap)
2017.04.09. (vasárnap)
2017.04.16. (vasárnap)
2017.04.23. (vasárnap)
2017.04.30. (vasárnap)
2017.05.07. (vasárnap)
2017.05.14. (vasárnap)
2017.05.21. (vasárnap)
2017.05.28. (vasárnap)
2017.06.04. (vasárnap)

Csapatok
Vaszar SE – B.tomaji SE BonVino
B.tomaji SE BonVino – Sümeg VSE
Nemesvámosi LSE – B.tomaji SE BonVino
B.tomaji SE BonVino – Csopak SC
Ősi PSK – B.tomaji SE BonVino
B.tomaji SE BonVino – Herendi PSK
B.tomaji SE BonVino – Csabrendek FC
Tótvázsony SE – B.tomaji SE BonVino
B.tomaji SE BonVino – Taliándörögd SE
Pápateszéri SE – B.tomaji SE BonVino

Kezdés
16:00
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00

Nagyhét szertartásrendje
Badacsonytomaji Szent Imre Plébánia
Nagycsütörtök (2017.április 13.)
18:00 óra Ünnepi szentmise és virrasztás
Nagypéntek (2017.április 14.)
15:00 óra Nagypénteki liturgia
Nagyszombat (2017. április 15.)
20:00 óra Feltámadási liturgia
21:30óra Feltámadási körmenet
Húsvétvasárnap (2017. április 16.)
8:00 Ételszentelés
10:00 óra Ünnepi szentmise
Húsvéthétfő (2017.április 17.)
10:00 óra Ünnepi szentmise
Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok!
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U19
14:00
14:00
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
15:00
15:00
15:00
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2017. évi rendezvényterv
április 8.

Húsvétváró kézműves foglalkozás

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

április 23-29.

Nemzetközi pontyfogó verseny

Községi Strand

Fishing & Hunting

április 29.

Érem-, szobor- és képkiállítás Arany
János bicentenáriuma alkalmából

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

április 30.

Halászlé főző és horgász találkozó

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata
NABE Ábrahámhegyi Csoportja

május 7.

Anyák napja

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

május 15.

Lomtalanítás

Tűzoltópark

NHSZ Tapolca Kft

június 4.

Falu és gyereknap

Tűzoltópark

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

június 24.

Szabó Enikő - Népzene és világzene

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata,
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány

június 25.

Bernáth Aurél és tanítványa kiállítás

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

június 30. - július 1.

Strand Buli / nosztalgia est

Községi Strand

Strandi vállalkozók

július 7-8.

Strand Buli / nosztalgia est

Községi Strand

Strandi vállalkozók

július 15.vagy 22.

Dr. Nádori László Emlékverseny

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

július 14-15.

Strand Buli / nosztalgia est

Községi Strand

Strandi vállalkozók

július 21-22.

Strand Buli / nosztalgia est

Községi Strand

Strandi vállalkozók

július 29.

Dresch Koncert - Pantomin

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata,
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány

július 29.

Borverseny

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

július 30.

Ábrahámhegyen és környékén élő
művészek kiállítása

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

augusztus 2-6.

Ábrahámhegyi Bornapok

Tűzoltópark

Ábrahámhegy Község Önkormányzata,
Hegyközség

augusztus 19.

VI. Ábrahám kupa sportverseny

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

augusztus 19.

Szent István napi ünnepség

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

szeptember 2.

VI. Ábrahámhegyi triatlon

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

szeptember 29.

Dobruska testvértelepülés kiállítás

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

szeptember 30.

Murcifesztivál- szüreti felvonulás

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

október 6.

Megemlékezés az aradi vértanúkra

Emlékmű

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

október 22.

Kirándulás a Pálos kolostorhoz

Tűzoltó Park Kolostor

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

október 23.

Október 23. ünnepség

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

november 11.

Márton napi lúdvacsora

Művelődési Ház

Hegyközség

november 25.

Ádventi készülődés

Művelődési Ház

NABE Ábrahámhegyi Csoport

december 3.

Mikulás ünnepség

Művelődési Ház

NABE Ábrahámhegyi Csoportja

december 14.

Idősek karácsonya

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

december 22.

Mindenki karácsonya

Vasútállomás

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

december 31.

Óévbúcsúztató szilveszteri Pancsolás

Községi Strand

Ábrahámhegy ÖTE

december 31.

Szilveszteri buli

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Ábrahámhegy Község Önk. Képviselő-testülete a rendezvények időpontjának változtatásának jogát fenntartja.
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Ábrahámhegyi Hírmondó

KÖZÉRDEKŰ
BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL
8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.
Tel: 87/571-270, Fax: 87/471-289
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
Ábrahámhegyi Kirendeltség telefon: 87/471-506
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu honlap: www.abrahamhegy.hu
A hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn: 12.30-tól 16 óráig
Szerdán: 13 órától 16 óráig
Pénteken: 8 órától 12 óráig
Wolf Viktória jegyző ügyfélfogadása
Minden hónap első szerdáján:
Ábrahámhegyen:
9-11 óráig
Badacsonytomajon: 13-16 óráig

KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK:
Nyitva: Keddtől szombatig: 12-től 18 óráig
Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu
Tel: 70/380-0761
Könyvtáros: Szabóné Berki Szilvia
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Nyitva: szerdától-szombatig: 15-21 óráig
Tel: 70/380-07-63
Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Ábrahámhegy Művelődési Házban
Minden héten, kedden: 10.30-tól 11.30-ig
Családgondozó: Krausz Noémi
Tel.: 06-30/426-2207

POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:
Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig
Tel: 70/456-71-41
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Dr. Németh Csaba :
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862
Ábrahámhegyen: 87/471-516
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig
Balatonrendesen: 87/464-338
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig
Révfülöpön: 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, Tel: 87/511-083
Hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon 24 órán keresztül
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104

FALUGAZDÁSZ:
Győrffy Szabolcs
Tel:70/436-50-93
Fogadóórája Révfülöpön a Polgármesteri Hivatalban:
Minden pénteken: 10-től 11.00 óráig
Tapolcán: 8300 Tapolca Kossuth u.2.
Minden szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig

FOGORVOS: dr. Pinterits Judit
Rendel: Badacsonytomaj, Kert u. 32.. Tel: 87/471-689
H: 7-12, K: 15-20, Sz: 9-16, Cs: 12-19, P: 8-14
Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat-vasárnap:
Veszprém, Halle u. 5/d, SZTK 8-14 óráig

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Zsifkovics Szilvia Tel: 70/202-85-84

BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE
8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12.
tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu
Email: hegykozseg.btordemic@widenet.hu
Szőke Géza hegybíró: 70/489-87-49

KÁBEL TV: 06-87/472-104
SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM
Szentmise: vasárnap: 8.30

GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00

TŰZOLTÓSÁG BADACSONYTOMAJ:
06-87/471-337

GYÓGYSZERTÁRAK
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,
csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12-i
Griff Gyógyszertár,Badacsonytomaj Hősök t. 5. Tel.: 87/471-01
Nyitva: H-Szer.-P: 7:30-11:10,12.50-17-ig
kedd,csüt. 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10

DRV ZRT. Telefon: 06/40 240240
NHSZ Tapolca Kft (volt Remondis) 87/321-567
E.O.N. ügyfélszolgálat: 70/45-99-666
Műszaki hibabejelentés: 06-40/330-330
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK:
Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105

ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA
8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006
dr. Ásványi Tamás 20/9217-372

Ábrahámhegyi Hírmondó
Felelős kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Szerkesztő: Szepesi Gusztáv Extreme Movie Kft.
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Ny.sz: MKMB/PHF/1461/Ve/94
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