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"Légy híve rendületlenül ...!"

Az ezredforduló vízválasztónak bizonyult.
Az a nép, amely akkor államot tudott alapítani
megmaradt, az amelyik nem, hiába volt
korábban hatalmas, eltûnt, beolvadt más népek
közé. A magyarság az õsi keleti mûveltségek
tudásával felvértezve nagy utat járt be amíg
eljutott Európa szívébe. Ám itt képes volt
beilleszkedni, egy számára új, addig jószerivel
idegen világba. Ehhez az alapeszmét egy erõs,
határozott, széles látókörû egyéniség, a
második évezred elsõ napján királlyá
koronázott, Vajknak született, István névre
keresztelt nagyfejedelem adta meg. Türelmes
meggyõzéssel, ha kellett erõvel hozta létre a
keresztény államot. Az a több mint négy
évtized, ami megadatott István királynak az
uralkodásra, bár igencsak mozgalmasan telt,
ma úgy mondanánk igazi sikertörténet. Õ volt
az aki a keresztény gondolkodást, és a nyugati
mintákat úgy igyekezett magyar talajba
táplálni, hogy a keresztény hit és a nyugati
állameszme
meggyökerezzen.
Az
egyházszervezet kialakítása mellett, az állam
megalapozását szolgálták törvényei is.
Elgondolása szerint az isteni törvényekkel
egybehangzóan kell kialakítani a világi
törvényeket. Ebbõl kifolyóan a magyarság
törzsekbõl egységes nemzetté, pogányból
kereszténnyé, portyázó hadakból európai
állammá vált és a Kárpát-medencében talált
végsõ otthont, hazát. Ez az a haza, melyet
Árpád népével István alapított, melyrõl a
szózat zeng, amely visszavonhatatlanul
hozzánk tartozik. A ma élõ nemzedék

kötelezettsége, hogy magyarságunkat az
európai szellemmel hazafisággal párosítva
megõrizzük.
"A történetírás tanúsítja, hogy minden
idõkben, minden népeknél, melyek a
mûvelõdésnek némi fokára emelkedtek a haza
neve szent. Nincs ember, ki magában a szív e
szép érzelmét ne tapasztalta volna. Még a
kopár sivatag is, ha honunk volt, olthatatlan
vággyal vonz magához, oly kedves még a
hálátlan hazának emlékezete is.
Isten oltá a szívbe e mély érzelmet."
(Bajza József 1846.)
"A haza nem azon darab föld, amelyen
születtünk. Nem a hegylánc, melynek kékellõ
csúcsira a gyermek vágyódva feltekint.
Hasonló vidéket találunk a föld más részeiben
is, a szív azért mégsem érzi magát
otthonosabbnak rajtuk. A haza több! Azon
hely, melyen magunkat szabadoknak
érezhetjük. Melynek története dicsõségünk,
virágzása boldogságunk, jövõje reményünk! A
honszeretet soha szolgák erénye nem vala.
Csak a szabadságban verheti gyökereit, s csak
véle együtt terjed a polgárok szívében. A
honszeretet nem a szamárnak vonzalma
istállójához, hanem az embernek ragaszkodása
azon helyhez, ahol magát boldognak, azaz
szabadnak érezheti. Csak ha mindenkit, ki a
hon határai között él, az alkotmány áldásaiban
részesítünk, gerjeszthetünk honszeretetet.
Csak ha mindenki jogaival élve magát
szabadnak érzi, ha büszke lehet polgárságára,
akkor fog híven ragaszkodni nemzetéhez!"
(Eötvös József 1840.)
"Hol az értelem fejletlen marad, ott nincs
haza!
Hol az indulatok féktelenül csaponghatnak,
ott nincs haza!
Hol a törvények és jogok nem szentek, ott
nincs haza!
Hol az ember akármi okból nem ember, ott
nincs haza!
Hazát csak ész teremthet. Ahol az ész fejlett,
a haza kivirágzék!
Hol az értelem fejletlen, vagy kötött, az
ember hiába követel hazát!
Az emberi faj egy részének még nincs

hazája e földön. A jövõben kell azt keresnie.
Mi pedig a napot csak akkor hisszük
földerültnek, midõn ember nem vala
hazátlan!"
(Vajda Péter 1839.)
Írta és az idézeteket gyûjtötte:
Bakosné Tóth Erzsébet

TÛZ TAMÁS

Szent István Király
Jól meg jelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan gyõzelmi ék.
Alapkõ lett,de kõnél súlyosabban
vetette el az épülõ falakban
toronyszökkenõ, férfias hitét.
Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhõkbõl bomlik ki a kék ég,
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.
Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül elõre tervezõ keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülõ szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba,
s pillantásával féltõn átkarol ja
a frissen szántott szûzi földeket.
Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szõlõ teremjen és kenyér fehérebb,
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy újszívekben éljen tovább!
Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram téged dicsérünk általa,
mert õ volt a te választott edényed,
apostolod, híved, s a föld sava.
És õ volt ama bibliai sáfár,
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midõn megvirradt napunknak hajnala.

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
2007.június 20.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Pipitér
Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda /8256 Badacsonytomaj, Kert
u. 20./ "Teljesítményértékelési Szabályzatát" megismerte és jóváhagyta.
A Képviselõ-testület a
Tatay
Sándor Közös Fenntartású Általános
Iskola /8256 Badacsonytomaj, Kert
u. 14./ "Teljesítményértékelési
Szabályzatát"
megismerte és
jóváhagyta.
A 2007. július 21-én megrendezésre
kerülõ sportnapi rendezvény lebonyolítására és költségeinek fedezetére 50.000 Ft /azaz: ötvenezer
forint/ összeget biztosított a 2007.évi
költségvetésének
tartalékkerete
terhére.
Az Önkormányzat 2006-2010. évi
idõszakra vonatkozó gazdasági
programját megtárgyalta és azt
elfogadta az alábbi kiegészítésekkel:
- Vízhálózat bõvítése a Szent-Iván
u. két ágánál a kápolna és a temetõ
irányában.
- Körmic és a Rendesi-hegy
vízellátása.
- Sûrûbben beépített külterületi
részek csatornázásának beindítása
igény alapján

- Felszíni vízelvezetés megoldása.
- Ságvári-féle forrás rendezése.
- Kõkeresztek felújítása.
- Közvilágítás bõvítése.
- Földutak szilárd burkolattal történõ ellátása.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
a Pro
Ábrahámhegy Alapítvány Kuratóriumi tagsága tisztségérõl Dobó
József lemondását elfogadja.
A Pro Ábrahámhegy Alapítvány
Kuratóriumi tagsága tisztségével
Iváskó Mihályné Ábrahámhegy,
Patak u. 48. szám alatti lakost bízza
meg.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése
értelmében a Szabó Kerttechnika Bttõl /székhely: Tapolca/ egy darab
Stihl-FS-350 típúsú motoros fûkaszát
vásárol, bruttó
178.079 Ft
összegben.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az
Ábrahámhegyi Önkormányzat által
megrendezésre kerülõ 2007. évi
"Ábrahámhegyi Bornapok" rendezvényre pályázatot nyújt be a Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú
Társuláshoz,/székhely: 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. /, bruttó 100.000 Ft
/azaz: egyszázezer forint / összegû

vissza nem térítendõ támogatásra.
A Balatoni Szövetség / 8230
Balatonfüred, Kossuth u. 3./
csípõszúnyog elleni védekezésének
szervezésére és lebonyolítására tett
árajánlátát 455.620 Ft összegben
elfogadta.
Az Egyetemi és Fõiskolai Amatõr
Kosárlabdázók Egyesülete /székhely:
1118 Budapest, Ménesi út 5./
megkeresésére,
amely
az
Ábrahámhegyi Községi Strandon
megrendezésre kerülõ
"Balaton
Beach Tour" programra vonatkozott
az alábbiak szerint döntött:
Önkormányzat Képviselõ-testülete
részt kíván venni a "Balaton Beach
Tour" elnevezésû programban és
vállalja annak 50.000 Ft összegû költségét az önkormányzat 2007.évi költségvetésének tartalékkerete terhére.
2007. július 5-én rendkívüli ülés.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete bérbeadta Rák Csaba egyéni vállalkozó
részére /székhely: 8300 Tapolca,
Móricz Zs.u.71. / az Ábrahámhegy
Önkormányzat tulajdonát képezõ
Ábrahámhegy
Községi
Strand
területén /1040 hrsz/ lévõ 30 m2
nagyságú területrészt vízisportszerstrandcikk kölcsönzés céljára.
Kovácsné A. Katalin

Tájékoztató
Ábrahámhegy
szennyvízcsatornázás
2/c
ütem
gerincvezetékeinek
kiépítése,
kivitelezése 2007. Június 19-én
befejezõdött.
A 2/c ütem részmûszaki átadása
megtörtént.
Az üzemeltetõ DRV ZRt. a
szakfelügyeleti
díjmentességet
szeptember 30-ig biztosítja, az
ütemben
kiépített
vezetékszakaszok esetében.
A bekötés megkezdésérõl az
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érintettek
kiértesítése
megkezdõdött.
A nyomott rendszerû bekötések
esetében a szivattyúk betelepítése
várhatóan augusztus hónapban
megkezdõdik.
Az utak végleges helyreállítása
2008 évben fog megtörténni.
Az I , II/a, II/b, III ütem esetében
a
rákötések
a
megküldött
tájékoztatók alapján történnek, az
ütemek elkészültek, üzemszerûen
mûködnek.

2006. évben elkészült Vasút,
Park, Sziget, és Virág utcai
nyomvonalakon található átemelõ
rendszerek szagtalanító berendezései
a
nyár
folyamán
beüzemelésre kerültek, melynek
beállítása után a szaghatás mely a
tavasz folyamán a szennyvíz
nyomóvezetékek
végpontjainál
érezhetõ volt csökkennek, majd a
nyár folyamán a szagtalanító
rendszer beállítását követõen
várhatóan teljesen megszûnnek.

Ábrahámhegyi Hírmondó

Tárlatok, kiállítások a kultúrházban
"Hiszek a mûvészetben, mely kinyitja elénk a világot, mely kiröpít a pontból és pillanatból. Nem helyi és pillanatnyi
célért harcol, éppen ez teszi egy nagyobb ügynek harcosává. Hiszek a mûvészetben, mely nem tagad meg semmit, de túlnõ
mindenen, mert nem rabja semminek. Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve."
Babits Mihály

Az ábrahámhegyi kultúrházban a nyár már hagyományosan a kiállítások, tárlatok idõszaka. Olyan programok ezek, amikrõl a
mûvészetet szeretõ közönség már jó elõre érdeklõdik, készül rájuk. Így volt ez az idén is. Szabó Józsefné Terike indította el az
Ábrahámhegyhez szorosan kötõdõ Bernáth Aurél festõmûvész tanítványainak kiállítás sorozatát. Így Bernáth Aurél tanítványai
immár tizenegy éve minden nyáron megtisztelnek bennünket mûveik kiállításával. Az idén Duschanek János kiállításában
gyönyörködhettünk. Sajátos látásmódja, képeinek, rajzainak meseszerû formái, színei szép élményt nyújtottak mindenkinek.
Kiállítását
Kratochwill
Mimi mûvészettörténész
rendezte és nyitotta meg.
Külön
élmény
volt
szeretetteljes viszonyulása
a
képekhez
és
a
berendezési munkálatokhoz.

A következõ kiállítás és tárlat "EGY FESTÕ ÉS BARÁTAI" címen került bemutatásra, Varannai Gyula reklámgrafikus-festõ
rendezésében. Barátai: Czinder Antal Munkácsy díjas szobrászmûvész, Horváth Sándor zenetanár-éremmûvész. A képek, érmek
és szobrok, reklámgrafikai tervek, kézimunkák, valamint egy színházi díszletterv aprólékos gondossággal, szép elrendezésben
kerültek bemutatásra. Kiegészítette a tárlatot a kisteremben elhelyezett gyermekrajzok kiállítása. A kiállítás megnyitóján
közremûködött az Essentia
Brass
Quintett
fiatal
rézfúvós
együttes.
Klasszikus mûvekbõl és
könnyedebb melódiákból
álló mûsoruk nagy sikert
aratott.
Az
igényes
meghívók tervezése, a
szervezés és rendezés
Varannai Gyula munkáját
dicsérik.

Az idei nyár utolsó mûvészeti programjaként helybeli és környékbeli mûvészek munkái kerülnek bemutatásra Kiss Gábor
rendezésében. Szerencsére községünk és környéke harmonikus, nyugodt és szép környezetével nagy népszerûségnek örvend az
alkotómûvészek körében. Jó lenne, ha ez így is maradna, akkor akár minden évben gyönyörködhetnénk új mûveikben.
Bakosné Tóth Erzsébet

Néptánc est és Csík zenekar koncert
Idén is megrendezésre került a nagy
sikerû
néptánc
est.
Számos
érdeklõdõt vonzott nem csak
Ábrahámhegyrõl, hanem a környezõ
településekrõl is. Ismét tanúi
lehettünk a gátéri Kismakkos
együttes és a kiskunmajsai Mayossa
Hagyományõrzõ
Egyesült
tánctudásának. Az est hangulatát
emelte a Csík zenekar koncertje, a
népzene
szépséges
dallamait

Ábrahámhegyi Hírmondó

élvezhettük. Ezt követõen kicsik és
nagyok táncolhattak a táncházban
sötétedésig.
Köszönjük
az
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megõrzéséért
Alapítványnak
e
kulturális rendezvényt, és külön
élményben volt részünk, amikor az
együttes még másnap is fellépett a
kultúrházban Duschanek János festõmûvész kiállításának megnyitóján.
Fedõné Vodenyák Katalin
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Á BRAHÁMHEGY –B ALAT ON B EACH T OUR
2007. VI. B ALAT ON K ÖRÜLI N YÍLT S TRANDRÖPLABDA B AJNOKSÁG
2007. JÚLIUS 14.
Településünkön
elsõ
ízben
megtartott
versenyen
szerény
részvétel
mellett
zajlottak
a
mérkõzések. A hangulatra nem
lehetett panasz, aki eljött nagyon jól
érezte magát. Kezdetnek kiváló
alkalom volt ez. A játékosok
dicsérték a pályát és annak kiváló
talaját. Az elkövetkezõ években
bízom benne, még nagyobb részvételi
aránnyal számolhatunk és egyre
nívósabb
versenyeket
tudunk
rendezni kis településünkön. A
szervezõk pedig ígéretet tettek, hogy
a jövõ évi programba beiktatják az
Ábrahámhegyen
rendezendõ
kosárlabda bajnokságot is. Így már
jobban
tudjuk
népszerûsíteni
településünket és a sportolni vágyók
is hódolhatnak szenvedélyüknek.
Vella Zsolt

Amatõr vegyes kategóriában:
1. Koránkelõk csapata
2.Batmanók csapata
3.Újpest csapata
4.-5. H2O-Póló csapata
5.-4. Brúnó csapata

Profi, nyílt vegyes kategóriában:
1.Németh-Kaszás páros
2.Lili páros
3.Bocsi páros
4.Szeged II. páros
5.BBT páros

A Balaton Beach eredménye az
alábbiak szerint alakult:

Kézmûves foglalkozások a strandon
Július elején érdekes feladatot kaptam
a Polgármester úrtól. Arra kért,hogy
augusztus 18-ig szombat délutánonként
kézmûves foglalkozásokat tartsak
kisgyerekeknek a strandon. A dolog nem
áll tõlem távol,mert harminc évig
voltam óvónõ. Mégis nagyon izgultam.
Összeszedtem a könyvtárban meg
otthon található eszközöket, amik
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hiányoztak azokat meg megvásároltam.
Eljött a szombat délután és én a jól
megrakott kosarammal elindultam a
strandra. Mi volt a kosaramban?
Rajzlap,
filctoll,
temperafesték,
vízfesték, ecset, ceruza, gyöngy, damil,
tû, cérna, fonal, üvegmatrica festék,
fólia, textíliák, mûanyag kanalak,
ragasztó, lencse, pisztácia, dió, olló és

még biztosan más is, ami most nem jut
az eszembe.
Nemsokkal azután,hogy a strandra
értem és kiraktam az eszközöket a már
elõre elkészített asztalra,a Polgármester
úr
mikrofon
segítségével
az
asztalomhoz invitálta a gyerekeket.
Az elsõk bátortalanul érdeklõdtek.
Nem akarták elhinni,hogy nem kell
fizetni és haza vihetik,amit készítenek.
Csodálatos dolgok születtek-bábuk,
üvegmatrica képek, gyöngybõl fûzött
nyakláncok, karkötõk, filctollal rajzolt
képek. Jó volt látni a boldog és büszke
gyermek arcokat. A gyerekek közül jó
néhányan már haza utaztak.
Remélem, ha évek múlva rátekintenek
az itt készült alkotásaikra, eszükbe jut
Ábrahámhegy, fõleg az,hogy milyen jól
érezték itt magukat.
A második foglalkozáson szalvéta
képet is készíthettek, a harmadikon
üvegkép készítésére is volt lehetõségük
(eddig ennek volt a legnagyobb sikere).
Minden foglalkozáson
igyekszem
valami új technikával is megismertetni
a gyerekeket és sikerélményhez juttatni
õket.
Tompos Józsefné könyvtáros

Ábrahámhegyi Hírmondó

SPORTNAP 2 007.07.21
Az immár hagyományossá vált sportnap idén is
megrendezésre került. Kora délelõtt gyülekezett már a
fiatalabb korosztály és hamar el is indulhattak a
versenyszámok. Egymás után követte egymást a kapura rúgás,
kosárra dobás, asztalitenisz, lufi taposás, homokfoci, lábtenisz.
A gyerekek versenyeinek vége felé közeledvén elkezdõdtek a
felnõttek versenyei is. Itt kicsit lassan indultak a programok,
de annál nagyobb lett a sikerük. Már sötétedett, mikor az
eredményhirdetésre került sor. A nap végét mindenki sikerrel
nyugtázta, jól érzete magát, de kellemesen el is fáradt.
Köszönöm képviselõtársaimnak a segítségét, Fedõné
Vodenyák Katalinnak illetve Gáspár Józsefnek. Végsõként
pedig következzenek az eredmények felsorolása és egy
invitálás a jövõ évi sportnapra.
Vella Zsolt
Gyerekek eredményei:
Lufitaposás:
1. Heinz Gyöngyi
2. Kapitány Kata
3. Szállási Réka
Lábtenisz:
1. Illés-Szõke páros
2. Szállási-Csapó páros
3. Frédiék
Kosárra dobás: Fiúk közül:
Molnár Balázs
Lányok közül: Horváth Ildikó
Kapura rúgás: 1. Szállási Péter
2. Csapó Dániel
3. Rosner Bence
Homokfoci:
1. Szabó-Szabó-Molnár csapat
2. Illés-Pádvai-Szõke csapat
3. Rosner-Rosner-Czérna-Forster csapat
Asztalitenisz: 1. Csapó Dániel
2. Lübkemann Fred
3. Heinz Rita

Felnõtt eredmények:
Asztalitenisz: 1. Bernáth István
2. Németh Márton
3. Szabados Szilárd
Asztalitenisz páros: 1. Molnár-Molnár páros
2. Székely Nikolett-Németh Márton páros
Foci: 1. Fagyöngy
2. Sörivók
3. Nyugdíjasok
Lábtenisz:
1. Völcsey-Szentmihályi páros
2. Varga M.- Varga R. páros
3. Tóth-Farkas páros
Kosárlabda:
1. Varga
2. Hanyatt SE
3. Molnár Team
Kézilabda:
1. Suhancok
2. Noname
3. Mindszentkálla
Röplapda:
1. ALFI
2. Suhancok
3. Hosszú lépés

MOZDULJ BALATON!
A „Mozdulj Balaton” sportprogramok idén is nagy érdeklõdés közepette zajlottak le. A gyerekek nagyon várták minden
szombaton a 14.00 órát, hogy hétrõl hétre megmérkõzzenek egymással. Itt legnagyobb sikere a homokfocinak illetve a
lábtenisznek volt. A korosztály még
megmérkõzött asztaliteniszben is. Itt
jó néhány hölgy is nevezett hétrõl
hétre. Az elsõ három helyezett
minden
alkalommal
érem
jutalmazásban
részesült.
A
felnõtteknél természetesen a röplabda
a legnépszerûbb, kicsit hátrébb
szorítva az örök ranglista elsõ
lábteniszt, de ahogy az idõ változik
úgy a sportolási szokások is. A
versenyeken
mindenki
saját
felelõsségére vett részt, szerencsére
eddig sérülés nem történt. Aki részt
vett és mozgott egy kicsit az jól érezte
magát minden alkalommal, és még
augusztus hónapban is várjuk a
sportolni vágyókat.
Vella Zsolt

Ábrahámhegyi Hírmondó
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Kulturális esemény és/vagy diszkó
- ünneplés vagy rongálás és szemét?
Idén aztán bõven volt, van és lesz
rendezvény Ábrahámhegyen. Volt (és lesz)
kiállítás megnyitó, néptánc, harcmûvészeti
és karate bemutató, és volt falunap és
horgászverseny, volt és lesz strand-buli,
meg még bornapok is. Ábrahámhegy
honlapján, "A polgármester válaszol" c.
menüben - több pozitív üzenet mellett - a
fiatalok igen sok levélben mégis a diszkós,
esti
szórakozóhelyes
eseményeket,
lehetõségeket hiányolják, ill. keveslik.
Miért zár be a strand olyan korán (11
órakor), miért van csendrendelet este 10
után, miért nincs több diszkó és
mulatóhely nyitva az esti/éjszakai
órákban?
A kiállítás megnyitók után nincs eldobált
szemét, sörösüveg vagy doboz, nincs
közterületi rongálás, a strand-bulikról
viszont ugyanez nem mondható el. Persze
a bulizók másnap reggel nem sétálnak,

nem néznek körül (mert alszanak), aki
viszont este idõben lepihent és korán kelõ,
az bosszúsan tapasztalhatja reggel az
éjszakai dáridózás maradványait. És
persze
valakinek
(önkormányzati
dolgozók) másnapra el kell takarítania
mindezt! Feltételezem, hogy nem a helyi
lakos vagy üdülõ fiatalok azok, akik így
elhagyják magukat, hanem az ide kicsit
sem kötõdõ, átmeneti turisták vagy
vendégek, akik másnap úgyis elhagyják a
környéket.
A
mulatós,
zajos
vendéglátóhelyek - a helyieken kívül fõleg õket vonzzák. És nem is a jó
hangulattal van a baj, hanem a mértékkel!!
A strandot sem kellene bezárni és õrizni,
csak a zajos vendéglátóhelyeket, akkor
nem lenne szemetelés és rongálás, és bárki
bemehetne késõ este is a víz tükrét és a
holdat nézegetni (ahogy az régen is volt) akár kettesben a szerelmével - de nem

csoportos "ökörködés" és "brahizás"
céljából.
Kedves ábrahámi fiatalok. Hadd
maradjon Ábrahámhegy csendes, családias
üdülõ/pihenõhely, sok-sok gyerekkel, akik
itt nõnek fel, itt építenek homok- vagy
iszapvárat, itt tanulnak meg úszni - ahogy
ez veletek is történt annak idején. Ha
bulizni akartok, menjetek olyan helyre,
ahol erre a célra felkészült helyek vannak,
és "nem szól rátok a házmester". Mi,
kamaszkorunkban,
Révfülöpön
az
Ibolyában, vagy Badacsonyban a
Tátikában éltük ki mulató kedvünket, de
onnan gyalog kellett ám hazajönni! Mire
Ábrahámhegyre érkeztünk, már csak a
puha-pihe
ágyikóra
vágytunk.
Dolgozzatok meg Ti is a jó szórakozásért,
ne mások lássák annak kárát itt,
Ábrahámhegyen!
empéá

Otthon
Magyar Nemzet "…a dolgot õt magát
nézzük…" 2002. április 20. Utánközlés
Hegyi Zoltán
Ilyenkor már ki lehet ülni. Már langyos a
föld, de még nem robban a május, csend
van. Fel a "hegybe", kiülni a pince elé, a
diófa alá és átélni újra az Istennel kötött
szerzõdés értelmét. A Nap az apa, sonka,
kenyér, hagyma és vulkanikus köveken
edzõdött rizling. Privát Aranykor. Zaj nem
ér fel, a Tanúhegyek között kanyargó úton,
lenn a mélyben néma játékautók és a festõ
rackanyája. A mediterraneumhoz tartozó
Balaton-felvidék szíve, a Káli-medence
szakrális hely, akár a Pilis. Behunyt
szemmel látni Kál horka sátrát a Kereki
dombon. Nyitott szemmel látni, hogy
Hamvas Bélának igaza van, amikor azt írja
Az öt géniuszban: "Úgy látszik, az ember
világosabb és melegebb földre ér. A
napfény fehérebb, majdnem olyan fehér,
mint a Földközi-tenger fölött. A színekrõl a
köd eltûnik és jobban világítanak. A
tárgyak körvonala élesebb. E táj sok olasz
vidéknél déliesebb. A fény az embert is
átsugározza, a dolgokba is bevilágít és a
gyümölcs íze is világosabb. A délnyugat
errõl az oldottságáról ismerhetõ fel. Sehol
semmi túlzás, izzasztó erõkifejtés. Nem
mintha az élet itt könnyebb lenne, mert a
Dél a szenvedésben nem szegényebb, de
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nagyobb távlata van. Nincsen ember, nincs
madár, ló, kutya, egyetlen szem
cseresznye, amelyben kicsiny lélekként
Dél géniusza ne parázslana."
A könyv becsukódik, a rég kihûlt vulkán
lábánál két fiatal õz. A magasban ölyv
köröz, érezni a Balatont, sorára vár a
mandula, a füge, a szelídgesztenye, a
rozmaring, a levendula. Toscana és
Provance ilyen még, de a Pannon táj bája
az arányokban rejlik. Két tenyérbe fogható
kis ékszerdoboz, a mozdulat olyan, mint a
Kútfõbõl inni. A Nap izzásából a pince
hûvösébe betérni szertartás. Már a
napsugaras ajtó kulcsához is ember kell, a
vasat generációk marka fényesítette. A
hordók a belsõ kõboltozatban állnak, ott
régen
asszonynak,
idegennek,
gyermeknek, házi ebnek keresnivalója
nem volt. Oda csak a gazda járt s felnõtt
fia, onnan hozták elõ büszkén kancsókban
a bort. Nincs menekvés, mert ahogy
Eötvös Károly írja, aki Gyulai Pál
urammal járta hajdan a vidéket, "Az õsi
erkölcs azt parancsolja, hogy egy pohár
borral minden ismeretlent, akit a sorsa arra
visz, meg kell kínálni."
A "Bor-nép" ellenáll a gyorsuló idõnek,
azért vág neki viszonylag kis demizsonnal
a hegynek, hogy másnap is legyen miért
felmenni. Kapkodni kár, a halottas ingre
nem varrnak zsebet. A napcsókolta bõr

illatát beszívni, az igen. A napba nézni,
mint Csontváry vagy Somogyi Gyõzõ a
tojástemperával, az feladat. A hegyrõl
nézvést átértékelõdnek a dolgok.
Alapvetések vannak, igenek, nemek, kõ,
nád, fehérre meszelt falak, villogó
vakolatdíszek. Egy kecske szemében
tükrözõdik a Teremtõ. Nekilelkesülnek a
leanderek. Egyértelmû a világ, csak észre
kell venni. Az elvadult akácosok mélyérõl
üzen a múlt. Nem véletlen, hogy rómaiak
szinte hazajöttek, Provincia Pannonia tárt
karokkal fogadta õket, villáik romjai
mutatják jókedvüket. Nem véletlen, hogy
Kál fia, Bulcsú innen indult az augsburgi
küldetésbe, hogy Kun Erzsébet királynõ
meglátogatta a velétei palotát és nem
véletlen a salföldi pálos kolostor. Mert
véletlenek nincsenek. A föld alatti
"szentélybõl"
kilépve
csöppnyi
mindenséget fog át a tekintet. A
csipkefalon, amit itt macskalépcsõnek
hívnak, természetesen egy macska sétál.
Mert rend kell a világba, akkor mutatkozik
meg a tökéletesség. A Kopasz-hegy
tetejérõl látni, ahogy megáll egy busz.
Fehér hajú férfi száll le, Ottlikkal járt
együtt iskolába. A határon. A kocsmáros
Józsi meg Erdélybõl került ide Otthonról,
hazafelé. A boltos meg sakknagymester.
Egybe' van ez, nagyon.
Gyûjtötte: Zolnai László
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ÁBRAHÁMHEGYI BORNAPOK
2007. AUGUSZTUS 8. - AUGUSZTUS 12.
Sportpálya (Tûzoltó szertár) melletti park
TÁMOGATÓI:
Programok:
PRO Ábrahámhegy Alapítvány
augusztus 4. (szombat):
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
9.30 Nyilvános borverseny a Kultúrházban
Társulása Zalahaláp
augusztus 8. (szerda):
20.00 Ünnepélyes megnyitó, Bor-verseny
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.
ünnepélyes eredmény-hirdetése, díjak átadása
20.45 Tapolcai Musical Színpad "Musicalekkel
Borkirálynõ választáshoz kuponok minden este
a világ körül" (Chicago, Hair, Evita, Macskák,
vásárolhatók!
Apácák stb.)
22.00
Utcabál - Flipper party
Szabó Lászlóné
augusztus 9. (csütörtök):
Kenyéradó szõlõhegy
20.00 Flare beás - amatõr autentikus roma
együttes
A szõlõtáblák a hegy szoknyája
Aki nézi, mind azt csodálja,
22.00 DIZKO Trabant vs. KeményKalap
A szõlõt már rég a fiatal munkálja
augusztus 10. (péntek):
De
a pincében még az öreg a gazda,
20.00 World Dance Ir Step tánc-csoport - utána
Neki
már nagyobb a tapasztalata.
táncház
22.00
Zenél: JACKSON!
Jókora kulcs fordul a pince zárjában,
Odalent hûvös, s félhomály van a gádorban,
augusztus 11. (szombat):
Borillat terjeng, és jó bor a hordóban.
20.00 REALITY DANCE COMPANY
Világosság támad … a gyertya szolgálja,
Táncmûvészeti Iskola bemutatója (hastánc, show
S ha vendég jön, jó szívvel fogadja.
tánc, majorett, keringõ stb.)
Leülteti a lócára , s a lopót leakasztja,
22.00
Táncmulatság
a
CHRIZO
Teletölti a mázas kancsót, dehogyis sajnálja.
együttessel
A szõlõ a természet aranya, s az egészséget adja,
24.00 Borkirálynõ választás - eredményhirdetés
S megnézi az arany színét, aztán megszagolja.
augusztus 12. (vasárnap):
Karikázza a poharát, ízlelgeti, kóstolgatja,
20.00 Lehoczky Judit elõadói estje, Kálmán
Csettint egyet a nyelvével, most kár,
Imre és Lehár Ferenc legnépszerûbb operettjei
Hogy nincsen poharazó társa.
22.00 Zenél: DUO 2.
Gondolatban dicséri a kedves szõlõmunkást,
A BORNAPOK
KIÁLLÍTÓI:
Barna Borozó Ábrahámhegy
Kovács Pincészet Ábrahámhegy
Mohos Gergely bortermelõ
Pacsi József bortermelõ
RENDEZÕI:
Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Ábrahámhegy-Salföld Községek Hegyközsége

Ábrahámhegyi Hírmondó

A szorgalmas szeretett fiát.
A fiatal gazda igen, igen jól teszi a dolgát,
Hisz' magának végzi e dicséretes munkát.
Másodszor is megtöltötte a kedves poharát,
Hej, ami ezt a nedût adta, az bíz' aranyvesszõ!
Igen régi mind, de az egyik sem meddõ,
Folyékony aranynedû és érték teremtõ.
Az árából gazdagodik a család, s az unoka felnõ.
Az öreg gazda büszke a borára, neki köszönhetõ.
Azt reméli, a borversenyen az övé lesz az elsõ.
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KÖSZÖNET!
A kiállítások megrendezéséhez
az alkotások szállítására több
alkalommal is a

Kvarc Ásvány Kft.
segítségét kértük.
Így történt ez, Duscahnek János
festõmûvész kiállításának
megrendezésénél is.
Hildesheim Ferenc a Kft.
vezetõje az idén is módot talált
arra,
hogy segítséget nyújtsanak.

Készséges és önzetlen
segítségüket ezúton is
köszönjük !

Felhívás
Az Ábrahámhegyi
Fürdõegyesület és a Nádirigó
Egyesület az Önkormányzat
támogatásával
szemétszedési akciót
szervez. Idõpontja:

2007. szeptember 15-e.
Találkozás helyszíne: Tûzoltó
Szertárnál, reggel 9 órakor.
Az Önkormányzat biztosít
hulladék gyûjtõ zsákot és
kesztyût. Várunk minden
egyesületi tagot és
mindenkit, aki Ábrahámhegy
tisztaságáért tenni kész!

VÁSÁRBA CSALOGATÓ
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK !
Kedves Ábrahámhegyiek, Nyaralók, Vendégek!
Biztosan mindnyájunknak van odahaza sok-sok apró, vagy nagyobb
holmija, amivel már nem tudunk mit kezdeni.
Megunt, kinõtt ruhák, egy régi, de használható bögre, dobozka, játék,
újságok, könyvek, bármi amit nincs szívünk kidobni, de másnak kincs
lehet és boldogan hazavinné, vagy saját holmiját másra cserélné.
Ne porosodjon otthon, legyen kincs egy

ZSIBVÁSÁRON!
Vegyenek részt BOLHAPIACUNKON, amit a Bornapok utolsó elõtti
napján, 2007. augusztus 11.-én 10 és 16 óra között tartunk a Tûzoltó
Szertár melletti füves területen!
Várunk mindenkit aki saját holmiját árulná,vagy vásárolni, cserélni
szeretne.
Felnõttek és gyerekek is lehetnek árusok, vevõk, vagy cserélõk ki-ki
kedve szerint.
Fontos: elektromos holmik árulása, vétele cseréje tilos!
Kérjük az árusokat, hogy hozzanak magukkal asztalkát, vagy egy
pokrócot, amin árulhatnak. A Kultúrházból 8-10 mûanyag asztalt és
székeket tudunk biztosítani, errõl érdemes elõzetesen telefonon, vagy
személyesen egyeztetni.
Kérdéseikkel fordulhatnak Bakosné Tóth Erzsébethez a kultúrházban a
30/233-83-61, vagy Ányos Eszterhez a 70/296-4524 telefonszámokon.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLÕDÕT!
Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Közérdekû
Körjegyzõség ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ, szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30 óráig,
Péntek: 8.00 - 13.30 óráig,
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyzõ:
Hétfõ, szerda 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30 óráig
elõzetes idõpont egyeztetést követõen.
Polgármester:
Péntek 9 - 16 óráig
A központi telefonszám 06-87/471-506
jegyzõ 06-87/471-506
építésügy 06-87/571-107
igazgatás 06-87/571-108
pénzügy, adóhatóság, 06-87/571-109
A hivatal fax száma: 06-87/571-110
E-mail címe: hivatal@abrahamhegy.hu
www.abrahamhegy.hu
Háziorvosi ellátás
Rendel: Dr. Németh Csaba Tel.: 464-197 (lakás) mobil:
20/9444-862
Rendelõ, Ábrahámhegy: 87/471-516
Hétfõ 13 - 15 óra, Csütörtök 10 - 12 óra
Balatonrendes: 87/464-338
Kedd 13 - 14 óra, Csütörtök 8 - 9 óra
Révfülöp: 87/464-150
Hétfõ 8 - 12 óra, kedd 9 - 12 óra,
Szerda 8 - 12 óra, Csütörtök 16 - 18 óra, Péntek 9 - 12
óra
Ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban.
Tel.: 06-87/511-083; hétvégén: szombat-vasárnap,
ünnepnap 16.30-7.30-ig
Állatorvos
Dr. Szabó Béla, Kõvágóörs: 87/464-109, 20/475-2965
Hatósági állatorvos
Dr. Ásványi Tamás, Kõvágóörs, Kossuth u. 26. 87/463745, 20/9217-372
Fogorvos
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán
Badacsonytomaj Tel.: 471-689
Hétfõ 13 - 19 óra, Kedd 7 - 13 óra, Szerda 12 - 18 óra,
Csütörtök 7 - 13 óra, Péntek 7 - 13-ig
Bejelentkezés és idõpont egyeztetés 87/471-689
Hétvégi ügyelet: szombat-vasárnap Veszprém Halle u.
5/D SZTK 8 - 14 óráig
Gyermekorvos
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc Badacsonytomaj, Tel.:
87/471-282
Hétfõ 8 - 12 óra, Kedd 13 - 16 óra (11 - 12 óra
Badacsonytördemic) Szerda 8 - 12 óra, Csütörtök 13 16 óra, Péntek 8 - 12 óra
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp:
87/464-065 Hétfõ 7.30 - 13 óra, Kedd 9.30 - 17 óra,
Szerda 7.30 - 17 óra, Csütörtök 7.30 - 13 óra és 16 - 18
óra Péntek 9.30 - 17 óra Szombat 8 - 12 óra
Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
87/471-012 Hõsök tere 5. Hétfõtõl - Péntekig 7.30-12,
12.30 - 17 óra, Szombat 8 - 10 óra
Könyvtár, internetes helyiség és a kiállító helyiségek
nyitva tartása:
Hétfõ:
szünnap
Kedd:
15 - 20
Szerda:
15 - 20
Csütörtök: 15 - 20
Péntek:
15 - 21
Szombat: 15 - 21
Vasárnap: 14 - 20
Kultúrház nyitva tartása:
Szerdától-szombatig 15-21 óráig
Tûzoltóság: Tel.: 471-539
Csõtörések bejelentése: DRV RT Badacsony Egry
József. sétány Tel.: 87/531-007
Falugazdász (Pekli Tamás)
Tel.: 30/410-9525 Kedd 13.00-14.00
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
ügyfélszolgálat 06-40/220-220
Mûszaki hibabejelentés: 06-40/330-330

