Az Önkormányzat és a Fürdoegyesület lapja
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Vélemények és javaslatok az elmúlt időszak kulturális és szórakoztató
rendezvényeiről és más községünket és közösségünket érintő dolgokról
ÁBRAHÁMHEGYI RENDEZVÉNYEINKRE EMLÉKEZVE
Az Ábrahámhegyi Hírmondó szerkesztőségének kérésére
adom közre a település kulturális életével kapcsolatos
személyes élményeimet. Jómagam ugyanis abban a
szerencsében részesültem, az utóbbi néhány évben, hogy
személyesen is bekapcsolódhattam azoknak a nyári
rendezvényeknek előkészítésébe, sőt rendezésébe melyek
szép sikert arattak, igazolva a szervező munkába fektetett
fáradozásokat. Ábrahámhegy kulturális életének évtizedekre
visszatekintő hagyományai vannak, melyek folytatásaként
bármiféle újabb programszervezés nagy kihívást jelentett.
Ennek tudatában vágtunk bele még Gáspár József
polgármestersége idején az érem-fotó és festmény
műfajokat átfogó, jórészt orvostörténeti jellegű rendezvények és tárlatok megszervezésébe. Így került sor az éppen
aktuális jubileumok apropóján a 2007. évi Szent-Györgyi
megemlékezésre, a mindmáig egyetlen hazai földhöz köthető
Nobel díj 70. évfordulóján, majd 2008.-ban a C-vitamin
felfedezésének 80. esztendejének megünneplésére. Ennek
előzményeként, még 2006.-ban a Magyar Orvos-történeti
Társaság szaktársainak kezdeményezésére sor került egy
rendezvényre néhai
Varannai Gyula orvos történész
centenáriumi évfordulója alkalmából, kinek végső nyughelye
Ábrahámhegyen van. Ez volt az első műfajilag is komplex
szervezésű kiállítás, mely később a természetfotó, az ének és
zene, a szobor, és festmény műfajáig terjedt. Ezt oly mértékű
közönségsiker koronázta, hogy, Sümeg városa elöljárói azon
melegében vendégszereplésre hívták az egész rendezvényt
Sümeg Püspöki Palotájába. Ennek nyomán került sor az előbb
már említett második közös rendezvényünkre, melynek
keretében Ábrahámhegy Önkormányzata abban a megtiszteltetésben részesített, hogy 70. évfordulóm alkalmából befogadta képzőművészeti munkásságom, úgymond „életmű”
tárlatát. Számos rangos kiállító partnerem érdeme, hogy a
tárlat teljes anyagát az előbbihez hasonlóan úgyszintén

vendégszereplésre invitálták – ezúttal Hévíz Aquamarin
Hoteljének szalonjába. Mindezen sikerek nyomvonalán ért a
következő felkérés - ezúttal Vella Zsolt polgármester úr
személyes megkeresése révén, arra, hogy a 2008.-as év nyári
kultúrprogramjába illesztve „HOMAGE Á SZENT_GYÖRGYI”
alapgondolattal vállaljam el egy tárlat és ünnepség
megrendezését a C-vitamin felfedezésének 80. évfordulója
tiszteletére. A jubileumi alkalom rangjához méltón ezúttal
ismét Ábrahámhegyre jöttek az előző évek sikereinek
főszereplői, mint dr. Bóna Endre és dr. Vértes László orvostörténész előadókként, valamint ismerős kiállítóink Czinder
Antal, Fritz Mihály, és Horváth Sándor érem és szobrászművészek rangos, főként Szent-Györgyi Albert professzor
személyét idéző szép emlékérem kollekciójukkal. Nem lenne
teljes az áttekintés, ha méltatlanul elfelejtkeznénk a felsorolt rendezvények nívóját és komplexitását igencsak magas
színvonalra emelő közreműködők érdemeiről, mint felejthetetlen emlékű operaénekesünk Simándy József azonos
nevű unokája fúvós-ötösének immár hagyományos vendégszerepléséről, ezúttal épp hírneves nagyapja emlékkiállítása
apropóján, a nagy művész életrajzi könyvbemutatója kapcsán. Megkerülhetetlen továbbá, hogy a felsorolt rendezvények eredeti ötletének megvalósítását kezdettől fogva, szívvel lélekkel támogató, majd a megnyitón tartott beszédével
ugyanezt kiemelő Zalatnay Ottó személyének érdemeit
megemlítsük.
Gondolatébresztő záradékként hadd tekintsünk előre a
2010-es nyári szezonra, amikor nagy zeneköltőnk, Erkel
Ferenc születésének 200. évfordulója lesz. Javasolnék már
most számításba venni, mint programtervezetet egy erre
szervezendő kiállítást és rendezvényt, melynek jeligéje Erkel
nagy operájából, a Bánk Bánból vett idézet lehetne: „Hazám,
hazám, te mindenem”
Varannai Gyula
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Rendezvényekről
A régebbi időkben is voltak rendezvények Ábrahámhegyen, de az utóbbi évek-ben
ezek száma bővült. Egyre több látogatót, vendéget csalogatnak a mi is közsé-günkbe,
és a helyi lakosok is jól szórakozhatnak, kikapcsolódhatnak a mindennapi munkából.
Sokan a rendezvényekhez kötik Ábrahámhegyi üdülésüket. Látom a NET-en, a
Polgármester válaszol című rovatban is érdeklődnek az időpontokról. Sőt az ismerős
nyaraló tulajdonosok előre kérdezik telefonon a programokat, például télen a
disznóvágást, mert előző évben annyira jól érezték magukat a hideg ellenére , hogy
feltétlenül szeretnének újra eljönni és részt venni ezen. A halászlé főzés, valamint a
falunapi rendezvényeken a különböző finomabbnál, finomabb, ízletes
ételkülönlegességekkel rukkolnak elő a főzők. Pillanatok alatt elfogynak az ételek.
Az idén sajnos az időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak. A halászlé főző
találkozón is fenyegetett az eleredő eső, a falunapon pedig pont a műsorok
megkezdésekor zuhogott. Nyáron a strandi rendezvények, sportnapok, bulik a
fiatalokat is idecsalogatják. Nem kell Révfülöpre, Badacsonyba utazniuk
hétvégeken, ha bulizni akarnak, kevesebb veszélynek vannak kitéve, nem kell
kocsiba ülniük. A strandon a kisebb gyerekeknek ötletes foglalkozások zajlanak. Az
idei gyermeknapon, mely most nem a falunappal együtt került megrendezésre,
lovagolhattak is a gyereke, az anyukák, nagymamák pedig finom palacsintával
kedveskedtek nekik. A tavalyi évben először megrendezett szüreti fesztivál a vártnál
jobban sikerült. Nagyon jó szervezés volt. A felvonulókat, akiket a Pécsről érkezett
fúvószenekar kísért, különböző megállóhelyeken borral, pogácsával kínálták. A falu
nagyon ötletesen volt feldíszítve. A rendezvényeken sok vendég vesz részt, voltak
még a tengeren túlról is, és nagyon jól érezték magukat. A Bernáth Aurél Galériában
az évtizedek óta hagyománnyá vált kiállítások alkalmával egyre több neves művész
alkotásait. ismerheti meg a közönség. Színvonalas megnyitókkal méltatják a
bemutató művész érdemeit, majd bor és pogácsa kíséretében lehetőség nyílik a
személyes találkozásra is a művésszel. A kiállítások alkalmával betekintést nyerhettünk testvér településünk Dobrusa kulturális életébe, pl. foltvarró és kerámia,
fotókiállítások. Külön kiemelném a foltvarrók kiállítását, melynek alkalmával a
kézimunka készítés technikáját is megtanulhattuk. Ez nagy érdeklődést keltett a
lányok, asszonyok körében. A helybeli asszonyok, lányok kézimunka kiállítása,
melyhez még csatlakozott az Ábrahámhegyen nyaraló nyugdíjas pedagógusok
kézimunka köre is, nagy sikernek örvendett. Szebbnél, szebb kézimunkákat láthattunk, régi és új stílusban. Minden évben valami újjal gazdagodik a rendezvénysorozat, pl. az augusztus 20-án a Lengyelországból érkezett fúvószenekar és
mazsorett csoport előadása fergeteges elismerést váltott ki. Ők minden tudásukat
beleadva viszonozták a vendégszeretetet, és boldogok voltak, hogy a Balatont
megismerhették. A programok vonzzák a vendégeket, emelik a színvonalat, viszik a
jó hírünket, vendégszeretetünket. Bízunk benne, hogy egyre többen visszatérnek
hozzánk. Reméljük az idegenforgalom fellendülését, melyhez még a Turisztikai
Egyesület, a Badacsony régióban szervezett buszjárataival is hozzájárul.
Kandikó Ferencné

Az elmúlt 3 évben...
Nagyot változott a világ, ...
mindenütt és legfőképp kedvenc
tanyánkon. Sok tartalmas kulturális
és sportprogram, közösséget
összekovácsoló rendezvény zajlott
és zajlik. Ezeken, az eseményeken
egyre többen vesznek részt, ismerkedve és barátkozva egymással. Új
barátságok születnek a helyi lakosok, a nyaralótulajdonosok és még
az ide látogató nyaralók között is.
Számomra hihetetlen pozitív dolog,
hogy az itteni vezetőség teljes
mértékben nyitott az újra, s apránként meg is valósít nagyon sok mindent. Szépül a község, gyönyörű a
strand. A Polgármester úr és a képviselők elfogadják és értékelik
mások véleményét. A könyvtár
nem-csak olvasóhely, internetezési
lehetőség helyszíne, hanem találkozások, jófajta beszélgetések
helye is. Annak viszont nem örülünk, hogy sehol nem lehet közvetlenül a vízparthoz jutni, mindenütt
tiltó táblákba, kerítésekbe ütközünk. Lábat lógatni, vízparton üldögélni lenne jó! A Lapos fahídja tönkrement, beljebb jutni nem lehet,
pedig régebben itt ki volt alakítva a
part. Jó volna, ha ez újra így lenne.
Másik probléma, hogy csaknem
minden délután szabadon kószáló
kutyákkal találkozunk. Szerintem
ezt minél hamarabb orvosolni kell.
De ami a lényeg, hogy ide hazajön
az ember, mert ez a hely visszavár!!!
Ányos Eszter és családja

TOVÁBBI PROGRAMOK 2009. ÉVBEN
Rendezvény megnevezése
Mozdulj Balaton, Kézműves foglalkozás
Néptánc bemutató
"Balaton" Vidéki Vasút -Északi part
29.sz.vasútvonal Centenáriumi ünnepség
Bernáth Aurél tanítványainak kiállításai
Strandbuli
Sportnap
Strandbuli
Károlyi Ernő kiállítás
Péntek esti koncert. A fellépő együttesek:
Józanészek, ZPZ együttes, Má'V Rt.
Helyi népművészek kiállítása
Bornapok
Strandbuli
Tűzijáték és Ünnepség
Art by Boyer Kiállítás
Dobruska testvérváros olajfestmény kiállítás
Szüreti felvonulás
Október 23-i ünnepség és Kirándulás

Július 19 - augusztus 4.-ig
Július 31.

Márton nap
Katalin napi bál
Adventi készülődés
Mikulás ünnepség
Idősek karácsonya
Szilveszteri batyus bál

November 7.
November 28.
November 28.
December 5.
December 18.
December 31.
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Rendezvény időpontja
Június 20-augusztus 15-ig minden szombaton
Június 27.
Június 27.

Rendezvény helye
Strand
Strand
Vasúti megállóhely

Június 28.

Művelődési ház
Strand
Strand
Strand
Művelődési ház
Strand

Július 18. vagy július 25.

Augusztus 9.
Augusztus 5-9.
Augusztus 20.
Szeptember 5-27.
Október 2.
Október 3.
Október 23.

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

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
2009. február 9.
Az Önkormányzat a Badacsonytomaji „Pipitér” Napközi
Otthonos Óvoda kérelmére az óvodai báli rendezvényhez
5.000 Ft támogatást nyújtott.
Elfogadásra került az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. /II. 12./ rendelet.
A Képviselő-testület az Ábrahámhegy belterület 80/1
hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak tulajdonjogi felajánlását
elfogadta.
2009. február 9.
Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok együttes
ülése.
A képviselő-testületek az Ábrahámhegy és Balatonrendes
Községek Körjegyzőség 2009. évi költségvetését 36.449 e. Ft
bevételi és kiadási főösszeggel, valamint 30.026 e. Ft összegű
községek között felosztandó összköltséggel jóváhagyták.
Elfogadták az Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek
Körjegyzőségének 2008. évi munkájáról szóló
beszámolójelentést.
A képviselő-testületek elfogadták az ÁbrahámhegyBalaton-rendes Községek Körjegyzőség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes juttatásairól
szóló rendeletet, továbbá Ábrahámhegy és Balatonrendes
Önkormányzatok Körjegyzőjének 1/2009. számú intézkedését, az Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek
Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzatáról,
ügyrendjéről.
2009. február 11. rendkívüli ülés
A Képviselő-testület a G és T Épterv Bt. (székhely: Siófok)
által készített Volkswagen Transporter Kombi 1,9 TDI hosszú
tengelytáv (B) típusú haszonjármű vásárlása tárgyában
indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlati
dokumentációt a Közbeszerzési Bizottság javaslatával
egyetértve elfogadta.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 2009 évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.
2009. március 9. rendkívüli ülés
A Képviselő-testület Ábrahámhegy Község Önkormányzat
falu-gondnoki gépjármű beszerzése tárgyában kiírt egyszerű
közbe-szerzési eljárás elbírálása során megállapította, hogy
a benyújtott pályázatok közül a Ring-Autó Kft. (székhely:
Veszprém) ajánlatát érvényesnek minősíti és egyben a
pályázót hirdeti ki győztesnek.
2009. március 18.
Elfogadásra került a községre vonatkozó közfoglalkoztatási terv.
A Körjegyzőség 2008. évi költségvetési teljesítését a
képviselő-testület 34.786 e. Ft bevételi és 34.841 e. Ft
kiadási főösszeggel és 1063 e. Ft záró pénzkészlettel
elfogadta.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2008.évi költségvetési teljesítését 156.855 e. Ft kiadási és 148.290 e. Ft bevételi főösszeggel és 50.539 e. Ft pénzmaradvánnyal elfogadta
a képviselő-testület.
Elfogadta a képviselő-testület a 2009. évi összesített
közbeszerzési tervet.
Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt
„Parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére
alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére”
Az Önkormányzat Ábrahámhegy Község hulladékgazdálkodási tervének elkészítését a 2000 évi XLIII törvény 35.§ (1)
bekezdése alapján kötelezőnek fogadja el, és vissza nem
térítendő állami támo-gatás megítélése mellett kívánja
elkészíteni azt.
2009. április 2. - Szigliget Önkormányzattal együttes ülés
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének 2009. évi költségvetését elfogadta azzal a
kiegészítéssel, hogy a BÖKI megszűntetése során felmerülő
munkajogi kötelezettségekből fakadó költségeket az
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.
12.) költségvetésének tartalékkerete terhére az Alapító
Okiratban (2007. december 27.) meghatározott mértékben
biztosítja.
A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy a balatonrendesi szeméttelepen 2009. július 15-től - működési engedély hiányában - a települési szilárd hulladék elhelyezésére
nincs lehetőség. Megálla-pítja, hogy a hulladék gyűjtésére és
szállítására létrehozott Badacsonyvidéki Önkormányzatok
Köztisztasági Intézménye az alapító okiratában meghatározott alapfeladatát lerakó hiányában nem tudja ellátni.
Ezen előzmények után a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1)
bekezdés b) pontja alapján kifejezi szándékát a
fenntartásában működő Badacsonyvidéki Önkormányzatok
Köztisztasági Intézménye jogutód nélküli megszüntetésére.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az
intézmény megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket
készítse elő és a Képviselő-testület döntéséről az intézmény
alkalmazottait tájékoztassa.
2009. április 21.
Elfogadásra került Ábrahámhegy Község közfoglalkoztatási tervének módosítása.
Az önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést a
képviselő-testület megtárgyalta, az abban foglaltakat
elfogadta.
A községi strandon vízimentő alkalmazására 2009. június
1-től augusztus 31-ig, a Vízimentők Balatoni Szakszolgálatával (Zánka) kíván megállapodni az önkormányzat, 1 fő
vízimentős foglalkoztatásával, a strand biztonsági őrzésére a
Z-PROTEKTOR Kft-vel.
Az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága által kiírt „A kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének
2009. évi támogatására” című pályázat keretében a 2009.
évben megvalósuló „A közterület építészeti színvonalának
emelése tárgyában 2 db autóbuszváró építésére Ábrahámhegy községben” (838/4hrsz, 841 hrsz.)
A beruházás tervezett összköltsége bruttó 1.288.800 Ft,
mely 902.160 Ft pályázati támogatásból és 386.640 Ft
összegű saját forrásból tevődik össze, melyet Ábrahámhegy
Község Önkormány-zat a 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009./II.12./ számú rendeletében biztosított.
Az Önkormányzat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2009/7. számú „Idegenforgalmi” közmunkaprogram
pályázatán részt kíván venni, és felhatalmazta Balatonfüred
Város Önkormány-zatát a pályázat benyújtására.
2009. április 30. rendkívüli ülés
A Képviselő-testület a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 4. fejezetének 46. § (1)
bekezdés b) pontja szerint a Balatoni Integrációs Közhasznú
Nonprofit Kft. (székhely: 8600 Siófok) által készített Környezetvédelmi Programot Ábrahámhegy község vonatkozásában
elfogadta.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület részére térítésmentesen engedélyezte Ábrahámhegy községben a köszöntő
tábla és borúti térkép elhelyezését.
Az Önkormányzat a „Balaton Vidéki Vasút” – Északi part
29. sz. vasútvonal Centenáriumi megünneplésének rendezvényét 5 db 10.000 Ft összegű utazási jegy vásárlásával
támogatja.
Elfogadásra került a Badacsonyvidéki Önkormányzatok
Köztisztasági Intézményének 2008. évi költségvetési
beszámolója.
Kovácsné A. Katalin
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LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉK
SZÁLLÍTÁS VÁLTOZÁSAI
Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területén a hulladék
elszállításának rendje az alábbiak szerint változott 2009 június 1
napjával.
A hulladékot, az eddigi szolgáltató megszűnése, valamint a
Balatonrendesi hulladéklerakó 2009. július 16-i bezárása miatt új
szolgáltató került kiválasztásra, mely a Remondis Tapolca Kft.
A megszokottaktól eltérően a júliusi és augusztusi hónapokban
megszüntetésre került a szemét elszállítása a pénteki napokon.
A Cserfa utcába, Szilvádi hegyre, Körmici hegyre, Rendesi
hegyre kihelyezett konténerek 2009. június 1-től folyamatosan
megszüntetésre kerülnek, mivel az új szolgáltató a kisebb
tehergépjárművel a község teljes területét be tudja járni, a kihelyezett
hulladékot el tudja szállítani.
Az eddigi gyakorlattól eltérően a lakossági hulladék gyűjtésére,
elszállítására vonatkozó Önkormányzati rendeletben szabályozott
rendelkezések fokozottabban betartatásra kerülnek, különösen nagy
figyelmet fordítva a kukás szemétszállításra, mely ez idáig is
kötelező volt.
A kukák megvásárolhatók kereskedelmi forgalomban, illetve az
Önkormányzatnál is. A 120 l-es használt kuka 6.200 Ft+Áfa, az új
kuka 8.000 Ft+Áfa összegben vásárolható meg az önkormányzatnál.
Amennyiben az ingatlantulajdonosnál több hulladék keletkezik,
mint a rendszeresített kuka abban az esetben a többlethulladék
elszállítására az Önkormányzatnál illetve a szolgáltatónál is
megvásárolható emblémával ellátott műanyag zsák, melynek ára 295
Ft+Áfa/db, mely ár tartalmazza a zsák, a begyűjtés, az elszállítás és
az ártalmatlanítás költségeit is.
A szolgáltató a lakosság által a közterületre kihelyezett
emblémázott műanyag zsákokban, valamint a kukákból szállítja el
csak és kizáróan a hulladékot. Egyéb kihelyezett zsákot a szolgáltató
nem szállít el, csak az első két szállítási héten, mely 2009. június 2-a
és 9-e.
A hulladék elszállítása a megszokottak szerint a keddi
napokon kerül sor.
Azon rendszeresített szabályszerű kuka, illetve zsák amely nem
kerül elszállításra minden esetben a szolgáltató által jelölésre kerül,
melyen fel lesz tüntetve, hogy azon hulladékot milyen oknál fogva
nem szállították el. Jellemzően a fűnyesedékkel illetve lehullott
lombokkal megtöltött tároló edények ilyenek.
Az Önkormányzat az eddigiekhez képest jelentősen megnőtt
hulladékszállítási díjat minden építménnyel rendelkező ingatlan után
átvállalta az idei évben, így a hulladék szállítás miatt többlet teher az
ingatlan tulajdonosokra csak az eddig kukát nem használók illetve a
többlet hulladékot elhelyezők esetében keletkezik.
Kérünk minden egyes ingatlantulajdonost, hogy fenti
rendelkezéseket betartani, a felmerülő problémákat jelezni,
szíveskedjenek a Körjegyzőségen Sütő Árpádnál annak érdekében,
hogy azok rendezésre kerülhessenek, valamint Ábrahámhegy
Község szép, tiszta és rendezett legyen.
Ábrahámhegy, 2009. június 3.
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„KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉS„
AZ ÖNKORMÁNYZAT UDVARÁN
ÉS ÉPÜLETÉBEN
Ábrahámhegy Község Önkormányzat pályázatot nyújtott be
„Komplex akadálymentesítés Ábrahámhegy községben”(hivatali
épület, orvosi rendelő, kultúrház) címmel, melynek keretében
9.701.604,-Ft támogatást nyertünk. A kivitelezéssel megbízott
vállalkozó a beruházást befejezte, melynek eredményeképpen a
hivatali épület, az orvosi rendelő, kultúrház immár mindenki
számára megközelíthető.
A beruházás keretében 2 db akadálymentes parkoló került
kialakításra, az egyik az újonnan térkövezett udvaron, a másik pedig
az orvosi rendelőnél található. A mozgáskorlátozottak számára
rámpa került megépítésre, akadálymentes ügyfélszolgálati pultot
jelöltünk ki a pénzügyi irodában, mozgáskorlátozotti vizesblokkokat
építettünk, mely megközelíthető a hivatali épületből és a
kultúrházból egyaránt. A hallássérültek részére induktív hurkos
erősítő beszerzésére került sor. Avakok számára Braille-írásos táblák
kerültek elhelyezésre, továbbá vezetősáv kialakításra került sor a
tájékozódásuk megkönnyítése végett.
Horváth Anita

Egy díjalapítás
köszöntése
Minden bizonnyal új lapot nyitott Ábrahámhegy Képviselő-testülete a település krónikájában, amikor létrehozta az „Ábrahámhegy
Díszpolgára”, valamint az „Ábrahámhegyért Emlékérem”
elnevezésű kitüntetéseket, és bronzba öntette ezen díjak művészi
rangú medáljait.
Kétségtelen tény, hogy az alapító okirat dátumától és a kitüntető
címek első odaítélésének napjától, a személyes és közösségi
teljesítményekkel szerzett érdemeknek mintegy „kikristályosításával” fenn fog maradni mindazok neve és emléke, akik erre
érdemesnek ítéltetnek. Engedtessék meg e sorok írójának, hogy
hangot adjon legszemélyesebb örömének, hiszen a sors kegyéből
azok között lehetett, akik e díjalapítás ötletének bölcsőjét ringathatta,
és a szó legsportszerűbb értelmében „lobbizhatott” a megvalósítás
érdekében.
Köszönet, tehát mindazoknak, akik e két díjat létrehozták, és
köszönet e díjak nívós kivitelű medáljait művészi színvonalon
létrehozó Fritz Mihály mesternek. Kétségtelen, hogy e díjak
többszörös örömöt és jó érzést okoznak. Egyfelől azoknak, akik e
címeket odaítélhetik – hiszen adni, adományozni sokszor legalább
akkora öröm, mint kapni –, és azoknak, akik e kitüntetésben
részesülni fognak.
Varannai Gyula
mesterdekoratőr

Az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus
támogatást nyert pályázatával kapcsolatos adatok és
tevékenységek az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület részéről
2009. január 1.-től
Előzmények:
Az Ábrahámhegyi Hírmondó 2008. júniusi számában megírtuk, hogy az Önkormányzat részéről felkérést kaptunk egy pályázat közös
elkészítésére. A Fürdőegyesület közgyűlése egyhangúlag megszavazta a pályázatban való aktív részvételt. Szeptemberben megérkezett az
értesítés a pályázati támogatás elnyeréséről.
A Fürdőegyesület 2008. évi Tükör című kiadványában részletesen leírtuk a pályázat tervezetét szakmai és pénzügyi oldalról, valamint az
ez ügyben a múlt évben végzett tevékenységünket. (AHírmondó és a Tükör kiadványai megtekinthetők az ábrahámhegyi könyvtárban.)
Apályázati feladatok lényegesebb részei röviden a következők:
- Parkosítás a Bökk-tetőn;
- Parkosítás a kerékpárút és a Park utca keleti találkozásánál lévő területen;
- Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése;
- Eszközbeszerzés a területek hosszabb távú karbantartásához.
A pályázat teljes összege 7 millió 260 ezer forint, ebből az önerő (az Önkormányzat támogatásával) 726 ezer forint. Most, a 2009. év első
negyedévének eseményeiről adunk tájékoztatást.
A2009. évi tevékenység:
Apályázat első negyedévére – 2008. októbertől decemberig – nem volt ütemezve munkavégzés.)
Január 10. Vállalkozói szerződés aláírása a feladat elvégzésére kiírt pályázat nyertesével, Folly Péterrel
(Folly Arborétum és Faiskola Bt.);
Január 13. Kérelem beadása „a műszaki tartalom megváltoztatásának” engedélyezésére. Konkrétan,
hogy a Bökk-tetőn semmiképp ne legyen – a tervben leírt – tűzrakóhely, hanem helyette sziklakert, vagy
virágágy;
(A szabadtéri munkához nem megfelelő időjárás miatt a feladat teljesítése – parkosítás két helyen: Bökktető és a régi strand melletti terület – nem kezdődhetett el januárban.)
Január folyamán A szabadtéri munkák helyett a Vállalkozó részéről
megtörténtek az eszközbeszerzések (fűnyíró traktor, komposztaprító,
fűkasza);
Február 25. Megérkezett az engedély a műszaki tartalom
(tűzrakóhely) megváltoztatására;
Március 2. A II. negyedévi munka március 10.-i elkezdésének
bejelentése; (A munka valójában március 15-ig nem kezdődött el, de
utána rohamtempóban folyt.)
Március folyamán megtörtént az Együttműködési megállapodás
aláírása az Önkormányzat és a Fürdőegyesület részéről;
Március 30. Megtörtént a beszerzett eszközök átadás-átvételi jegyzőkönyveinek aláírása;
Április 3. Terepbejárás a két munkaterületen, fotók készítése, a Teljesítés igazolás aláírása és a számla átvétele Ábrahámhegyen;
Április 10. Megtörtént a 4.715.131,- Ft átutalása az Önkormányzat részéről a Fürdőegyesület elkülönített számlájára;
Április 14. A fenti összeg átutalása a
Fürdőegyesület részéről a Vállalkozó számlájára;
Április 17. Terepbejárás, fotók készítése,
egyeztetés a negyedéves beszámoló mellékleteinek elkészítéséről (Ábrahámhegy);
Április 18. Megbeszélés és egyeztetés a pályázati
szakértővel (Bálint László) Balatonfüreden;
Április 19. A negyedéves műszaki és pénzügyi
beszámoló és mellékleteinek elkészítése;
Április 21. A dokumentumok aláírása az Egyesület hivatalos képviselője részéről (Dr. Ballagi
Farkas, aki ezért utazott fel Pestre Kapuvárról);
Április 22. Anegyedéves beszámoló anyagának és mellékleteinek átadása Siófokon;
Április 24. Kérelem beadása, hogy a Bökk-tetőre tervezett konténert és szelektív hulladékgyűjtő szettet a 204 hrsz. (egykori „csirkebolt”)
területén lehessen elhelyezni;
Május 2. Dr. Ghimessy László, erdőmérnök bejárta a mindkét parkosított területet, ellenőrizte a fák ültetését, számba vette a fafajtákat.
Elégedetten állapította meg, hogy a fajta-választásban teljes mértékben figyelembe vették korábbi javaslatait, és az ültetések megfelelő
szakszerűséggel történtek.
Május 4. Értesítés a konténerek és szelektív hulladékgyűjtők más helyen történő elhelyezésének engedélyezéséről;
Május 6. Megérkezett a támogatási összeg (4.243.618,- Ft) a Fürdőegyesület pályázati elkülönített számlájára;
Ide tartozik a következő levél: Kedves Miklós! Köszönöm a visszajelzést, és kívánok szerencsés befejezést a projekthez.
Lélekben már készülünk egy jó kis helyszíni ellenőrzésre, mert igazán kíváncsiak vagyunk a végeredményre (tegnap más
projektek ellenőrzése miatt a 71-es úton hajtottunk végig, és Ábrahámhegynél járva fölpislantottunk a Bökk-tetőre, hogy
nemsokára ide is jöhetünk). Üdvözlettel, Dr. Horváthné Labát Márta, projektmenedzser, Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft.
Május 13. Megtörtént a fenti összeg átutalása az Önkormányzat számlájára
Pattantyús-Á. Miklós
pályázati kapcsolattartó
2009. május 17.
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Sajtóközlemény
Kiadja: Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
Veszprém, 2009. április 30.
A Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
csatlakozva a Magyar Természetvédők Szövetsége
kezdeményezéséhez 2009. április 30-án éghajlatvédelmi
kampánynapot tartott Veszprém sétáló utcájában, amely
kampánynap célja egy hatékony és radikális klímatörvény megszületése 2010-re.
Magyarország az éghajlatváltozás káros hatásainak
erősen kitett térségben fekszik. A kockázatok csökkentése érdekében mielőbb környezetbarát életmódra kell
váltanunk és a gazdaságnak is ilyen irányba kell átalakulnia. A Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület és
a Magyar Természetvédők Szövetsége aggodalommal
figyeli a Magyarországon és a világban lezajló válsághelyzeteket és az azokra adott globális vagy nemzeti válaszokat. A Szövetség és tagszervezete hiányolja a problémák eddigiektől merőben eltérő szemléletű megközelítését, annak a felismerését, hogy a környezet és a
társadalom helyzetét nem lehet egymástól elválasztani
és az e téren adódó problémákat külön kezelni.
A Magyar Természetvédők Szövetsége és tagszervezete a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
javasolja, hogy az Országgyűlés 2010-re fogadjon el egy
klímatörvényt, amely kikényszeríti és ösztönzi a takarékossági és megújuló energia beruházásokat, és ezáltal
megoldást kínál az éghajlat védelmére és a gazdasági
válságban súlyosbodó energiaproblémák megoldására. A

Pályázati lehetőség
Zöldövezet program
Zöldövezet programunk keretében idén immár ötödik
éve hirdetjük meg pályázatunkat a MOL és az Ökotárs
Alapítvány együttműködésében.
Célunk a kezdetek óta változatlan: településeink
legyenek szebbek, zöldebbek, élhetőbbek! Olyan
kezdeményezéseket támogatunk, amelyek helyi
összefogással valósulnak meg, és előnyben részesítik a
környezetbarát megoldásokat.
Mit tudunk nyújtani?
Pályázatunk révén anyagi támogatáshoz juthatnak
mindazok, azok a helyi egyesületek, civil
kezdeményezések, iskolai közösségek, amelyek készek
közös tervet kidolgozni egy-egy felújításra váró park,
közterület, nyitott iskolaudvar rendbetételére, új
zöldfelület kialakítására és készek azt megvalósítani.
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megvalósuláshoz olyan gazdasági-jogi keretrendszer
szükséges, amely segíti a változtatást.
Az ország több pontját érintő kampánysorozattal, ill.
ezen keresztül a társadalom mozgósításával a Magyar
Természetvédők Szövetségének és a Csalán Környezetés Természetvédő Egyesület célja: a klímatörvény
foglalja magában, hogy hazánkban éves ütemezés szerint
kell csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását
2012-től évi átlag 1%-kal.
„Arra kérjük a környezettudatos lakosokat, hogy elektronikus levélben vagy más módon keressék meg az országgyűlési képviselőiket és kérjék őket a klímatörvény
támogatására. A választópolgárok on-line aláírásukkal a
www.klimatorveny.hu honlapon is támogathatják a
kampányt.” - mondta dr Szalay Tímea, a Csalán
Környezet- és Természetvédő Egyesület koordinátora.
A kezdeményezést jelenleg országosan 21 országgyűlési képviselő támogatja. A természetvédők abban bíznak, hogy a most kezdődő nagyszabású társadalmi kampánnyal a képviselők többségét meg tudják győzni a
klímatörvény fontosságáról.
A kezdeményezés társadalmi támogatottságát jelzi,
hogy a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács januárban
kiadott állásfoglalásában sürgeti egy éghajlatvédelmi
kerettörvény elfogadását és egy munkacsoportot is alakított a törvény előkészítésére, amelyet Farkas István, a
Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezetője
vezet.
Az április 30-i Veszprém sétáló utcai rendezvényen a
járókelők kipróbálhatták a különböző éghajlatvédelmi
játékokat, és támogatásuk jelzéseképp aláírhatták az
ország legnagyobb utcai képeslapját.
További információ:
Dr. Szalay Tímea, Csalán Egyesület, tel: 30/468-4994
Botár Alexa, MTVSZ, tel.:20/931 5043
www.klimatorveny.hu

Hasznos információk:
A pályázati program az alábbi ütemezésben valósul meg:
2009. május 11. a pályázat meghirdetése
2009. június 30. 1. forduló: ötletpályázatok leadásának
határideje
2009. szeptember eleje sikeresen pályázók kiértesítése
2009. december 7. 2. forduló: végleges tervek
leadásának határideje
2010. február 1. döntés a pályázatokról
2010. tavasz, ősz ültetések megvalósítása
A pályázati felhívás és az online pályázati modul itt
érhető el:
http://zoldovezet.okotars.hu
További információk:
Temesvári Szilvia, Ökotárs Alapítvány
Tel: 1/411 3507

Beszéljünk nyíltan a daganatos betegségekről.
2009. március 27-én a téli esték sorozat keretében a fenti címmel orvosi előadás és beszélgetés keretében Dr. Tálos
Zsuzsanna és Dr. Hornyák Lajos a Veszprém Megyei Kórház Onkológiai Osztályának főorvosai tájékoztatták az érdeklődőket a
daganatos betegségekről.
Az előadások során megtudhattuk, hogy
az elmúlt években ugyan jelentős előrelépés történt néhány területen a megelőzés
érdekében, még mindig nagyon sok esetben a beteg már előrehaladott tünetekkel
kerül orvoshoz. Mindkét előadó hangsúlyozta, hogy a korai felismerés után kezelésre szorulók jó eséllyel gyógyulhatnak. Az
elmúlt években a nőknél a legtöbb
betegséget az emlő és méhnyak daganatos
tünetei miatt regisztrálták, míg a férfiaknál a prosztata és vastagbél daganatok
voltak jellemzőek. Sajnos az utóbbi időben
nagyon sok esetben fordul elő a szájüregi és
tüdő daganatos betegsége. Fenti betegségek megelőzésére mindkét előadó a szűrő
vizsgalatokon való részvétel fontosságára
hívta fel a figyelmet. Míg egy pár perces
vizsgálat során kiderülhet egy kezdődő
betegség és gyors orvosi beavatkozással az
leküzdhető aránylag kis anyagi ráfordítással, addig a későn felismert betegség gyógyítása hosszú időt, nagy anyagi ráfordítást
igényel, és a végső eredmény sem mindig biztos.
Felmerült a megye onkológiai ellátásának kérdése is, hiszen a megyei kórház Onkológiai Osztályának helyzete sem ideális
és évek óta tervbe vett fejlesztés sem kezdődött meg. Sok esetben más megyei vagy fővárosi váró listákon dől el hogy ki mikor
kerül megfelelő ellátásra.
Addig amíg a megyei helyzet nem javul, marad a szűrővizsgálatok rendszere, amelyeken a részvétel eredményessége
érdekében az Önkormányzat segíti a résztvevők eljutását.
A jelen lévő Polgármester Úr ígéretet tett, hogy nyári időszakban a szájüregi és bőrrák megelőzés érdekében
Önkormányzatunk segítséget nyújt egy megelőző vizsgálat lebonyolításában.
Főorvosasszony felhívta a figyelmet a nyár egyik nagy veszélyére a megnövekedett UV sugárzás mellett történő
mértéktelen napozásra, amely hosszú távon károsítja bőrünket és nagy kockázatot jelent a későbbi bőrrák kialakulásában.
A kötetlen beszélgetéssel befejeződő program során sok olyan kérdésre is választ kaptunk, amelyből okulva apró jelekre
odafigyelve, saját testünkön észlelt elváltozásokra odafigyelve megelőzhetjük a betegség kialakulását. Fontos napi teendő a
szájápolás rendszeres elvégzése.
Fontos volt a beszélgetés azért is, mert korábbi időben a daganatos betegségekről nem beszéltünk, néha még családon
belül is elhallgattuk, pedig a megelőzésben minden ismeret sokat segít.
Köszönettel tartozunk a két előadónak, akik felajánlották segítségüket a későbbiek során is.
Köszönjük Dr. Németh Csaba háziorvos szervezésben kifejtett munkáját. Bízunk abban, hogy a jelen lévők az
elhangzottakról nem csak családjukban, hanem ismerőseik körében is beszélnek majd és így további betegségek kialakulását
sikerül megelőzni.
Gáspár József

Megalakult a Magyar Művészetterápiás Társaság
Megalakult a Magyar Művészetterápiás Társaság, amelynek elnöke Dr. Vértes László főorvos. Az elmúlt években többször járt
Ábrahámhegyen, a Művészeti Napokon előadásokat tartott, érmeket mutatott be. Helytörténeti, honismereti cikkeket írt. A
Veszprém megyei Honismereti Egyesület tagja. A Társaság tagjai szakmai, tudományos ismereteinek bővítése, érdekeinek
képviselete, védelme. A magyar művészetterápia eredményeinek a nemzetközi szakmai közvéleménnyel való
megismertetése. A Társaság szeretné a Tisztelt érdeklődő ábrahámhegyi lakosok szíves csatlakozását. Érdeklődés: 7627 Pécs,
Pósa Lajos utca 45.
Köszönettel és tiszteletteljes üdvözlettel: Vértes László
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NABE HÍREK

Nők a Balatonért Egyesület
kirándulása Székesfehérvárra

2009. március 22-én ünnepeltük a víz világnapját a strandon. Idén is
vízre tettünk egy kis számozott vitorlást, amely azonban egyből
felborult a szélben, de a hullámok így is messzire sodorták, majd
megkoszorúztuk a Balatont. Víznapi totót is lehetett kitölteni, ami
számos érdekességet rejtegetett magában. Sokan vállalkoztak rá. A
résztvevők Balaton szeletet kaptak. A gyerekeknek lehetett fa
halacskákat horgászni, akinek sikerült, szintén Balaton szelet volt
érte a jutalma. Sajnos a buborékfújást és a vízi pisztollyal való célba
lövést akadályozta a nagy szél. Bár legalább nem esett az eső, mint az
előző hétvégén. Ennek is köszönhetően sokan lesétáltak a vízpartra,
de legnagyobb sajnálatomra a gyerekek nagyon kevesen voltak,
pedig jórészt nekik szólt volna számos vízzel kapcsolatos játékos
feladat.
Fedőné Vodenyák Katalin
Nők a Balatonért Egyesület

2009. április 18-án a Tapolcai Kistérség buszával keltünk útra
második kirándulásunkra. Elég korán érkeztünk Fehérvárra, csend
volt még a kis utcákban. Sétáltunk a történelmi belvárosban,
megnéztük az Országalmát, a Szent István Bazilikát, majd utána egy
babamúzeumba tértünk be. XX. század eleji babák és babaszoba
bútorok gyűjteményét csodálhattuk meg. Tíz órakor már az órajáték
dallamaiban gyönyörködhettünk. Középkori dallamra jöttek elő a
figurák. Először István király a fiával, aztán Szent László király, majd
Szent Erzsébet és Szent Margit, legvégén Mátyás király és Beatrix
királyné. Ezután mentünk a romkertbe, ahol Szent István
szarkofágját és az egykori Szent István Bazilika romjait tekintettük
meg. Nagy élmény volt számunkra a Patika múzeum, ahol ott
helyben készítették a tinktúrákat, gyógyszereket. Mindenféle

Víz világnapi rendezvény

SZEMÉTSZEDÉS
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az idei évben április 4-én
szemétszedési akcióban vett részt a többi helyi egyesülettel (NABE,
Fürdőegyesület, Nádirigó Egyesület) és az Önkormányzattal
karöltve. Számunkra a Bökk-hegyre vezető út bal oldalán levő mély
árok kitisztítása volt a feladat. A mi csoportunk a tűzoltó autóval
vonult a helyszínre. A környék lakói ijedten szaladtak felénk, hogy
hol van tűz. Mi tájékoztattuk őket, hogy tűz az nincsen, „csak” sok
szemét az árokban és azt jöttünk összeszedni. Sajnos szemetet
találtunk is bőven, körülbelül öt utánfutóra való szemetet gyűjtött
össze csapatunk az árokból.
Az elvégzett munka után a többi csoporttal együtt a szépen felújított
Önkormányzat épülete előtt terített asztal várt bennünket és
mindenki jóízűen fogyasztott szendvicseket, hűsítő italokat a
Polgármester Úr jóvoltából.
A területek megtisztítása sok energiát emésztett fel, ezért kérünk
mindenkit, hogy óvja környezetünk tisztaságát, mert nem jó
szeméttel teli környezetben élni!
Fedő László
Önkéntes Tűzoltó
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betegséget gyógyítottak Többféle patikának a rá jellemző jellegzetes
kerámia gyógyszertartóit csodálhattuk meg. Ekkora kint már nagyon
meleg lett, és fagylalttal hűsítettük magunkat. Utána mentünk ki a
Bory-várba. Székesfehérvár ékessége a Bory-vár, amelyet 1923 óta
kezdett építeni Bory Jenő és még máig is épül, szépül.
Magántulajdonban van és a család máig ott lakik. Itt számos szobrot
tekinthettünk meg. A vár esküvői, családi fotózások helyszíne is.
Ezután indultunk Várpalotára, ahol a Thury-várban megnéztük a
szénbányászati múzeumot. A múzeum igazgatója lelkesen kalauzolt
végig minket a tárlaton, mert maga is egykor bányász volt. Működő
maketteken bemutatta, hogy milyen folyamatokon ment keresztül a
szénbányászat, milyen veszélyes sorsuk volt a bányászoknak. Az ő
javaslatára a vár alatti étteremben fejeztük be a kirándulást egy
vacsorával. Köszönjük a sofőrünknek, hogy utunk során ki és
beszállásnál mindig nagyon segítőkész volt.
Reméljük, hogy a jövőben is módunk lesz a Nők a Balatonért
Egyesület tagjainak további szép, élményekben gazdag kirándulásokon részt venni.
Szávai Gézáné
Nők a Balatonért Egyesület

HALÁSZLÉFŐZÉS
2009. május 2-án rendeztük idén az Önkormányzattal közösen a már hagyományos halászléfőzést az Ábrahámhegyi strandon.
Már nem kis múltra tekint vissza ez a
rendezvény, hiszen az elsőt 2001. májusában
szervezték, Szili Árpád, akkori képviselő ötlete
nyomán és vezetésével. Azóta a népsze-rűsége
egyre nőtt. Míg tavaly 400 adagot főztünk, ami
akkor kevésnek bizonyult, idén már 500 adaggal
számoltunk, hogy mindenki megkóstolhassa e
jellegzetes vízparti ételt. Idén főzni is többen
jelentkeztek, mint tavaly, összesen 13-an:
Gelencsér János, Pacsi Józsefné, Götli József,
Bárdos Krisztián – Pintér Domonkos páros, Vargáné
Zsuzsa, Hegyi Zoltán – Fedő László páros, Nagy
György és csapata, Góth Péter, Kovordányi
Krisztián, az Asztalos büfé – Darvalics Zoltán és
Márkus Zoltán képviseletében, Borbély Gyula,
Csizmadia József és a Tóth csapat – Tóth Gábor,
Krisztián és Zoltán főzött halászlét más-más
ízlésvilág szerint. Volt aki Bajai halászlét főzött,
volt aki Paksit, a többség viszont a hagyományos
Balatoni halászlét kínálta a vendégeknek. Ezen a
szombaton kicsit borongós idő köszöntött ránk,
néha csöpögött is az eső, de szerencsére zápor már
csak a rendezvény lezajlása után érkezett. A felhős
idő miatt féltünk kicsit, hogy kevesebben lesznek
majd a vendégek, de minden várakozásunkat felül
múlva több mint 500-an váltottak kóstoló-jegyet.
Szerencsére így is jutott mindenkinek, mert azért
pár adaggal minden kondérban több volt a
megbeszéltnél.
Köszönjük minden résztvevőnek és segítőnek,
aki a rendezvény sikeréhez hozzájárult! Reméljük
mindenkinek ízlett a halászlé és jövőre is várunk
minden érdeklődőt!
Fedőné Vodenyák Katalin
Nők a Balatonért Egyesület Ábrahámhegyi Csoportja

HORGÁSZVERSENY
EREDMÉNYEK:
Ifjúsági
1. Dressel Ármin
2. Illés Ádám
3. Gerecs Máté

1,02 kg
0,92 kg
0,76 kg

1. Jerkovits Gergely
2. Szili Árpád
3. Ruzsics Zoltán

5,27 kg
3,42 kg
2,52 kg

Felnőtt

Gratulálunk a helyezetteknek!

Felhívás
a bornapok rendezvényén való részvételre
Ábrahámhegyi borosgazdák és vendéglátósok!
Az Önkormányzat és a Hegyközség ebben az évben is
megrendezi közösrendezvényét: az Ábrahámhegyi
Bornapokat. Az idén augusztus 5-től 9-ig terjedő
időszakban változatlan helyszínen lenne a program
lebonyolítva. A szervezők továbbra is a helyi
bortermelők és vendéglátósok részvételére
számítanak, ezért nekik biztosítanak lehetőséget a
részvételre. A pavilonok korlátozott száma miatt
szeretnénk a kiállítók részvételi szándékát felmérni.
Június 30-ig várjuk azon bortermelők jelentkezését,
akik szándékoznak kiállítani a bornapokon, és
megfelelnek az elmúlt években kialakult
szempontrendszernek.
Az Önkormányzat 2 vállalkozónak biztosít
lehetőséget büfé üzletkörrel való kitelepülésre a
rendezvényen, amennyiben:
- beszerzik a szükséges hatósági engedélyeket
- elfogadják a rendezők által előírt feltételeket.
Kérem minden jelentkezőtől a határidő pontos
betartását!
Várjuk ötleteiket, hogy milyen produkciókat
látnának szívesen a rendezvény programjai között.
Jelentkezni lehet: Kovács József
Telefon: 30/240-84-69
Tisztelettel: Kovács József
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EGY GYERMEK K ÍVÁNSÁGAI
ANYÁK NAPJÁN
Első kívánság:
Add nekem az idődet!

Második kívánság:
Higgy nekem! Bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok
választani. Ha magam mellett tudlak, nem történik velem
semmi rossz.

Harmadik kívánság:
Szeress, és hagyd, hogy én is szeresselek! Szeress akkor is, ha
rossz vagyok! Jó érezni a szeretetedet, akkor is, ha tudom,
hogy nem tetszik neked a viselkedésem.

Negyedik kívánság:
Bocsáss meg nekem! Fejezd ki a megértésedet, ha tévedek!
Add értésemre, hogy mindig van lehetőség, hogy jóvátegyek,
újra kezdjek bármit. Engedd meg, hogy a tetteimért én
vállaljam a felelősséget. Javíts ki, és mondd el, ha tévedtem,
de ezt ne mások előtt tedd! És kérlek ne hasonlíts engem soha
másokhoz.

Ötödik kívánság:
Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre te valamikor
hiába vágytál, és ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni
mindent, amire fáj a fogam! Néha csak azért kérek valamit,
hogy kiderüljön számomra, hol a határ!

Talán a legkedvesebb ünnepet, anyák napját ünnepeltük a
Művelődési Házban. A gyerekek versekkel köszönték meg a
törődést, szeretetet, melyet az év minden napján kapnak. Mi
szülők igyekszünk mindent megadni gyermekeinknek.
Megtanítjuk őket mindenre, amit fontosnak tartunk, pl.
hogyan kell felvenni a ruhát, hogyan kell tartani a kést evés
közben, hogyan kell elrakni a játékot, mit kell megtanulni az
iskolában, milyen udvariasnak kell lenni az ismerősök iránt,
hogy mit kell tenniük, hogy sok pénzt keressenek. Eközben
bizony néha elfelejtkezünk arról, hogy vajon csak ezt várjáke tőlünk a gyermekeink? Az interneten találtam a fenti
kívánságlistát, melyet egy kiskamasz írt a szüleinek. Ebből
látszik, hogy a türelem, a szeretet, a megértés, a bizalom, a
rájuk szánt idő mennyire fontos számukra. Ugyanezek
fontosak egy közösség életében is. Ezek a gyerekek, fiatalok a
falu gyermekei is. Közösen is felelősek vagyunk értük!
Készültek erre az ünnepségre, megértették, hogy az
édesanyák megérdemlik a tiszteletet. Őszintén, szívből
köszöntötték az édesanyákat. Fontos lenne, hogy ezt minél
többen fogadjuk is el. Ne vegyük el a kedvüket, azzal, hogy
nem szánjuk rájuk az időnket, még akkor sem, ha ezer dolog
vár otthon minket. Mert, csak azok a felnőttek mondhatják,
hogy a mai fiatalok udvariatlanok, érzéketlenek, akik nem
látták, ahogy a kicsiktől a nagykamaszig igaz szívből mondták
a köszöntőket. Ne felejtsük el, hogy az egymással törődés
példáját mi adjuk nekik.
Bakosné Tóth Erzsébet

Hatodik kívánság:
Kérdezd meg úgy igazából, hogy mi történt velem az
iskolában! És figyelj is arra, amit mondok! Beszélgess velem
arról, hogy mit gondolok! Vitasd meg velem a terveimet!
Bátoríts a választásaimban! És dicsérj bátran, ha
megérdemlem! Ha tévedtem, terelj a jó útra!

Hetedik kívánság:
Jelezd nekem, ha rosszat teszek! Meg kell tanulnom
különbséget tenni a jó és a rossz között. A büntetés után
viszont bocsáss meg! Ismerd el, ha jót cselekszem! Sose
parancsolj nekem, inkább kérj tőlem, mert a kérés az
összetartozásunkat erősíti!

Nyolcadik kívánság:
Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal!
Figyelj rám, ha megbeszélni szeretnék veled valamit! Még
gyerek vagyok ugyan, de nekem is vannak gondjaim,
szorongásaim, aggodalmaim! Kérlek, vedd figyelembe a
bánatomat és a fájdalmamat!

Kilencedik kívánság:
Erősíts meg abban, hogy szeretni fogsz, bármi történjen is!
Hogy a részed vagyok, valami különös érzelem köt bennünket
össze.

Tizedik kívánság:
Taníts meg engem is a szeretet képességére! Nevelj belém
bizalmat az emberek iránt, hogy társat találjak majd. A
hazámban és a nagyvilágban otthon érezhessem magam.
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Április 11-én Bakosné Erzsi néni és Tomposné Vali
néni játszóházat szervezetek. A tojásfestésen kívül
fakanál bábot, üdvözlő lapot, csibét is készíthettünk. A
legkisebbektől a legnagyobbakig
mindenki feltalálta magát és
szebbnél szebb munkák készültek.
Nagyon jól éreztük magunkat,
reméljük jövőre is lesz lehetőségünk
a húsvéti játszóházra.
Dressel Fruzsina

FILMVETÍTÉS
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
MÁJUS 2-ÁN
Sokféle programunk volt május 2.-án. Délelőtt a
halászlé főző találkozón kóstolhatták meg
vendégeink a finom halászleveket, ezután az
édesanyákat köszöntő ünnepi műsorunk következett.
Az anyák napi ünnepséget követően, azoknak az
érdeklődőknek, akik szeretik a filmeket, Herendi
Gábor Valami Amerika 2. című filmjének vetítésére
került sor, este szezon nyitó bálon mulathattunk.
A filmvetítésre Gödrös Frigyes jóvoltából nyílt
lehetőségünk, és ami nem mindenkinek adatik meg,
személyesen találkozhattunk a film rendezőjével,
Herendi Gáborral.
Bevezetésként Gödrös Frigyes kérdezte a
rendezőt a film forgatásának körülményeiről, céljáról.
Vannak, akik nagyon tájékozottak a film területén,
ismerik a szereplőket, rendezőket, de talán érdemes
pár sorban bemutatni a film rendezőjét:
„Ki az a Herendi Gábor?“ kérdezték sokan 2002ben, amikor a filmszemlén bemutatták a Valami
Amerika című filmjét. „Valami reklámfilmes“, mondták
a jól értesültek. A Valami Amerika azonban olyan
feltűnést keltett a lendületével, frissességével,
profizmusával, és főleg azzal az elképesztő
nézőszámmal, amelyet magyar filmként produkálni
tudott a következő hónapokban, hogy Herendi Gábor
egy csapásra az új magyar közönségfilm első számú
reménysége lett. Igyekezett is megfelelni ennek a
szerepnek. 2004-ben elkészített egy remek
alapötletre épülő történelmi vígjátékot, a Magyar
vándort. Ezután nekilátott egy másik vágya
beteljesítésének, hogy „komoly” filmet csináljon. Ez
volt a Lora, amelyben ugyan Herendi bebizonyította,
hogy tud komoly filmet rendezni, de azt is, hogy ez nem
áll jól neki. Ezt a nézőszámok is visszaigazolták. Nyilván
észrevette ezt ő maga is, és így logikusnak tűnt a
visszatérés ahhoz, ami minden kétséget kizáróan az ő
terepe: valami, „Valami Amerika-szerűhöz”. Az, hogy
ez pont maga a Valami Amerika folytatása lett,
érthető. Az első rész olyan sikert aratott, hogy a
második résznek sem lehetett más célja, mint ezt a
sikert megismételni.

Ákoshoz érkezett képeslap alapján Alex nyomára jut,
aki épp most jött ki a sittről Amerikában, és újabb
álnéven egy East-West című darab jogaira pályázik.
Kiderül az is, hogy Alexnek muszáj színpadra állítani a
darabot, mert Balával, a magyar maffiózóval csak így
tudja rendezni piszkos ügyeit. A fiúk abban bíznak,
hogy ha megtalálják Alexet és megveszik előle az
East-West jogait, végre visszaszerzik a 60 milliójukat,
amivel Alex lelépett. Irány Amerika! Ám
természetesen újabb svindli van a dologban, így végül
Tamásra vár a feladat, hogy megrendezze a darabot
Pesten. Humoros magánéleti és szakmai konfliktusok
követik egymást, ráadásul, az egy New York-i bárból
előkerült Timi is főszerepre vágyik. Bala, a maffiózó
viszont a lányát szeretné látni a főszerepben! Ákos
összeverbuválja a tánckart, pofon és csók is csattan,
de az East West végül életre kel és sikert arat. Baláról
kiderül, hogy a marcona külső érző szívet takar, és a
párkapcsolatok is a helyükre kerülnek.
Herendi Gábor szerint filmjének célja a
szórakoztatás. Ezt pedig maradéktalanul teljesíti is.
Van hangulata, lendülete, van benne érzés, jók a
poénjai, és a rendező továbbra is nagyon érzi, mikor
mivel tud hatni. Az új szereplők is jó választások. A
Mónika nevű gengszter igazi telitalálat. Csuja Imre
maffiózójához a legjobb pillanatok és beszólások
kapcsolódnak. A maffiózó lányát játszó Tompos
Kátya pedig úgy tölti meg élettel szerepét, hogy
Herendi Gábor szerint új magyar mozisztár született.
A Valami Amerika 2 nem veszi komolyan magát, és ez
a jó benne!!!
Gödrös Frigyes már több alkalommal szervezte meg,
hogy az ábrahámhegyi közönség jó, színvonalas
mozit láthasson. Érdemes ezekre a filmvetítésekre
eljönni, hiszen itt helyben, ráadásul mozijegy
vásárlása nélkül láthatunk olyan filmeket, amiket
érdemes megnézni. Nem elhanyagolható az sem,
hogy ez egy ismerős, szinte baráti társaságban
történhet, és nem idegenként, esetleg párban
megyünk egy városi moziba.
Bakosné

A történet, már rögtön az elején kapcsolódik az
első részhez. Bár a valóságban hat év telt el, a filmben
egy-két év multával folytatódik a sztori. Tamás markát
lottónyeremény ütötte, ebből végre leforgathatta a
Bűnös város című filmjét, ami a nagy remények
ellenére megbukott a mozikban. A három fiú egy
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A FÖLD NAPJA

TŰZOLTÓ BEMUTATÓ

A Föld napja április 22. célja, hogy
különféle akciókkal hívják fel a figyelmet a
környezetvédelem fontosságára. 1970. április
22-én Denis Hayes (azóta az alternatív
energiaforrások
világhírű
kutatója
és
szakértője lett) amerikai egyetemi hallgató
mozgalmat indított el a Föld védelmében. Már
mozgalmának megindításakor több mint 25 millió
amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész
Földre kiterjed az általa kezdeményezett
mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt
benne. A FÖLD NAPJA célja, hogy tiltakozó
akciókkal
hívják
fel
a
figyelmet
a
környezetvédelem
fontosságára.
1989-ben
Kaliforniában
a
Föld
Napja
Nemzetközi
Hírközpont megalakulása a következő jelentős
esemény,
ettől
kezdve
havonta
küldtek
hírlevelet a világ minden országába, hogy
sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a
Föld napját az egész világon. Több mint 125
ország
polgárai,
civil
szervezetei
kapcsolódtak be a programba. Magyarországon
1990 óta rendezik meg. A Föld napja mozgalom
egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”
Iskolánk, a Tatay Sándor Közös Fenntartású
Általános Iskola az idén is kis kiállítással
emlékezett meg e jeles napról. Az első és a
második osztályos napközisekkel ezen a napon a
tanulás után nekivágtunk a badacsonyi hegy
megmászásának. Nem csak a szokványos úton
haladtunk,
de
ettől
vált
izgalmassá,
emlékezetessé ez a délután. Útközben két
forrásnál is megpihentünk, friss vizet vettünk
kulacsainkba.
Túránk során beszélgettünk a
természet szépségeiről, a friss levegőről, az
emberek, állatok és a növények élőhelyéről, a
FÖLDRŐL. Mindenki nagyon jól érezte magát, a
gyerekek kérték máskor is menjünk ilyen jó
helyekre.
Védjük, óvjuk környezetünket,
szükségünk volt, van, lesz rá!
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Földünket

AZ ISKOLA UDVARÁN
Az iskolai év befejezéséhez közeledve a délutáni
napköziben egyre nehezebben ment a leckeírás, de ebben
a nagy melegnek is szerepe volt. Gondoltam belefér az
időnkbe egy kis játékosság, meglepetés. A tűzoltósággal
egyeztetve megbeszéltünk egy időpontot, hogy az iskola
udvarán tartanak a napköziseknek egy kis bemutatót.
Szirénázás közepette két autóval meg is érkeztek a
gyerekek nagy örömére. A lurkók nagy izgalommal
kérdezgettek mindenfélét a lánglovagok munkájával
kapcsolatban. Majd kipróbálhatták hogyan lehet elvágni
az erős faágakat, hogyan lehet összelapítani a fémet,
felpróbálhatták a ruházatot, sisakot, de a legnagyobb
élmény a locsolótömlő kipróbálása volt. A végén
mindenki beülhetett felváltva mindkét autóba, és
szirénázva köröztek az aszfalton.
Szeretném megköszöni a tűzoltóságnak, hogy ilyen
rugalmasak és segítőkészek voltak!
Külön köszönet Virág Bélának és Tóth Istvánnak, akik
a helyszínen szeretettel, kedvességgel és remek szakmai
tudásukkal közelítettek a gyermekek érdeklődése felé. Jó
volt nézni a bemutató közben a gyermekek csillogó
szemeit!
Köszönjük!!!

Farkas Csilla
Napközis nevelő

DOBRUSKAI KIRÁNDULÁS
Testvérvárosunktól – Dobruskáról – ez év május elején
meghívást kaptunk, hogy ismételten várják az Ábrahámhegyi
delegációt az immár hagyományos Dobruskai búcsúi
rendezvénysorozatra.
Az egyeztetéseket követően az indulás időpontja 2009.
május 22., reggel 7 órára lett kitűzve. A bepakolás és a hosszú
út után – két pihenővel – a városba érkezvén szíves
fogadtatásban volt részünk. Az ebéd elfogyasztása után,
délutáni programként – barátunk – Pavel Stepan
fotókiállításának megnyitójára voltunk hivatalosak.
Vendéglátóink bensőséges műsorral emelték a kiállítás
hangulatát. Köszöntőt mondott – Tojnar Peter – Dobruska
város polgármestere, valamint Vella Zsolt Ábrahámhegy
polgármestere, aki megköszönte a meghívást, méltatta a
kiállítást, a jó testvér települési kapcsolat alakulását, és nem
utolsó sorban 40. születésnapja alkalmából is felköszöntötte
Pavel Sepant. A köszöntőt követően, Vella Zsolt polgármester
Úr felajánlotta meghívását a Dobruskai delegációnak, a fotók
Ábrahámhegyen való bemutatására. A megnyitó után a
polgármester úr körbevezetett minket a városházán.
A sűrű programok és a vacsora után nem maradhatott el a
bowlingozás.
Másnap reggeli után elfoglaltuk helyünket a Fő-téren, a mi
részünkre külön felállított sátorban. A kipakolást,
elhelyezkedést és minden apró egyeztetést követően
hozzáláttunk a hurka és kolbász sütésnek. A hurka és kolbász
mellé finom borocskát is kínáltunk, ami délutánra mind el is
fogyott. A búcsúi hangulat, a forgatag, az emberek
közvetlensége és kedvessége feledtette velünk az egész napi
fáradalmainkat.
Vacsora után kellemesen elfáradva, de abban a tudatban
tértünk nyugovóra, hogy szeretetben, kedvességben és
megbecsülésben van részünk Dobruskán.
Vasárnap elérkezett az indulás napja. Reggeli után, és a
búcsúzást követően megcsodáltuk a Nachodi fő teret, és
elindultunk Magyarország illetve lakóhelyünk Ábrahámhegy
felé. Tartalmas, mozgalmas napokat töltöttünk Dobruskán, és
bízunk a mielőbbi viszontlátás és kiállítás megnyitó
reményében.
Velláné Kondor Katalin

„PÜNKÖSDI SZÓZAT”

„Kellenének most is lángszemű fények,
hogy földünkön értse milliárd lélek,
a tűz áldotta béke szavát.”

Mit is ünnepelünk Pünkösdkor?
Egyik ismerősöm mondta: ja, az valami egyházi
ünnep! A mai világban a Pünkösd ünnepe sokkal
inkább egy kora nyári háromnapos szabadság, mint
keresztény ünnep. A karácsonyt az ajándékozás
kényszerének bevezetésével valahogy sikerült a
gazdaság számára értelmezhetővé tenni, a húsvét is
valahogy belefolyt a nyuszi őrületbe, de a pünkösd,
szinte értelmezhetetlen. Keresztény felfogás szerint, a
teremtésben az Atya, a húsvéti áldozatban a Fiú, a
pünkösdkor a Szentlélek fordul az ember felé. Húsvét a
megváltás, a felajánlott élet, a kereszt utáni
feltámadás pedig az örök esély a megújulásra.
Pünkösdkor a lélek csodatévő ereje nyilvánul meg a
közösség megszületésében. Az evangélium szerint
ugyanis Jézus feltámadása után, még negyven napig
együtt volt tanítványaival, majd mennybemenetele
után az apostolok, Mária és a tanítványok közösen
ünnepeltek. Szent Péter prédikációját a soknyelvű
embertömeg egyaránt értette, az égen tüzes
lángnyelvek jelentek meg. Ezt követően sokan
megtértek, belőlük alakultak az első keresztény
gyülekezetek. Az ősi időkben szinte mindennek lelke
volt. A földnek, az állatoknak, növényeknek, vizeknek.
Csak a kereszténység kezdetén kezdték el a
Szentlelket kizárólag Isten lelkeként megjelölni. Jézus
az Atyától jött, és a Lélek által cselekedett ezt minden
egyes beszédekor, vagy gyógyításakor hangsúlyozta
is. Jézus idejében a Szentlélek többször is, láthatóan
megjelent, és hatott. A mai emberek nagy része nem
hisz ilyen csodákban. Vajon így volt? Vajon így történt?
Így is lehetett. Talán így repítette ki Isten az embert a
magányából, a zártságból, és a félelemből? A
keresztény hívők számára így lehetett, ma is 2009.
pünkösdjén. Mindenesetre ez is egy kapaszkodó,
ahhoz, hogy megtaláljuk lelki nyugalmunkat,
harmóniánkat.
Bakosné Tóth Erzsébet
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A FALUNAPI ÉS GYERMEKNAPI
PROGRAMOKRÓL
Az idén május utolsó hétvégéje pünkösdre esett. Ekkor került
megrendezésre a hagyományos Ábrahámhegyi falunap, melyen
színes programokkal, közösségi eseményekkel vártuk a község
lakóit, vendégeit. Az idén először döntött úgy a képviselő testület,
hogy külön tartjuk a falunapi és a gyermeknapi programokat A
falunapon sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Elég hűvös
idő volt, az eső az ebédig még csak kitartott, de mikor a színpadi

programok kezdődtek volna, el is eredt. Ez aztán végképp hazaindulásra késztette a közönség nagy részét. Vigasztalásunkra azért
maradtak néhányan, akik az eső ellenére is jól érezték magukat. Ezek
után már csak az „utcabált” tartottuk meg, a Művelődési Házban. Ez
is nehezen indult, de utána aztán igazán szépen összejöttünk és jó
hangulatú mulatság kerekedett. Itt szeretnék utalni az anyák napi
írásomra és mindenképpen megemlíteni, azokat a gyerekeket, akik
kérés nélkül is készségesen berendezték a tornatermet, behordták az
asztalokat, kirakták a székeket, még az asztalokat is leterítették a bál
kezdetére. Ilyen gyerekei vannak ennek a falunak! Azt is tudni kell,
hogy a bálok után mindig akad néhány fiatalember, aki már
természetesnek tartja, hogy a mulatság utáni összerakodásban, főleg
a nehéz asztalok, székek cipelésében segítsen. Hát erről lenne szó,
amikor a jó közösségről beszélünk. A falunapon tapasztaltuk azt,
hogy sokan igazából csak az ebéd miatt jöttek ki, és ételhordóban
vitték magukkal. Pedig ez a dolog éppen arról szólna, hogy
találkozzunk egymással, elbeszélgessünk, közösen töltsünk el
néhány órát. Kérdeztem is ezt, többektől. Volt, aki azt mondta, hogy
azért nem jár el a közösségi programokra, mert sok a képmutató
ember. Biztos van ilyen is. Van, hogy rosszindulatúak, pletykásak,
tapintatlanok vagyunk egymással. Az is igaz, hogy néha hajlamosak
vagyunk direkt kiválogatni azt, ami rosszul eshet és ezzel aztán jól
elvesszük a saját kedvünket is. Az esetleges sértő dolgokat nem
érdemes többre értékelni, mint amennyit megérnek. Mivel, hogy hiba
nélküli ember nincs, legalábbis nem ezen a földön él, hibát mindenki
követhet el. Legtöbbször akaratlanul. Ha ezt képesek vagyunk
jóindulattal kezelni, akkor várhatjuk el, hogy a mi hibáinkat,
tévedéseinket is elnézik mások. Az is biztos, hogy egy-egy ilyen
közös összejövetelen több jó érzést és élményt kaphatunk, mint
rosszat. Szerencsére már van egy kis csapat, akik ezért mindent meg
is tesznek. Hiszen az előkészületekben és a lebonyolításban sokan
részt vettek. Ott voltak a tűzoltók, a polgárőrségből néhányan, a
NABE tagjai, és nem utolsó sorban a főzők, akik már egyre többen
vannak. Nekik köszönhetjük a finom ételeket. Tudom, hogy nem kis
áldozatvállalás ez, hiszen erőt és főleg időt igényel mindenkitől,
amiből úgy tűnik egyre kevesebb jut. Pedig régen is sokat dolgoztak
az emberek, mégis volt idő arra, hogy az ünnepeket megüljék.
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Manapság azonban egyre visszahúzódóbban élünk, kevés
kapcsolatot tartunk a családdal is, nemhogy tágabb közösséggel.
Pedig ez fontos! E nélkül nem tudunk kilépni a hétköznapokból és
lassan minden nap egyforma taposómalommá válhat. A vasárnapi
gyermeknapi rendezvény viszont jól sikerült. Szép idő lett és igazán
sokféle elfoglaltsággal, játékkal vártuk a gyerekeket és persze
szüleiket. Volt játszóház, kisvonat, lovaglás, szamáron utazás,
légvár, amit egy kedves lakó bocsátott térítés mentesen a
rendelkezésünkre, lufi-bohóc, arcfestés és kézművesség. Néhány
anyuka és nagymama jóvoltából palacsintával kínáltuk a gyerekeket.
Ez roppant népszerű volt! Hálásak vagyunk mindazoknak akik a két
rendezvényen bármiben segítettek, és szívesen vesszük ezt még
másoktól is. Hiszen ez a dolog igaz, hogy, fáradtsággal jár, de azért itt
is születnek barátságok, munka közben is elviccelődnek, jól érzik
magukat. Ez is egy módja annak, hogy kikapcsolódjunk és jót
tegyünk másokkal. Amíg ilyen idősebbek, gyerekek és fiatalok
vannak egy településen nincs ok a borúlátásra. Bátran ajánlom
mindenkinek, hogy részt vegyen ezeken a programokon és
bekapcsolódjon ezekbe a családias rendezvényekbe. Amikor a világ,
és már a családok is elidegenednek egymástól, feltöltődést jelenthet
ezt látni, tapasztalni is.
Bakosné Tóth Erzsébet

GYERMEKNAPRA

Gyermeked, ha ölel, elfelejted gondod,
Minden búbánatod már későbbre hagyod.
Kedves meleg karja szeretettel fog át,
Ezzel fejezi ki, hogy mennyire imád.
Melegséggel néz rád, viszonzásra várva,
Mindent megtesz ezért, kérésedet várva.
Minden napja legyen boldog ragyogás,
Könnyes sírás helyett, guruló kacagás.
Őszinte szeméből kiolvashatsz mindent nyomban,
Örömet, bánatot, nincsen még megrontva,
Ha félelmet nem ismer, az igazat mondja.
Oltalmadat várja, ő van rád szorulva.
Tőled vár még mindent, ne élj vele vissza!
Így leszel előtte csodálatos minta.
Így lesz igaz ember, így van ez valóban,
Mindig ezt kívánja, nem csak ez egy napra.
Szabó Lászlóné

M. FEKETE GYÖRGY
festőművész
kiállítása látható
2009. május 31-től június 21-ig
a Bernáth Aurél Galériában
M. Fekete György festőművész urat, még a kiállítás
megnyitása előtt kértem meg, hogy válaszoljon néhány
kérdésemre. Ezt nagyon kedvesen meg is tette. Dióhéjban
nyilatkozott pályája alakulásáról, munkájáról, céljairól. A
művész realista, de mégis bizakodó életszemlélete látható
festményein is. A kiállítás június 21-ig megtekinthető kedd,
szerda, csütörtök, péntek és szombati napokon 16 órától 20
óráig. Szeretettel várunk mindenkit, aki szépre, jóra és egy
kis feltöltődésre vágyik!

örömet, megnyugvást szerezni, átadni, sugározni. Ki szeret
foglalkozni a másik nyűgjével. Miért terheljek bárkit a saját
vívódásaimmal? A szépet még mindig a természetben lehet
megtalálni, vagy épp az igazi emberi kapcsolatokban.
Tudom, hogy Ön grafikus is és plakát tervezéssel is
foglalkozik. Melyik művészeti ágban tudja legjobban
kifejezni önmagát?
Egy érdekes következtetésre jutottam: a plakátos múltam
meghatározó gondolkodásomban, témaválasztásban,
kifejezési eszközökben. Miután a téma, tartalom a
meghatározó, és nem a stílus, az egyéni látásmód, ezért
képeim „nem egy kaptafára húzottak” A tartalom határozza
meg az eszközt, a kifejezési formát. Az én „plakátos” és a
festők „elbeszélő” gondolkodásmódja között sokszor érzek
feszültséget, ingadozást. Szeretném, ha ebből valamilyen,
egyéniségemre jellemző szimbiózis kialakulna.
A családban is volt művészi indíttatása?

Kérem, beszéljen arról, hogy mióta foglalkozik
festészettel, milyen indíttatásból kezdett el képeket
festeni? Kik voltak a meghatározó mesterei?
Öt-hat éve foglalkozom intenzíven a festéssel. A
hagyományos, klasszikus plakátgrafikára már nincs szükség,
helyét átvette a média, internet. Ugyanakkor bárki végezhet
ilyen tevékenységet, végzettségtől függetlenül. Ezért a
szakma devalválódott, elsilányult, kevés az igényes tervezői
feladat. Szűkebb szakmai vonalon meghatározó mesterem
Konecsni György volt. A festés a grafika mellett belső igényem
volt, ezért még ma is tanulom a szakmát. Lenyűgöz Picasso
szintetizáló látásmódja, alkotói bátorsága, Van Gogh
színvilága, Csonváry, Egry munkássága.
A képei, amiket én láttam, főleg az interneten,
szépséget, derűs hangulatot árasztanak. Ezt a színek is
hangsúlyozzák. A mai világban a sok gond és probléma
mellett felüdülés ezeket nézni. Ez lenne a célja
festészetének?
Igen! A plakáttervezés során megtanultam: lényegre
törőnek kell lenni, határozott, egyértelmű gondolatokat kell
kifejezni. A reklám célja a hatékonyság, nem tűri el az
individualizmust, csak kifejezési eszközben. A tartalom
legyen mindenki számára érhető, érezhető, pozitív
kisugárzású. Mai világunk tele van konfliktussal,
tragédiákkal, nehézségekkel. Ezzel szembe kell menni,

Igen , az édesapám is grafikus volt, nagyon sokat tanultam
tőle, a pályámon Ő indított el. Óriási gyakorlatot szereztem
mellette.
Ön átadja tudását a fiataloknak?
Sajnos nem. Több kísérletet tettem, mert nagyon
szeretek tanítani, van elképzelésem a módszerre is, de idáig
nem tartottak rám igényt. Pedig több fiatal került be szakmai
irányításommal a művészeti főiskolákra, Műegyetemre.
Biztosan nincs két egyforma kiállítása. Milyen
szempontok alapján választotta ki a képeket, amiket a
Bernáth Aurél Galériába Ábrahámhegyen bemutatásra
szánt?
Ez a kiállítás összegzése az utóbbi évek munkáinak. Ezért
tartalmában változatosabb lesz. Néhány személyes jellegű
kép is lesz, de remélem azokban is megtapasztalják,
megérzik a látogatók a gondolati többletet.
Képei között találhatók Balatoni tájak. Mi köti a Balaton
parthoz?
Ábrahámhegyet nagyon szeretem. A Balatonfelvidék
középpontja. Minden irányba a természet más-más arcát
mutatja. A hegyek, lankák, sík területek, izgalmas falvak,
fények, színek szinte percenkénti változásai kimeríthetetlen
témák.
Milyen tervei vannak az elkövetkező időszakra?
Tervek, elképzelések vannak, amik egyre kevésbé vannak
szinkronban a valósággal. A kötetlen, szabad alkotói munka
objektív feltételei nincsenek meg. Mindannyian szenvedő
alanyai vagyunk különösen az utóbbi évek rosszabbodó
gazdasági helyzetének. Nehéz ilyen körülmények között
nyugodtan alkotni, különösen nehéz pozitív energiákat
sugározni a műveken keresztül. Még szerencse, hogy a
nehézség serkentőleg is tud hatni!
Bakosné Tóth Erzsébet
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Nosztalgia és derűlátás a vasúti centenárium ünneplése alkalmából
Vönöczky András, elolvasva a Hírmondó legutóbbi számában megjelent vasúttörténeti cikket, az
alábbi gondolatokat vetette papírra:
„Szia Miklós! Megkaptam a hírmondót, mondhatom nagy munka indult be, egyre vastagabb
kiadványok érkeznek. Olvastam a vasútról írt cikked, érdekes történeteket gyűjtöttél össze.
Nagyszerűek a Tükörben megjelent, vasútról szóló cikkek is. Csak gratulálni tudok hozzá. Hát igen
Ábrahámhegy életében a vasútnak fantasztikus szerepe volt, e köré csoportosult minden. A mi
korosztályunknak a vasút sokat jelentett. Amilyen energiával szervezed a találkozót, ez azt mutatja,
hogy a „mozdony füstje téged is megcsapott”, ahogy ezt Moldova a vasútról írt regényében említi.
Olvasva a cikkeket nekem is előjönnek az emlékek a vasútról, a gyönyörű vasútállomásról, (Amit
a fene tudja miért kellett átépíteni és így elrondítani. Mindezt tették akkor, mikor már igazán nem is
volt rá szükség.), ahol Horvát Imre („Vasút Imre bácsi”) és váltótársa Csák János fantasztikus
rendet tartott, szépen gondozott sövények, virágok voltak a sárga gyöngykavicsos állomáson. Éjjel
nappali lehetett jegyet venni, biciklit feladni és hozták a vonatok a személypoggyászt, az
expresszárut, és fejből megmondták, hogyan lehet
A képen Ninausz György
Ábrahámból a Balaton megkerülésével, 4-5 átszállással
a 30-as években
Pécsre utazni. (Próbálnám ezt ma megkérdezni, képzeld,
mit válaszolnának.).
De nem csak „vasutas” ügyekben segítettek, ha orvos kellet, vagy a felborult vitorlást
kellet menteni, akkor is a vasútra szaladtunk, ott volt egyedül telefon és készséggel
álltak mindenben rendelkezésünkre.
De az is eszembe jut, hogy a fiatalság találkozóhelye a vasútállomás volt, vártuk a
vonatokat, néztük a mozdonyokat (a 424-est, a 328-ast, a 375-öst, a 411-est) és a
gyönyörű Pulmann kocsis szerelvényeket! Ja, és azokat a mozdonyvezetőket, akik az
ábrahámi egy perces megállás alatt az olajozókannával kimásztak a mozdonyra és
Egy korábbi nosztalgiavonat
megolajozták a fontosabb csapágyakat.
Hová tűnt ez a világ? Most tavasszal már nincs közvetlen vonat Bp-ről, Fehérvártól BZMOT egy-két kocsis kattogója járja az
északi partot, gyorsvonat nincs, IC nincs, menetrend nincs kitéve (melyik vonatról merre lehet átszállni), hogy a vonat mikor jön,
és hány órát késik, nem tudni és nem lehet senkitől se megkérdezni, stb.-stb.
No de legalább jön az évforduló ünnepe, megint látunk „igazi” vonatot Ábrahámhegyen.”
A vasúti jubileum ünneplése pénzbe kerül. Az ünneplőknek (főként önkormányzatok) ki kell fizetni „az igazi vonat” és a
vágányhasználat költségeit. Ők ezért megfelelő számú menetjegyet kapnak (valójában nem fizetniük kell, hanem menetjegyet
vásárolni). A többi utas magánemberként megvásárolhatja a teljes útvonalra (oda-vissza) érvényes jegyet. Az Önkormányzatok
részére, a megfelelő összeg befizetésére kiküldött felhívásban az alábbi, reményt-keltő tájékoztatást küldtük ki:
Mit lehet a jegyekkel tenni?
Az Önkormányzat odaajándékozhatja nyugdíjasoknak, gyermekes családoknak, bárkinek, aki megérdemli a településen,
vagy meg is tarthatja magának, többen utazhatnak vele.
A jegyeket több utas is használhatja, – átruházható – hiszen a teljes útvonalra érvényes (oda-vissza), és pl. a valahol leszálló
utas átadhatja jegyét az épp ott felszállónak.
Mire jó ez az ünneplés és megéri-e az anyagi ráfordítás? (mikor senki sincs megelégedve a menetrenddel)
- A MÁV, mivel nem akar szégyenben maradni, erre az alkalomra (remélhetőleg) rendbe rakja, megtisztítja, kicsinosítja a
vonal menti állomásokat, épületeket (vagy legalább ezek egy részét),
- A közös ünneplés során létrejöhet egy szorosabb északi parti közösség, aki az évfordulóra hivatkozva akár a megfelelő
menetrend érdekében vagy egyéb, a vasúttal kapcsolatos kérdésekben is érdemben szót emelhet.
Eddigi tapasztalatok:
- szerintem már most tisztább és korszerűbb vonatok közlekednek az északi parton,
- Ábrahámhegyen már negyedszer ünnepeljük kicsiny megállóhelyünk évfordulóit – erre az alkalomra eddig a MÁV mindig
rendbe tette az állomás épületét és környékét (szemét, graffiti, újrafestés, korszerűsítés, stb.).
Utóiratként ez a megjegyzés is ide kívánkozik:
Arról, hogy a MÁV vonatai kihasználatlanok, hogy kevés az utas, nem csak a MÁV tehet. A vonatoknak akkor is kell
közlekedni!
2009. május 17.
P. Á. Miklós

Megy a vonat, megy a vonat Tapolcára...
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Néptáncest
László-napon
Közeleg június vége, ilyenkor rendezi meg az
Ábrahámhegy Kulturális Örökség Megőrzéséért
Alapítvány a László-napi búcsú keretében
hagyományos néptáncestjét. Június 27-én immár a
nyolcadikat. Az idei műsor címe az lesz, hogy „Most
fújják az én marsomat”. A zenék és természetesen a
táncok is a verbunkról, a verbuválásról, a toborzásról
szólnak.
A verbunk szó maga német eredetű, Werbung =
fogadást, édesgetést, szerzést, toborzást jelent.
A 18. sz. közepétől alakult ki, és hosszú időn át
meghatározta a magyar zene nemzeti stílusát a
verbunkos férfitánc. A tánccal társított verbuválás
célja az volt, hogy a magyar parasztlegényeket
katonai szolgálatra csábítsa, csalogassa, toborozza.
Ez a fajta hadkiegészítés adott nevet új stílusú
férfitáncunknak, később pedig a verbunkos műzenei
stílusnak. A verbunkos muzsika segítette eggyé
kovácsolni a magyar népet a vele együtt élő
nemzetiségekkel. A verbunkos táncot a méltóságteljes katonás testtartás, a kétrészesség, a bokázó és
a változatos figurák jellemzik. Két nagy formai
csoportja van: a gazdag rögtönzésszerű szólóverbunk
és a szabályozott fölépítésű körverbunk.
A szólóverbunk gazdag formakincsű, rögtönzésszerű, az egész ország területén elterjedt. Nyitottsága a táncot és a zenét is alkalmassá tette a további
átalakulásra.
A körverbunk ennek a táncnak a klasszikus formája,
a katonai verbuválás megszűnése után más szerepkört
betöltve, legényavatáson, bevonuló katonák
búcsúztatásán, búcsúkon még ma is föllelhető.
Szabályozott fölépítésű, formakincse lényegében
azonos a szólóverbunkéval, de abból csak azok a
motívumok épültek a körverbunkba, amelyek
alkalmasak voltak az egységes, egyöntetű előadásra,
az együtt táncolásra.
A hangszeres zene területén a tánccal együtt
szintén a 18. sz. második felében alakul ki a verbunkos
műfaja, amely hosszú időre meghatározza a magyar
zene uralkodó nemzeti stílusát.
A magyar népzenére és a néptáncra is általában
jellemző a díszítés, cifrázás. A verbunkos zenében is
gyakran találunk díszítő, motívumokat. A tánchoz
kapcsolódóan a zenében is a kétrészesség a jellemző.
Az egyik gyökere a lassú magyarban található.
Talán kissé furcsának tűnik, hogy lassú táncból ered ez
a feszes tempójú katonatánc. Ez azért lehetséges,
mert általában a magyar táncokra, főleg a férfiak
táncára jellemző a délceg testtartás, amely a lassú
táncban jobban meg valósítható. Ez azonban nem
jelent merevséget, inkább alapja a könnyed, szabad
testmozgásnak, amely a verbunkosra is jellemző.
Zenéje lassú, széles ívű dallam, hallgatónak is szokták
nevezni. Másik gyökere a friss magyar, melyen a gyors
és feszes tempójú, tüzes, dinamikus ugrós táncot
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értjük. Zenéjére is a feszes táncritmus, és a gyorsan
ívelő dinamikus dallammozgás a jellemző.
A verbunkos a maga korában egyet jelentett a
magyar zenével. Elemei, mint ún. “ungarizmusok”
szinte minden európai szerző zenéjében nyomot
hagytak.
Brahms például műveiben a verbunkosmuzsikát
egészen magáévá tette, mintegy anyanyelvi szinten
művelte. 21 magyar táncot írt, s valamennyi eredeti
dallam feldolgozása. Joseph Haydn , a bécsi
klasszicizmus egyik vezéralakja, mint ismeretes megszakításokkal ugyan -, de több mint 30 évig állt az
Esterházyak szolgálatában. Nem csoda, hogy hatott rá
a magyar verbunkoszene. (Haydn: “Magyar nemzeti
induló”). Beethoven több alkalommal is járt
hazánkban. Szoros kapcsolatban állt a művészetet
pártoló Brunszvik, Erdődy, Esterházy családokkal. iII.
szimfóniájának egyik részletében az ünnepélyes
dallam, a pompázatos ritmus nagyon emlékeztet a
verbunkos tánczenére.
Liszt Ferenc volt az első, aki műveivel fölkeltette
Európa érdeklődését a verbunkos alapú magyar
műzene iránt. A XIX. századhoz, a romantika
évszázadához jól illett Liszt érzelmekre ható
muzsikája. Magyar rapszódiáival Európa-szerte
mindig elsöprő sikert aratott.
Erkel Ferencnek a verbunkoszenéhez kapcsolódó
munkássága még színesebb. Ő stílussá formálta ezt a
zenét, így alkotta meg énekes és hangszeres műveit.
Erkel operáiban a hagyományos balett
verbunkoselemeket tartalmazó táncbetét. A Bánk
bánban a csárdást, a Hunyadi Lászlóban a kifinomult
úri palotást találjuk.
A verbunkosmuzsika a XX. században is tovább él
Kodály, Bartók és követőik munkásságában. Kodály
nagyzenekari művében a Galántai táncokban is
megtalálható nemzeti múltunk e legszebb zenei
öröksége, a verbunkos.
A XIX. században a verbunkos tánczene egyre
inkább hangszeres műzenévé alakult, kilépett a
toborzás, valamint a falusi táncmulatságok köréből,
és a cigányzenekarok közvetítésével szórakoztató
társasági zeneként eljutott a nemesi udvarokba és a
városi lakossághoz is. A zeneirodalom a most már
szélesebb körben kedvelt verbunkosmuzsika alkotói
és előadói közül Bihari János, Lavotta János és
Csermák Antal nevét az elsők között említi. A
későbbiekben az új táncmuzsika terjesztésében
jelentős szerepe volt a cigányzenének, a
cigánybandák játékának.
Néptáncestünkön természetesen nemcsak a
férfiak, fiúk mutatják be táncaikat. Ott lesznek a
bevonulókat könnyekkel búcsúztató lányok, és azok a
lányok is akik örömmel fogadják a falujukban
megjelenő fess, délceg katonákat. Nagy forgatag lesz
a színpadon! Jöjjenek, nézzék meg őket, mulassák jól
az időt aznap este!
(Szakmai anyag forrása az interenetről)
Zolnai László
az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány
kuratóriumi elnöke

Badacsony Borászati
Szövetkezet

HA SZERETNÉL NYÁRON A BALATON-PARTON
SPORTOLNI, AKKOR GYERE EL HOZZÁNK!
Egész héten használhatod a pályákat, bérelhetsz sportszereket,
szombatonként pedig versenyezhetsz is a kedvenc sportágadban.
Nevezési díjat nem kell fizetned, de ha jól szerepelsz díjat is vihetsz
haza.
Időpontok:
Június 20-tól augusztus 15-ig minden szombaton 13 órától
Helyszín: Községi strand
Kézműves foglalkozások a strandon!
Június 20-tól augusztus 15-ig minden szombaton 15 és 18 óra között.

Magyar Posta
Értesítjük T. Ügyfeleinket,
hogy 2009. június 22 - augusztus 28-ig
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12. szám alatt
(Kulturális Centrum, volt iskola épülete)
postai szolgáltató hely működik. A szolgáltató
helyen valamennyi postai szolgáltatás igénybe
vehető.
Magyar Posta Zrt.
Nyugat-magyarországi Igazgatósága
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Kádár János Miklós festőművész
kiállítása a Bernáth Aurél
Galériában
Kádár János Miklós festőművész
(Budapest, 1939. február 25.) a
Magyar Képzőművészeti Főiskolán, mint Bernáth Aurél tanítványa szerzett diplomát. Mesterei:
Papp Gyula, Szőnyi István,
Bernáth Aurél. Festészetének
formanyelvét alapvetően meghatározzák a 60-as évek groteszk
törekvései, Kondor Béla emberábrázolása. Színskálája meglehetősen stabil, főként a barnák és
okkerek harmonikus egyensúlyára
épül, amelyet gyakran ellenpontoz metszően hideg kékekkel.
Képei nagyobbrészt figurális, szimbolikus kompozíciók,
előszeretettel reneszánsz öltözetben, környezetben.
Grafikai munkáit a kemény rajzosság, expresszív
formaalakítás jellemzi. Intellektuális beállítottságú,
expresszív megjelenésű festészete napjaink aktuális
társadalmi, erkölcsi kérdéseit taglalja. Számos egyéni és
csoportos kiállításon vett részt. Díjai: 1968-1971: Derkovitsösztöndíj, 1969: Szegedi Nyári Tárlat díja, 1976: Munkácsydíj. Köztéri művei közül a Faintarzia című Zánkán a
Gyermeküdülő Centrumban látható. Ő maga így vall
művészetéről a Napút Online kulturális folyóiratban:
„Már kora gyermekkoromban sem készültem arra, hogy az
életem a képzőművészet jegyében telik. Valószínűleg ez az
oka annak, hogy minden időben számos pótcselekvéssel
múlattam az időt, 34 éve tanítom a rajzolás-festést és a vele
összefüggő diszciplínákat, előbb az Iparművészeti Főiskolán
(ma Moholy-Nagy Egyetem), majd a Képzőművészeti
Főiskolán, ill. Egyetemen, és ez utóbbival évekig egy időben a
Kaposvári Egyetem Művészeti Karán, amelynek még egyetemi
tanára vagyok. Mindezek mellett elnöke voltam évekig a
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, ahol együtt
ügyködtem a képzőművészek, iparművészek, az írók és a
zeneszerzők szakmai és egzisztenciális boldogulásáért sok
neves, jól ismert személyiséggel.
Megválasztottak a Hungart alapító elnökének, így a
vizuális művészetek szerzőinek a jogai is az EU elvárásainak
megfelelő jogkörnyezetbe kerülhettek.
Ám ezenközben – számomra magától értetődően –
festettem és rajzoltam, sőt ezeket a „termékeimet” az
akkoriban létező lehetőség, a Képcsarnok útján, részben még
áruba is bocsátottam.
Számos, inkább számtalan kiállítást segítettem szervezni,
bel- és külföldön egyaránt, sőt meg is nyitottam sokat közülük
– természetesen felkérésnek eleget téve. A művészet
státusán – kis hazánk sajátos értékrendi anomáliái okából –
számottevően nem volt lehetőségem javítani, de a zuhanást
„tettestársaimmal” együtt tán sikerült kivédeni. A
„szemlélődő” szakmai publikum metafizikus beállítottsága
alapján úgy érzi – tévesen –, hogy valamelyest adósom, és ezt
nem bocsátja meg nekem. Ennek ellenére nem panaszkodhatom, mert szakmai és polgári elismerések csak értek:
Munkácsy-díj, tisztikereszt, kerületi díszpolgári cím,
kiállítási szakmai díjak.
Igen sok egyéni kiállításom volt Európában és a
tengerentúlon is, csoportos kiállításokon történt részvételeimet – menthetetlen trehánysággal – nemigen tartom
számon.
Meglehetősen idős koromban kaptam meg a „szabad
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művészetek doktora” címet, miután valós nyelvismeretemet
az előírt formában is igazoltam… Ezután habilitáltam az
Iparművészeti Egyetemen (MOME), és nyertem egyetemi
tanári státust a Kaposvári Egyetemen és docensit a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen.
Ami még személyesebb, de számomra sokkal fontosabb az
eddigieknél: negyven éve élek nyugodtan feleségemmel, aki
az egyik legismertebb válóperes ügyvéd az országban… Fiam
tervező grafikus, szakmájában ismert és elismert, lányom a
Külügyi Főigazgatóság alkalmazásában az Európai Bizottság
munkatársa. Két fiúunokám (fiam gyermekei) korosztályukban elismert vízilabdázók.
Azt gondolom, az első hetven évem összességében nem
volt rossz.”
Remélem felkeltettük érdeklődésüket, és minél többen
eljönnek a kiállítás megnyitójára, és megtekintik a művész
munkáit, amelyek a megnyitó után még két hétig lesznek
láthatók. Mindenkit szeretettel várunk!
Fedőné Vodenyák Katalin

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

Kádár János Miklós festőművész
kiállításának megnyitására
2009. június 28-án vasárnap 11 órakor
a Bernáth Aurél Galériába.
A kiállítást megnyitja:
Kádár János Miklós festőművész
Köszöntőt mond: Vella Zsolt polgármester
A kiállítást rendezte:
Kratochwill Mimi művészettörténész
Megtekinthető:
2009. június 28-tól július 12-ig
vasárnap, hétfő és kedd kivételével
naponta 15–19 óráig,
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
(a vasútállomással átellenben, a 71. számú műút mellett)

„Én képeket akarok látni a falakon,
hogy újra kinyissák elém a világot.”
Babits Mihály

A temetőkápolnáért
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2008 december 16-i
ülésén létrehozta az „Ábrahámhegyi Kápolnáért” Közhasznú
Alapítványt.
Ez a száraz hír, melyre talán sokan fel sem figyeltek egy
mondatnál azért jóval többet jelent. Azt jelzi, hogy egy község, egy
közösség vezetősége foglalkozik a múltjával és a jövőjével.

KÁROLYI ERNŐ
festőművész
KIÁLLÍTÁSA NYÍLIK
A BERNÁTH AURÉL GALÉRIÁBAN,
MELY MEGTEKINTHETŐ
2009. JÚLIUS 19-TŐL AUGUSZTUS 4-IG

A múlt nem csak az itt lakók emlékezete szerint megtörtént
események sora. Nem csak a helyi történelem, melyet Fekete József
Ábrahámhegyi krónikájában nagyszerűen papírra vetett. A múltat
jelentik azok az egykor velünk lévő személyek - úgy is szokták
mondani: szeretteink -, akik mindig emlékezetünkben élnek.
Emlékeinkben még sokan élnek, de van akiknek nevét már csak egy
megkopott síremlék kőbe vésett betűi vagy egy időktől barázdált
fakereszt még nehezebben olvasható betűi őrzik. Egykoron ők is
megkapták a méltó végtisztességet. Azt a végtisztességet, mely a
jövőben vár azokra, akiket majd Ábrahámhegy temetőjében
helyeznek örök nyugalomra. Ennek méltóságát szeretnék emelni a
helybéliek is az Önkormányzattal összefogva. Ezért, és hitüket
erősítvén a ravatalozó mellé egy temetőkápolna megépítéséről
döntöttek.

Egy kis előzetes a kiállító művészről:
Károlyi Ernő festészetében egyaránt jelen vannak a
természet, és tájszeretetet sugárzó, tájélményeket rögzítő
pasztell, és olajképek, de a nonfiguratív, szabadon áramló
fantáziát tükröző vásznak is.
Tanulmányait a Fővárosi Iparrajziskolában bútortervezőként
kezdte, majd 1946-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskolán
képzi magát. Mesterei Kmetty János, Berény Róbert, Pór
Bertalan, Barcsay Jenő, Szőnyi István. Ezután Budapesten él és
dolgozik. Korai alkotószakaszában posztimpresszionista
tájakat, csendéleteket és életképeket festett. A 60-as években
Picasso, Braque és Delauney művészetének hatására a festői
elvonatkoztatás felé fordul. Képein elsősorban utazásainak
élményeit, főleg a mediterrán tájakon szerzett benyomásait,
emlékeit örökíti meg. Így születtek posz-timpresszionista
felfogású, olajjal festett táj, és városkép sorozatai, amelyekből
számos kiállítást rendezett. A 80-as évektől lírai-absztrakt és
absztrakt-expresszionista szemléletű, érzékeny szín-világgal
komponált, geometrikus és amorf alakzatokkal festett műveivel
erőteljes elvont festészetet teremtett. Festészeti munkái mellett
jelentősek kollázsai is.
Festészetének célja a gazdag, sokszínű, változatos és
bonyolult, drámától sem mentes, de mégis örömteli „nagybetűs
élet” kifejezése. A mai zűrzavaros világ ellenére a szintézisre, a
harmóniára törekszik. Ehhez igyekszik felhasználni a festészet
különböző eszközeit: a kompozíciót, a szerkezetet, a ritmust, az
egyensúlyt, a formákat, a foltokat és a színeket. A művész a sok
kísérletezés után, az indulását fémjelző fekete-fehér rajzoktól
eljut a nehezen meghatározható, elvont színes képekig.
Mindvégig a teljes szabadságra, a kötetlenségre vágyik.

A feladat hatalmas. De itt ismét belelapoztam az Ábrahámhegyi
krónikába és olvastam arról az összefogásról, áldozatról és tenni
akarásról amit a Szent László templom felépítéséért tettek a helyiek.
Ennek megismétlésében bízva szerveztünk meg egy jótékonysági
koncertet 2009. július 12-én délelőttre a Szent László templomba. Az
„Ábrahámhegy Kulturális Örökség Megőrzéséért” Alapítvány ezzel
kívánja segíteni a temetőkápolna felépítését. Az ott adakozásból
befolyt összeg a „Ábrahámhegyi Kápolnáért” Közhasznú
Alapítvány javára lehet, hogy csak csepp lesz a tengerben, de
reméljük a figyelem felkeltése megtörténik.

Koncert a Kápolnáért
2009. július 12-én délelőtt a vasárnapi mise után
az ábrahámhegyi Szent László templomban
jótékonysági céllal komoly zenei koncertet tartunk.
A koncert ingyenes.
Adakozást az ábrahámhegyi temetőben felépítendő
kápolna javára szívesen elfogadunk.
A fellépő művészek:
Sík Dóra - gordonka és
Reményi Orsolya - csembaló
Műsoron barokk zene: A. Vivaldi, F. Couperin,
Marin Marais, J. S. Bach és mások művei.

Bakosné
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Szent Márton, Pannónia, köpönyeg, kápolna
A temetőkápolna tervezett építése kapcsán kezdtem
szokásom szerint nyomozni az interneten a kápolnák
meghatározása, eredete után. Nem gondoltam volna,
hogy a kápolna szónak ha nem is magyar, de pannóniai
vonatkozásai vannak.
Az ókor keresztény szentjei közül az egyetlen, aki a
mai Magyarország területén született Szent Márton volt.
Krisztus után 316-ban vagy 317-ben született a
hagyományok szerint Sabariában, a Pannonhalmához
közeli helységben (ez nem azonos Szombathellyel,
amely Savaria volt a Római Birodalomban). Szülei
szlávok vagy kelták lehettek és pogányok voltak. Apja
katonatisztként szolgált, jutalomból birtokot kapott
Itáliában. Márton már 12 évesen úgy döntött, hogy
felveszi a keresztény vallást. Szülei ezt nem nézték jó
szemmel és már 15 évesen édesapja akaratára
katonának adták.

A feljegyzések megemlítik segítőkészségét,
jóindulatát. Egy este nélkülöző koldussal találkozott.
Köpenyét kardjával kettévágta, egyik felét a koldus
vállára borította. Álmában Jézus jelent meg a koldusnak
adott köpenydarabban. 339-ben, 22 évesen megkeresztelkedett.
341-ben barbárok támadtak Galliára. Az uralkodó
személyesen biztatta katonáit, hogy megajándékozza
őket a győztes csatáért. Márton nem akarta elfogadni az
ajándékot: eddig a császárt szolgálta, mostantól Istent
akarja szolgálni. Az uralkodó gyávasággal vádolta meg,
válaszul Márton másnap fegyverek nélkül akart a csatába
indulni. Az ütközetre végül nem került sor, a frank
uralkodó békét kért a császártól. Ez nagyon meglepte az
embereket, csodának vélték. Ezután 341-ben kilépett a
seregből, 355-ben visszatért Pannóniába, és téríteni
kezdett.
A 4. században megerősödött az eretnek ariánus
mozgalom. Mártont elűzték Pannóniából. Ismét Itáliába
távozott, majd 360-ban miután megszűnt a veszély
visszatért Galliába. Itt a falvak lakóinak a térítésével
foglalkozott. 371-ben Mártont Tours püspökévé
választották meg, ő azonban tiltakozott megválasztása
ellen. A legenda szerint egy libaólban próbált elrejtőzni,
de a ludak elárulták gágogásukkal. Fontos hittérítő
munkát végzett, a pogány falvak nagy részét
megtérítette. Megalapította az első európai szerzetes
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kolostort. Életét csodák, gyógyulások kísérték. Munkáját
haláláig kitartóan végezte, végül 397. november 8-án
elhunyt. 3 nap múlva, november 11-én Tours-ban
temették el, sírja felett kápolnát emeltek.
A kápolna szó a latin „capella” szóból származik (ami
fejet betakaró köpenyt is jelent). Maga az építmény
istentiszteletre szolgáló templomszerű kisebb épület.
Ilyet eredetileg a vértanúk sírjai fölé emeltek, később a
plébániatemplomoktól messzebb fekvő községekben
vagy tanyákon, főképp a temetőkben, utak mellett,
bérceken vagy az előkelők palotáiban létesítettek. A
nagyobb templomokban is előfordulnak kápolnák,
rendesen a mellék-hajókban. Egyes kápolnáknak
speciális funkciója van: keresztelő-kápolna, sírkápolna,
emlékkápolna stb...
A koldusnak adott fél köpenyeg után a maradék
„köpenyke” volt a vállára vetett viselete Mártonnak. Ez a
fél köpeny a frank királyok birtokába került, akik a
csatáikba magukkal hordozták az ereklyét. A sátornak,
ahol a köpenyt tartották, "capella" volt a neve, a sátorban
naponta miséző papokat pedig „capellani“-nak nevezték.
Ezekből a szavakból származik a kápolna és a káplán.
Szerte a világban, országunkban ismerünk híres
kápolnákat. De ne menjünk messzire, becsüljük meg a
magunk értékeit. Ábrahámhegy község két kápolnája
közül az ismertebb Szent Iván kápolna, amely címerében
is szerepel. A kisebbik és régebbi a rendesi oldalon lévő
XVI. században épült Fülöp Jakab kápolna.
Remélhetően a harmadik is elkészül hamarosan. Ez a
temető kápolnája lesz, mely még csak tervekben létezik.
Forrás: Wikipédia

Z. L.

KÖNYVAJÁNLÓ
Jön a nyár, a vakáció, a pihenés ideje. Talán
ilyenkor több idő jut az olvasásra is. Ezért két
könyvet is ajánlok szeretettel olvasásra:
Az első, Tolvaly Ferenc harmadik lélekútjának
lenyomata, az El Camino és a Tibetben a lélek
című regénye után, a Boszporusz felett a híd
című könyve. Elgondolkodtató, különleges
hangulatú regény. Hőse egy Németországban élő
magyar agykutató, aki elveszíti feleségét, majd a
fiát, ezek után a tudományba vetett hitét is.
Önkereső utazásra indul Marokkóból ÉszakAfrikán át Kis-Ázsiába. Ő, aki mindentudónak
hitte magát, még azt sem tudja, mibe halt bele a
fia. Halálos ágya mellett döbben rá, hogy nem is
ismerte a fiatal férfit, aki őt apának hívta. Mit
kezdjen magával? Mennyit ér kapaszkodója, az
egzakt tudomány? Mi hozza el számára a
megnyugvást? Eddigi életében a legtöbb időt a
tudománynak szentelte, keveset törődött
érzelmekkel, lelki kérdésekkel, ösztönös
felismerésekkel. Fájdalmas, önkereső és
öngyötrő út vár rá. Ezen az úton a tudós nemcsak
saját gyászát tudja megélni, elfogadni, hanem
egy, az európaitól eltérő, számunkra ismeretlen
hitvilágot, életszemléletet is megismer. Mi pedig
bejárjuk vele együtt ezt a nehezen hozzáférhető
világot. Elkísérjük őt a mekkai zarándoklatra,
amelynek során ugyanazt halljuk, mint bárhol,
ahol a békesség utáni óhaj kap hangot. Ekkor
válik számára bizonyossá, hogy a megismerés az
összetartó erő, ez a megbékélés záloga. A regény
lehetőséget ad arra, hogy kiélhessük egzotikus,
idegen tájak, kultúrák iránti vonzalmunkat,
betekintést ad az iszlám világába, az ott élő
emberek életébe. Találkozhatunk fiatalokkal,
akik mindent elkövetnek, hogy kitörjenek
évszázadok óta szigorúan szabályozott életükből.
Megismerhetjük kockázatos szökési terveiket, és
Európával kapcsolatos idealista vágyálmaikat. Így
válik ismertebbé a kép egy világról, amit alig
ismerünk, s ezért sok esetben félelemmel tölt el
minket. A megismerés a kultúrák, vallások,
emberek között hidat épít, mely úgy köti össze
keletet nyugattal, mint a Boszporusz felett a híd,
Ázsiát Európával. Ez teszi lehetővé, hogy mindkét
irányba átjárjanak rajta.

Másik ajánlatom: Agatha Christie: Gyilkosság
az Orient expresszen, krimi. Hősünk, Hercule
Poirot, - ki ne hallott volna már, a kistermetű,
furcsa bajuszú, némileg beképzelt, ámde
zseniális elméjű detektívről - télvíz idején, háta
mögött egy sikeresen megoldott katonai üggyel,
vonattal indul el Ázsiából hazafelé.
Pihenésképpen pár napig Isztambulban
szándékozik maradni, aztán irány a jó öreg
Anglia! Útjának első szakaszán, csupán két fehér
útitársa akad, akik szemlátomást elvannak
magukban, nem történik semmi, egy véletlenül
kihallgatott beszélgetésüket leszámítva, - ami
egyébként eléggé titokzatos. Isztambulba való
megérkezésekor kiderül, nem maradhat egy
napig sem, mert sürgős ügyben azonnal Londonba
kell utaznia. Szerencséjére, és némi
protekciónak köszönhetően sikerül helyet
foglalnia az Orient expresszre. Az utazás
kellemes, leszámítva egy ellenszenves amerikai
útitársat, aki testőrnek akarja felbérelni. Bár
odakint rendkívüli hideg tombol, a vonaton nincs
semmi baj a fűtéssel. Poirot leginkább a
vacsorája foglalkoztatja, no meg a többi utast
figyeli. Ez nála már szakmai ártalom. Aztán
leszáll az éj, minden elcsendesedik. Mivel
hótorlasz akadályozza a vonat továbbhaladását,
még a kerekek ritmikus kattogása sem zavarja az
alvókat. Poirot mégis két ízben is szokatlan
neszekre ébred. Másnap reggel, az amerikait
holtan találják fülkéjében. Tucatnyi tőrszúrással
végeztek vele. De ki volt az áldozat? Miért ölték
meg? Detektívünkre marad a válaszadás.
Nyomokból sem maradt sok, egy elégetett levél,
melyen az Armstron név is felmerül, egy gomb,
egy pipaszurkáló, egy H betűs kendő. Mivel a zord
időjárás miatt a vonat kénytelen állni, a tettes,
még ha, akarna sem menekülhetne el, az utasok
számára is nyilvánvalóvá válik, hogy a gyilkos
köztük van. Eluralkodik a pánik. Hazugságok,
ellentmondásos vallomások között kell
eligazodnia. Ő, azonban csak hátradől székében
és gondolkodik. Megmozgatja híres agysejtjeit,
és bebizonyítja, mire is képes. A neves angol lady
a krimi műfajának királynője. Regényeit újra és
újra el lehet olvasni. A Gyilkosság az Orient
expresszen egyszerre izgalmas, élvezetes és
könnyű nyári olvasmány.
Bakosné Tóth Erzsébet
23

ANGOL Nyelvoktatás
ÁBRAHÁMHEGYEN
Csoportos és egyéni nyelvórák minden szinten,
bármelyik korosztálynak.
Nyelvtanulás- és gyakorlás, nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás, társalgás.
Szakképzési hozzájárulásból fedezhető tanfolyamok szervezése.
Nyelvtanárok: Somogyi György & Técsy Judit
Jelentkezés: telefon 06 (30) 667-4828 (Pannon)
E-mail: ssubich@pannonmail.hu

KERTÉPÍTÉS
Fűnyírás, kertépítés és parkosítás.
Bozótírtások, kényszervágatások.
Házkörüli munkák teljeskörű
karbantartása, lakások
és nyaralók takarítása.
Faházak, pagodák és játszóterek
készítése igény szerint. Parlagfű írtás!!

Érdeklődni: Lőrincz Krisztián, 8258 Badacsonytomaj, Fő út 26.
Telefon: 06 (87) 702-265, Mobil: 06 (30) 847-35-16

GÉPI FÖLDMUNKA
Kertépítés, tereprendezés,
gépi földmunkák,
alapásás,
szennyvízcsatorna
bekötések

ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS

Márkus-Ép Bt.
Ábrahámhegy

Tel.: 30/650-5849
E-mail: markus.ep@wdsl.hu

A különbség tisztán látszik

HD

500 Ft/hó

Belépési díj:
0 Ft

1920x1080 pixel felbontás, 16:9-es képarány, 5.1 Dolby Digital hang**, választható hang és felirat**, hagyományos felbontású csatornák csúcsminőségben,
prémius HD film-csatornák, elektronikus műsorújság, internetes rádiócsatornák, országos lefedettség, gyerekzár

ÁBRAHÁM-SAT BT., Ábrahámhegy, Patak u. 40. Telefon: 87/472-104
Falugazdász: Pekli Tamás, Telefon: 30/410-9525; Minden kedden 13-14 óráig
Hegybíró: Szőke Géza, Minden pénteken 15:30-17 óráig
Gyermekjóléti szolgálat: Bögös Rita
Minden csütörtökön 12:30-13 óráig, Tel.: 20/999-5442
Családsegítő szolgálat: Jámbor Szilvia
Minden csütörtökön 13-13:30 óráig, Telefon: 70/933-8066
Helyük: Kulturális Centrum (volt iskola) Badacsonyi u. 12. hátsó udvar felől

Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn és szerdán 8-12 és 13-15:30, pénteken 8-13:30 óráig
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyző:
Hétfőn és szerdán 8-12 és 13-15:30 óráig
Előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Polgármester:
Pénteken 9-16 óráig
Központi telefonszám:
87/471-506
Jegyző:
87/471-506
Műszak:
87/471-107
Igazgatás:
87/471-108
Pénzügy, adóhatóság:
87/471-109
Fax:
87/471-110
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu - www.abrahamhegy.hu
Háziorvosi ellátás
Rendel: Dr. Németh Csaba
Tel.: 87/464-197 lakás, Mobil: 20/9444-862
Rendelők:
- Ábrahámhegy: 87/471-516
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig
- Balatonrendes: 87/464-338
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütürtök 8-9 óráig
- Révfülöp: 87/464-150
Rendelési idő: hétfő 8-12, kedd 9-12
szerda 8-12, csütörtök 16-18, péntek 9-12
Ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban
Telefon: 87/511-083; hétvégén, szombat, vasárnap és
ünnepnapokon 16:30-7:30-ig
Állatorvos
Dr. Szabó Béla, Kővágóörs, Tel.: 87/464-109, 20/475-2965
Hatósági állatorvos
Dr Ásványi Tamás, Kővágóörs, Kossuth u. 26.
87/463-745, 20/9217-372
Fogorvos
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán
Badacsonytomaj; Telefon: 87/471-689
hétfő 13-19, kedd 7-13, szerda 12-18,
csütörtök 7-13, péntek 7-13
Bejelentkezés és időpont egyeztetés: 87/471-689
Hétvégi ügyelet: szombat, vasárnap
Veszprém, Halle u. 5/d SZTK 8-14 óráig
Gyermekorvos
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc, Badacsonytomaj, Tel.: 87/471-282
Hétfő 8-12, kedd 13-16 (Badacsonytördemic)
szerda 8-12, csütörtök 13-16, péntek 8-12 óráig
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel.: 87/464-065
Nyitva: hétfő 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,
csütörtök 7:30-13, 16-18, péntek 9:30-17, szombat 8-12 óra
Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
Hősök tere 5.; Tel.: 87/471-012
Nyitva: hérfőtől péntekig 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10 óráig
Könyvtár, internetes helyiség és a kiállító helyiségek
Nyitva tartás:
hétfőn szünnap
kedd, szerda, csütörtök 15-20 óráig
péntek, szombat
15-21 óráig
vasárnap
Zárva
Telefon: 70/380-0761
Kultúrház Tel.: 30/233-8361, 70/380-0763
Nyitva tartás szerdától szombatig 15-21 óráig
Tűzoltóság Tel.: 87/471-539
Csőtörések bejelentése: DRV RT. Badacsony, Egry sétány
Telefon: 87/531-007
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Ügyfélszolgálat: 40/220-220
Műszaki hibabejelentés: 40/330-330
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Az Önkormányzat és a Fürdőegyesület Lapja
Felelős kiadó: Vella Zsolt polgármester
Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Vezetője: Fedőné Vodenyák Katalin
Nyomdai munkák: VISUAL.HU Kft., Tapolca
Nytsz: MKM B/PHF/1461/Ve/94.
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HBO MaxPak

1990 Ft/hó

KÖZÉRDEKŰ

