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1956-os forradalom

Az 1956 tavaszától egyre erősödött párton belüli és párton kívüli elégedetlenség. Már nyíltan is követelték
Rákosi távozását. Az Irodalmi Újság és az Írószövetség a pártfunkcionáriusok ellen többször indított éles
támadást.
Ebben a forrongó légkörben került sor Rajk László és társai újratemetésére októberben. A temetésen
százezres tömeg tartott néma tüntetést a rendszer ellen. Az egyetemeken és főiskolákon már hangossá vált a
tiltakozás. A diákok pontokba foglalták követeléseiket és MEFESZ (Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek
Szövetsége) néven megalakították a hivatalos diákszervezettől független szervezetüket. A követeléseik
megerősítésére és a lengyel szabadságmozgalmak támogatására október 23-ára tüntetést hirdettek. Az MDP
vezetősége először betiltotta, majd engedélyezte a felvonulást. Ez a bizonytalankodás további erőt adott a
szervezőknek.
A Petőfi szobortól indult tüntetés a Bem téren, majd a Kossuth téren
folytatódott. Közben Budapest más pontjain is zajlottak az események. A
Városligetnél ledöntötték a rendszer szimbólumának tekintett Sztálin
szobrot, a Magyar Rádió épületénél pedig eldördültek az első lövések.
Megkezdődött a fegyveres felkelés.
A párt igyekezett követni a változásokat, s a tömegek igényének
megfelelően Nagy Imrét nevezték ki miniszterelnöknek. Ugyanakkor a
helyzet urai is akartak maradni, ezért a szovjetekhez fordultak katonai
segítségért, és kijárási tilalmat rendeltek el.
A bevonuló szovjet hadsereggel szemben katonai csoportok szerveződtek a
Széna téren, a Corvin közben, a Tompa utcában és más helyeken. A
szélesebb ellenállás a városokban a munkástanácsok, vidéken a helyi
forradalmai bizottságok megszervezésével folytatódott. Október 25-én
tragikus fordulatot vettek az események. A parlament előtt tüntető tömegbe az ÁVH egységei belelőttek,
melynek következtében majdnem százan meghaltak és a sebesültek száma is hatalmas volt. Hasonló
események a következő napokban többször is előfordultak nagyobb vidéki városainkban. A sortüzeken
feldühödött tömeg többször is a kezébe vette az igazságszolgáltatást és ávósokat lincseltek meg.
A pártvezetés már nem mert egyedül dönteni, hanem a
szovjetekkel egyeztette minden lépését. A nyugalom érdekében
Gerőt is menesztették, helyette Kádár lett a párt első titkára.
Október 26-án megtörtént a fordulat, az új kormány (melyben már
nemcsak kommunisták voltak) és az új pártvezetés nemzeti
demokratikus forradalomnak minősítette az eseményeket és
elismerte az újonnan alakult forradalmi szervezeteket. A Rákosikorszak vezetőinek egy része a Szovjetunióba távozott.
28-án Nagy Imre jelentős változások bevezetéséről beszélt a
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rádióban: visszaállítják a nemzeti jelképeket és a korábbi nemzeti ünnepeket, felemelik a béreket és a
nyugdíjakat, feloszlatják az ÁVH-t és tárgyalásokat kezdeményeznek a szovjet csapatok kivonásáról. A
kormány a nemzetközi élet támogatását is maga mögött tudhatta, mert a szovjet tiltakozás ellenére az ENSZ
napirendjére tűzte a "magyar kérdés" megtárgyalását.
Október 30. Az események menetében kiemelkedő
fontosságú dátum. Később ennek a napnak az eseményeit
nagyították fel és torzították el, hogy a megtorláshoz
ideológiát adjanak. Ezen a napon megkezdődött a szovjet
csapatok kivonulása, megalakult Király Béla vezetésével a
Nemzetőrség, kiengedték a börtönökből a politikai
foglyokat, akik mellett - a szervezetlenséget kihasználva köztörvényesek
is
kiszabadultak.
Magyarország
hercegprímásának, Mindszenty Józsefnek is ezen a napon
ért véget évek óta tartó őrizete. Délután a kormány
bejelentette, hogy megszűnt az egypártrendszer és az
1945-ös koalíciós pártok demokratikus együttműködésével
megújult a politikai élet. A tekintélyét vesztett MDP
feloszlott és helyette (november 1-jén) megalakult az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt). A
harmincadikai sikereket beárnyékolta, hogy többórás ostrom után fegyveres felkelők elfoglalták a budapesti
Köztársaság téri pártházat, ahol a magukat megadó védők egy részét legyilkolták.
Az újjáalakult pártok legtöbbje nem kívánta a háború előtti politikai, társadalmi rendszer visszaállítását.
Megegyeztek a többpártrendszerben, a parlamentáris demokráciában és a szabadságjogok helyreállításának
szükségességében. A tulajdonviszonyok tekintetében a magán- és az állami tulajdon együttes megléte mellett
foglaltak állást. Az ország külpolitikai helyzetét a semlegességben képzelték el. Ennek kinyilvánítása október
31-én történt meg. Az országban mindenki bizakodó volt a jövővel kapcsolatban, a munkások a sztrájkok
befejezéséről és a munka felvételéről döntöttek, de a háttérben a Kreml urai már döntöttek a katonai
beavatkozásról.
A szuezi-válság a második helyre szorította a magyar
forradalom ügyét a nagypolitikában. A nemzetközi
alkudozások során az amerikaiak kinyilvánították, hogy a
közép-európai térség országai nem tartoznak a közvetlen
érdekszférájukba. A Szovjetunió lényegében szabad kezet
kapott. Kínával és a többi szocialista országgal való
egyeztetés után november negyedikén megindult az orosz
hadigépezet a magyar forradalom eltiprására. A törvényes
hatalommal szemben Moszkva bábkormányt állított fel,
melynek élén Kádár János állt, aki november elseje óta volt
tárgyalásban a szovjetekkel.
A katonai megszállás hírére Nagy Imre élt a Tito által
korábban felajánlott lehetőséggel és a jugoszláv követségre
menekült. A Nemzetőrség és néhány felfegyverzett
forradalmi alakulat által vállalt fegyveres ellenállást az
oroszok rövid idő alatt megtörték. A forradalmat leverték,
majd átmeneti bizonytalankodás után a "régi-új" rendszer
megkezdte a forradalomban részt vettek megbüntetését.
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Ábrahámhegy a legsportosabb balatoni település
Huszonkét település csapatainak részvételével, immár tizenharmadik alkalommal rendezték
meg Vonyarcvashegyen a Mozdulj Balaton Sporttalálkozót. A nyarat átfogó szabadidős
programsorozat zárásaként a résztvevő strandok együttesei mérhették össze egymással az
erejüket három sportágban, streetballban, kispályás labdarúgásban és strandröplabdában. Az
eredmények összesítése után kiderült, hogy a Balaton legsportosabb települése címet 2017ben Ábrahámhegy érdemelte ki.
Kellemes, sportolásra alkalmas idő fogadta a
mintegy 120 résztvevőt a Lido Strandon, a déli
órákban azonban már nem csak egymással,
hanem a hőséggel is meg kellett küzdeniük a
csapatoknak. A települési együtteseket FeketePáris Judit, a Balaton Fejlesztési Tanács
gazdasági igazgatója és Bartsch János, a
programsorozat főszervezője köszöntötte. A remek
minőségű pályákon ezúttal is egymást érték a
mérkőzések. A legnépesebb mezőny ezúttal a
strandfoci-tornára jött össze, amelyen 17 csapat
versengett a győzelemért. A döntőt végül két Veszprém megyei gárda játszotta egymással, és
Ábrahámhegy legyőzte Szigligetet.
A streetballcsaták is sok izgalmat hoztak, és a korábbi többszörös győztes siófokiak
távollétében itt is az ábrahámhegyiek kerekedtek felül. A strandröplabda-torna döntőjében a
balatonlelleiek párosa szépen menetelt a döntőig, és a végső győzelmet is elhódította. Az elért
eredmények összesítése után kiderült, hogy a Balaton legsportosabb települése címet az idén
Ábrahámhegy érdemelte ki Keszthely és Balatonlelle előtt.
A programsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportügyekért Felelős Államtitkársága
és a települési önkormányzatok támogatásával, a Balaton Fejlesztési Tanács szervezésében
valósult meg. A helyi szervezők 34 település 37 strandján, 17 Veszprém, 4 Zala és 16 Somogy
megyei helyszínen várták a szervezett keretek között sportolni szándékozókat az elmúlt két és
fél hónapban.
Az eredmények.
Streetball (9 csapat): 1. Ábrahámhegy, 2.
Fonyód, 3. Keszthely
Strandfoci (17 csapat): 1. Ábrahámhegy, 2.
Szigliget 3. Zamárdi
Strandröplabda (16 páros): 1. Balatonlelle, 2.
Ábrahámhegy, 3. Keszthely
Összesített végeredmény, a Legsportosabb
Település címért: 1. Ábrahámhegy, 2.
Keszthely, 3. Balatonlelle.
A kosárra dobó verseny győztese. Nők:
Balatoni Beáta. Férfiak: Füzesi Bálint.
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Miről tárgyalt, és döntött a képviselő testület
A képviselő testületi ülések igen terjedelmes jegyző könyvvel
készülnek, ezért azok pontos közlése egy újságban igen
nehézkes. Minden alkalommal mikor a testület összeül,
megvitatják 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 jegyzőkönyvet nem publikáljuk
eredeti formájában, sem átiratban. A testületi ülések jegyzőkönyvei elérhetők az
önkormányzatban, a nyitvatartási időben, illetve településünk honlapján. Az aktuális
jegyzőkönyvek
az
alábbi
webcímen
érhetőek
el:
http://www.abrahamhegy.hu/onkormanyzat-testuleti-ulesek-jegyzokonyvei

Egy kései megemlékezés…
Még a tél végén hunyt el Kozsda Imre, hosszú
betegség, műtét után. Itt a Hírmondóban nem
ejtett eddig senki egy szót sem erről a szomorú
eseményről, én is jóval később értesültem róla
(mint Pattantyús-Ábrahám Miklós esetében is).
Talán a hallgatásnál többet érdemelnének azok,
akik tettek a községért. Ő Ábrahámhegy egyik
múzeumának a létrehozója és működtetője volt.
Az Erdei Múzeum már több mint, egy éve zárva
van.
Tavaly a „Balatoni nyár” műsorában már nem tudott interjút adni betegsége miatt. Engem kért
meg, hogy nyilatkozzak helyette. Ugyan mit tudnék én a bognár mesterségről mondani a tvnézőknek? Odaadta a múzeum kulcsait, elmagyarázta, hogy mit hol találok. Így üzemen kívül
nem volt szívderítő látvány a bognár műhely. Rengeteg pókháló, a villany sem működött.
Összeszedtem a bemutatni kívánt szerszámokat, majd egy órás gyorstalpaló következett.
Persze izgalom az egyenes adás előtt, nehogy olyat kérdezzenek, amiről halvány, lila gőzöm
sincs. A riporterek szerencsére ügyesek voltak, az adás baki nélkül lement. Imre bátyám is
megdicsért. Visszavittem a szerszámokat, elbúcsúztam tőle. Akkor utoljára.
Másnap a strandon a pénztárnál rám kérdeztek:- Zolnai úr, honnan ért maga ilyen jól a bognár
mesterséghez? Bevallom, sajnos nem értek hozzá.
Mi lesz azokkal az értékekkel, amiket Kozsda Imre összegyűjtött az Erdei Múzeumban?
Zolnai László
Kuratórium Elnök
Ábrahámhegy Kulturális
Örökségének Megőrzéséért Alapítvány
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Ezek voltak az Á.K.Ö.M. Alapítvány nyári műsorai
Az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány erejéhez mérten minden
évben hozzátesz valamit a község kulturális életéhez. Ezek a rendezvények leginkább a nyári
időszakra esnek.
Állandó és hagyományos a László-napi körüli
hétvégéken tartott néptánc és népzene estünk a
strandon. Az alföldi Gátér község néptáncosaival
fenntartott kapcsolatunk új formát öltött. A „felnőttek
kiöregedtek”. A felnőttek igencsak fiatalok még.
Többen közülük családot alapítottak vagy messzebb
találtak állást, így már nem tudtak egy komolyabb
előadást elvállalni, arra felkészülni. A néptánctól
nem szakadtak el teljesen, de most már az
utánpótlásra fordítanak több gondot. A gátéri
Aprómakkok és Makkocskák, a legifjabbak mutatták
be
tudásukat,
köszönhetően
a
felkészítő
tanáraiknak és egy vállalkozónak, aki szponzorálta
az utazásukat. A taps, amelyet a közönségtől
kaptak és a siker, amelyet megérdemeltek, ebben a
korban fontos a további fellépések és fejlődésük
szempontjából.
Az este második felében Szabó Enikő és zenekara zenélt. Világzenét, magyar népzenei
alapokon. Cimbalom, cajón, nagybőgő, gitár, brácsa és énekhang. Fülbemászó dallamok,
egyszerűség, tiszta hangzások, csengő énekhang. Színpadi munkájuk igényességére
jellemző, hogy a közönség kiszolgálása érdekében magas színvonalú hangerősítést kértek.
Ezt a helyi, környéki lehetőségekkel már nem lehettet megoldani. Az Ajkáról érkező
technikusok munkájára jellemző volt, hogy strand messzebb eső részein is tisztán hallható volt
a koncert zenéje és a közelben sem volt bántóan hangos. Szabó Enikő zenekarában sokféle
irányzat zenészei szólaltak meg. Népzenétől (Rozsdamaró) az alternatív rockzenéig
(Sajnosbatár). De a cimbalomnál éppen Tárkány-Kovács Bálint szorgoskodott, akinek önálló
zenekarát (szintén népzene-világzene kategóriában) remélhetőleg Ábrahámhegyen is
hallhatjuk majd. Ez az egyveleg kitűnően állt össze a színpadon. Összeszokottan, magas
színvonalon és - még egyszer kiemelném - kitűnő énekes teljesítménnyel adták elő a
„Szoknyák a porban” című nagylemezük dalait. Nem véletlenül hívták meg Szabó Enikő
zenekarát egy Csehországban rendezendő európai válogatóra (140 énekes és zenekar közé,
Magyarországról még két társulatot). Egy kicsit kisebb volt a közönség a szokottnál. Talán a
hőség. De a jobb hírverésen is gondolkodnunk lehet.
Az úgynevezett „csendes hétvégét” olybá tűnik, hogy nem lehet megtartani Ábrahámhegyen.
Ezzel a szándékkal indítottuk már három éve ezt a halkabb műfajokat bemutató eseménysort,
amelyik a borhét előtti hétvégén esedékes. A rákövetkező napokban úgy is a hangos
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mulatozásé a terep a Csigó-réten. De a strandon már pakolták az erősítést a szombat esti
retro-bulira. De ha ez kell a népnek, hát az is legyen...
Alapítványunk azért megpróbált ritkábban látott
művészeti ágakat is megismertetni a nagyérdeművel.
Olyat, ami még nem volt. Pantomimet. Igaz nem
teljesen némán. A MEGARON pantomimegyüttes
mutatta be műsorát, a 6-tól 106 évesekig terjedő
korosztálynak. Egy hagyományosan induló, de aztán
kicsit a mai világnak, a médiának és a felnőtteknek is
enyhe görbe tükröt mutató mesejátékot vittek színre. A
szépszámú és fiatalos nézősereg tényleg beleszólt a
mese folyásába, a műsorvezető néha kiszólt a
közönségnek és felhívott szereplőket a színpadra. És a
gyerekek igazán hálás közönség. Odahagyták a
fürdést, a fagylaltot a késő délelőtti hőségben.
Tapsoltak, nevettek, szurkoltak és szerepeltek. A végén
még az elszóródott tündérport is összeszedték a
királylánynak a színpad deszkáiról, pedig a társulat
tagjai akkor már túl voltak a tapson, meghajláson.
Estére a kultúrházban a Borbély-Dresch kvartett tartott egy kis dzsessz-zenei ízelítőt. Borbély
Mihály (Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas, A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt
kitüntetettje) és Dresch Mihály (Liszt Ferenc-díjas, kiváló és érdemes művész) szinte
egyidőben kezdték és mindketten tettek kitérőket (igen!) a népzene felé. Aztán megmaradt a
dzsessz, nem feledve a magyar népzenei alapokat. Ma
már a hazai nagy „öregek” közé tartoznak, de nem
feledkeznek meg az utánpótlásról sem. Borbély Mihály
zenepedagógus, rengeteg fiatallal zenél együtt. Alapító
tagja Vujicsics együttesnek, saját zenekarai a Borbély
Műhely, a Balkán Jazz Project stb. a magyar
dzsesszélet meghatározói. Úgy gondolom, Dresch
Mihály közelsége is hatott például Vidákovich Izsákra,
hogy ő zenei pályára kerüljön. A két szaxofonos mellett
(akik persze más egyéb fúvós hangszeren is játszanak)
két fiatal, a bőgős Horváth Balázs és a doboknál G.
Szabó Hunor alkották a négyest. Zenei kavalkád, jó
értelemben. Így tudnám tömören elmesélni a koncertet.
Egy vagy két szaxofon (különböző hangfekvésűek),
klarinét, fuhun (Dresch Mihály által feltalált billentyűs
pásztorfurulya) hangjai sodródtak, özönlöttek le a
színpadról hol felváltva, hol egyszerre, máskor
egymásnak felelgetve. Egyszer ércesen, keményen,
máskor lágyabban, szenvedélyesen. Zenei tudásuk,
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tapasztalatuk az improvizációk egyediségében, a témaváltások simulékony átmeneteiben is
megmutatkozott. Merem állítani, hogy az ország két legjobb improvizatív fúvósát hallottuk
ezen az estén. Természetesen hagytak teret a bőgőnek és a doboknak is. A koncert halkabb
részeit Horváth Balázs töltötte ki a mélyebb hangzású szólóival. Egyedül és a zenekar
dobosával közösen is. G. Szabó Hunorról a kellemes meglepetés hangján kell szólni. Aki nem
hallotta őt még játszani, többször felszisszenhetett. Nem vonult fel az ütős hangszerek
ármádiájával, nem bújt el a cinek mögé. Egy alapfelszereltségű dobösszeállítással művelt
fantasztikus dolgokat. Néha dobverők nélkül, puszta kézzel. Alázatosan, a kompozícióknak
megfelelően. Szólói méltán váltottak ki hangos elismerést. Amit valamennyien megérdemeltek
és megkaptak a közönségtől vastaps formájában. A közönség pedig megérdemelt egy
ráadást. Egy, a nagymamája révén ábrahámhegyi illetőségű, egykori kolléganőm mondta:
„Tudod, eddig nem gondoltam, hogy a dzsessz ilyen jó tud lenni. De eztán ha lesz ilyen, akkor
eljövök!” Mások is így tegyék!
Zolnai László
kuratóriumi elnök

Ábrahámhegyről (is) írták

Az alábbi cikkeket nem az internetes keresővel találtam, hanem véletlenszerűen. Ha kinyitok
egy újságoldalt, vagy rápillantok egy honlapra a képernyőn és a szövegben szerepel
Ábrahámhegy, akkor a szemem rögtön észreveszi azt. Az elmúlt nyáron ezeket mentettem el.
Nem mindig a jó oldalát mutatják a községnek. Persze, annak nincs „hírértéke”, vagy nem
emeli a nézettségi mutatót, hogy minden rendben van. Ha mégis van bennük tanulság,
megfogadni való, akkor ne restelkedjünk. Változtassunk a helyzeten, ha tudunk!
A cikkeket forrás megjelöléssel, tartalmi változtatás nélkül teszem közzé.
Zolnai László

Fontos probléma a Balatonnál - légi
felvételekből derült fény a mértékére

2017.09.01. 12:42
A várhatóan ősztől hatályossá váló új balatoni
nádminősítési
térkép
elkészítésekor
a
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szakemberek azt tapasztalták, hogy nem csökkent, hanem nőtt az elmúlt években a nádasok
belsejében, takarásában illegálisan kikötött horgászcsónakok, vitorlások, valamint az illegális
bejárók, stégek száma a Balatonban, ezért véleményük szerint a tó szempontjából stratégiai
fontosságú nádasok jóval nagyobb védelmére lesz szükség a jövőben.
Pomogyi Piroska, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársa elmondta: ötévenként
esedékes az alkalmanként másfél évig tartó, légi felvételek és terepbejárás alapján történő
nádfelmérés.
Az öt évvel korábban mért 1230 hektár körüli balatoni nádas-állományhoz képest most 30
hektárnyi csökkentést tapasztaltak, ami nem számít soknak, viszont jelentős minőségromlást
takar.
Sok az illegális stég, bejáró és feltöltés
A légi felvételek tanúsága szerint több mint 1700, többségében illegális stég, bejáró, illetve
feltöltés található a Balatonban, és kétezer nyiladék, főként csónakok, vitorlások, jachtok
kikötésére. A zömmel emberek okozta nyiladékokon betörő hullámok lassan tönkreteszik a
nádasokat, először a minőségük romlik, majd évek alatt kipusztulhatnak.
Fonyódnál van olyan hely, ahol 30-40 vitorlás, többségében horgászcsónak van a nádas
takarásában, Zánkánál, Ábrahámhegyen egymást érik a bejárók, Balatonmáriafürdőn és

Balatonfenyvesen pedig szinte már nem férnek el az illegális stégek - fogalmazott a
szakember. Hangsúlyozta, a hatóságok hatékonyabb fellépése mellett szükség lenne az
emberek tudatformálására is,az önző szempontok miatt rongált nádasokban hosszútávon
jóvátehetetlen károk keletkeznek.
Kifejtette, a nádas a vízszint emelkedésére és a rongálásra visszavonul, miközben a mostani
nádasokat meg kellene őrizni a Balatonon vízminőségének és partjának védelmére, illetve a tó
élővilága és a madarak miatt.
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Ábrahámhegyen és környékén alkotó képző- és iparművészek 10. JUBILEUMI
kiállítása

A Bernáth Aurél Galériában 2017. július 30-i megnyitóval szeptember 16-ig nyílt lehetőség a
fent
nevezett
kiállítás
megtekintésére,melyen
37
alkotó
állította
ki
képeit,szobrait,népművészeti munkáit.
A szokásos teltházas megnyitón Vella Zsolt polgármester úr köszöntötte a vendégeket,majd
Vidákovich Izsák szaxofon művész tenor szaxofonon és fuvolán zenélt.Az ábrahámhegyi
tanulók; Molnár Dóra,Tullner Ráhel és Pintér Máté Kosztolányi Dezső és Kisfaludy Károly
műveiből
idéztek.A
jubileumi
alkalomra
tekintettel
idén
nem
művészettörténész
nyitotta meg a tárlatot,
hanem magam tartottam
rövid
visszatekintést
kiállításunk történetéről.
Első
bemutatkozásunk
1999-ben volt.Ezután két
évente folytatódott ez a
sokszínű
kiállítás
sorozat,melyet
első
sorban az ábrahámhegyi
lakosoknak
és
nyaralóknak csinálunk.Minden alkalommal új biztatást kapunk,melyet a vendégkönyv is
tanusít,hogy folytassuk tovább ezt a hagyományt.Például egy erdélyi család ezt írta
be:,,Nyaralásunk gyöngyszeme volt ez a kiállítás." Legnagyobb örömünk persze az,ha minél
több ábrahámhegyi lakos kiváncsi arra,hogy mit alkotnak a közöttük élő művészek.
Említésre méltó,hogy idén még sikerült az elhunyt művésztársaink alkotásaiból
kölcsönöznünk hozzátartozóiktól,ismerőseiktől.Ezt külön köszönjük szépen.Így láthattuk
Udvardi Erzsébet, Szilvásy Nándor, Vinkovits István és Homonnay Szabolcs festményeit.
A jubileumi alkalmat megragadva megköszöntük az Ábrahámhegyi Önkormányzat
dolgozóinak a kultúráért vállalt missziójukat és ,,Ábrahámhegy kultúrájáért" címen általam
készített ,,Kodály Zoltán" érmet adtam át Szabó Józsefné Terikének,Bakosné Tóth
Erzsébetnek,Illésné Rácz Andreának,Gáspár Józsefnek,Pacsi József és feleségének
Magdikának és nem utolsó sorban Vella Zsoltnak.
Szeretettel és tisztelettel Kiss Gábor
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Futóverseny Tapolcán
A hagyományos FÖLDön futók futóversenyén a Tatay Sándor Általános Iskola szép számmal
képviseltette magát, és ez természetesen az eredményeken is meglátszott. Bár az esős
időjárás miatt az Európai Mobilitási Hétre meghirdetett program egy hetet csúszott, de ez nem
zavarta a lelkes kisdiákokat. A nemenkénti korcsoportban különböző távokat kellett teljesítenie
a közel megjelent négyszáz diáknak. Mindenkink gratulálunk!
Eredményeink:
Első helyezettek: Fekete Júlia, Pruska Bence
Második helyezettek: Gáspár Sebestyén, Török Jázmin, Ihász Vanda
Harmadik helyezett: Pruska Dani
Negyedik: Borbás Nóra
Ötödik: Ritecz Rajmund
Hatodik: Süle Alexa, Ritecz Rajmund, Samu Vajk
Hetedik: Pál Marcell
Nyolcadik: Kónya Zétény
Kilencedik: Németh Helka

Lengyel tanulók a Tatayban
A badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola egy héten keresztül a lengyel
testvértelepülésről, Chenpinből érkező gyerekeket látott vendégül.
A 42 diák és 6 kísérő pedagógus megismerkedhetett Badacsonytomaj és a környék
nevezetességeivel. Ellátogattak a Tapolcai Tavasbarlangba, a sümegi várba, a keszthelyi
Festetics Kastélyba és a salföldi Természetvédelmi Majorba, a Folly Arborétumba, túráztak a
badacsonyi hegyen, üzemlátogatáson vettek részt a Varga Pincészetbe. Természetesen a
meleg napokban a legkedveltebb program a balatoni fürdőzés volt.
A táborozó gyerekekhez csatlakoztak a Tatay iskola diákjai is, mert a program egyik célja az
volt, hogy a két ország diákjai angol nyelven kommunikáljanak egymással és bővítsék
nyelvtudásukat. További célunk az, hogy a két testvértelepülés fiatal generációja is
megismerkedjen egymással és személyes kapcsolatokat alakítsanak ki.
A tábor utazási költségét a chenpini, az étkezési költséget a badacsonytomaji önkormányzat
finanszírozta, a szállást pedig az iskola biztosította és a programokat is az iskola nevelői
állították össze.
A következő évben a mi diákjaink látogatnak majd Lengyelországba, hogy tovább ápolhassák
az itt kialakult kapcsolatokat. Hiszünk abban, hogy diákjaink, ha kilépnek a világba bővül
ismeretük és tudásuk.
Krisztin N. Lászlóné
intézményvezető
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Augusztus 20
Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A
keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja.
A magyarság és a keresztény hit
világának találkozását és összefonódását
a magyar nép egyetlen uralkodó
személyéhez köti; az első magyar
királyhoz,
az
államalapító
Szent
Istvánhoz. István a magyar államiság és a
kereszténység alapjait lerakó Géza
fejedelem fia, a honfoglalást (896) vezető
Árpád
fejedelem
ükunokája.
E korszak a kereszténység európai
kiterjesztésének évszázada volt. A bizánci
egyház térítői már a 9. század második
felében megjelentek a térségben, a római egyház a 10. század során térítette meg a Kárpátmedencétől északra élő népeket. Történelmi párhuzam nélkül is igaz a kijelentés: az új
évezred
küszöbén
Magyarország
csatlakozott
Európához.
István uralkodása idején augusztus 15-én, Nagyboldog-asszony napján hívta össze
Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották az un. törvénynapokat. (Misztikus egybeesés,
hogy
István
éppen
ezen
a
napon
halt
meg
1038-ban.)
Később Szent László király hozott döntést az ünnepnappal kapcsolatban: áttették augusztus
20-ra, mert 1083-ban e napon avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában.
A történelem során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20. egyházi ünnepként
maradt
a
köztudatban.
1686-ban XI. Ince pápa elrendelte, hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának
évfordulóján
évente
emlékezzék meg az egész
katolikus világ Szent István
ünnepéről
az
egyház
augusztus 16-án tartotta az
ünnepséget.
1771-ben XIV. Benedek pápa
csökkentette
az
egyházi
ünnepek számát, s a Szent
István-nap is kimaradt, de
Mária
Terézia
mégis
elrendelte a megtartását, sőt,
azt nemzeti ünnepként a
naptárakba is felvétette! 1771ben ő volt az aki elhozatta
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Bécsbe, majd Budára a Szent Jobbot, amelyet ez időtől körmenetben vittek végig a városon
augusztus 20-án.

Az 1848-as szabadságharc után
hosszú ideig nem tarthatták meg a
nemzeti ünnepet. Ezt követően
először 1860-ban ünnepelhették
meg
ezt
a
napot,
amely
országszerte nemzeti tüntetéssé
fajult.
A kiegyezést követően teljes
mértékben
visszanyerte
méltóságát az ünnep: 1891-ben
Ferenc
József
munkaszüneti
nappá
nyilvánította.
A
két
világháború
között
mindez
kiegészült
a
Szent
István-i
(Trianon előtti) Magyarország visszaállításának össznemzeti célkitűzésére való folyamatos
emlékeztetéssel.

Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt.
Majd ezt eltörölték, de az egyházi ünnepek
sorában
még
1947-ig
ünnepelhették
nyilvánosan. Az akkori rendszer számára az
ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem
volt vállalható. Azonban teljes megszüntetését
sem tartották követendő célnak ahogy az a
tisztán vallási ünnepek egy részével történt, de
tartalmilag megújították.
Szent István ősi ünnepéből az "új kenyér ünnepe" lett, majd az új alkotmányt, mint új
szocialista államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ettől fogva 1949-1989 között
augusztus
20-át
az
alkotmány
napjaként
ünnepeltük.
A rendszerváltozás óta, 1989-től ismét a régi tradíciók szerint rendezik meg a Szent Jobbkörmenetet. Szent István ünnepének igazi újjászületése csak 1991-ben történt meg.
Az első szabad választásokon létrejött Magyar Országgyűlés 1991. március 5-i döntése Szent
István napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította.
Az államalapító nagy király napja a történelem folyamán egybefonódott az új kenyér, sőt még
az Alkotmány ünnepével is: a legtöbben azonban ma a tűzijátékot ünneplik meg.
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Tovább fütyül a Nádirigó
Egy korábbi törvény arra kötelezte a civil szervezeteket, hogy az új követelményeknek
megfelelően működésüket engedélyeztessék a területileg illetékes bírósággal. Ennek
meghosszabbított határideje 2017. március 31. volt. A Nádirigó vezetősége csak 2016 őszén
ébredt rá, hogy ideje az újjáalakulást jóváhagyó közgyűlést megtartani és a szükséges iratokat
összeállítani. Elnökünk Gödrös Zsóka 15 év után lemondott, ami nehezítette a soron lévő
feladatok teljesítését. Szerencsénkre a Fürdőegyesület már túljutott ezen az akadályon, s így
nem a nulláról kellett indulnunk. Ez a segítség azonban
még nem volt elég! A törvényt jól ismerő jogászhoz
kellett fordulnunk, sőt a finisben, a Bíróság elsőfokú
elutasító végzése után, még egy jogász segítségét
kellett igénybe vennünk.
De sikerült!!! A Veszprémi Bíróság fellebbezés
után jóváhagyta a Nádirigó további működését. Tehát
örömmel jelentjük: TOVÁBB FÜTYÜL A NÁDIRIGÓ!
A Nádirigó megújult programja Ábrahámhegyre
koncentrál és nem csak a parti telektulajdonosok
gondjaival, hanem az egész település természeti
értékeinek magőrzésével foglakozik.
Az Egyesület vezetősége is megújult. Elnökünk
Varga László lett, vezetőségi tagok: Gödrös Zsóka és
Homonnay Zsombor. Mindketten ábrahámhegyi
lakosok. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Tóth László,
Kaszanitzky Csilla és ifj. Ninausz György.
Tavasszal a Nádirigó jó hangulatú nyitó bulit
tartott a Klastrom romoknál, amelyen régi tagjaink mellett sok új barátunkat is üdvözölhettük.
Ez is bizonyította, hogy Egyesületünk szélesebb támogatói körre számít további
tevékenységében.
Örömmel üdvözöljük azokat a fiatalokat, akik idén harmadszor fogják megrendezni a
„Vasúti feltöltés” elnevezésű baráti összejövetelt. Ők számunkra megmutatták, hogy
Ábrahámhegyen immár felnőtt egy új, harmincévesekből álló generáció, akik tehetségesek,
kreatívak és gyorsak. Őket szeretnénk most is megszólítani, és kérni ötleteiket, merészséget,
rugalmasságot a problémák felvetésében és megoldásában.
Hiszen tapasztaltuk már, hogy bármit csak együtt vagyunk képesek elérni.
Kresmery Dani és Vönöczky Lilla segített nekünk abban, hogy immár a Nádirigónak is van
Facebook oldala, ami segíteni fog abban, hogy közvetlenebb legyen a kapcsolat közöttünk.
Szép nyarat, kellemes pihenést kíván a Nádirigó vezetősége.
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2017. évi rendezvényterv
október 21.

Kirándulás a Pálos kolostorhoz

Tűzoltó Park Kolostor

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

október 22.

Október 23. ünnepség

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

november 11.

Márton napi lúdvacsora

Művelődési Ház

Hegyközség

november 25.

Ádventi készülődés

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

december 3.

Mikulás ünnepség

Művelődési Ház

NABE Ábrahámhegyi Csoportja

december 14.

Idősek karácsonya

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

decemer 22.

Mindenki karácsonya

Vasútállomás

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

decemer 31.

Óévbúcsúztató szilveszteri
Pancsolás

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

decemer 31.

Szilveszteri buli

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Ábrahámhegy Község Önk. Képviselő-testülete a rendezvények időpontjának változtatásának jogát fenntartja.
Vella Ferenc Zsolt polgármester
Ábrahámhegy, 2017. február 13.
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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.huhonlap: 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
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
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Zsifkovics Szilvia Tel: 70/202-85-84

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

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
Kéményseprő: veszprem.katasztrofavedelem.hu/telefonszamok

Kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyfélszolgálati telefonszám: 1818 (9.1 menüpont)

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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