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„Valahová eltűntek az évek, elhervadtak„Valahová eltűntek az évek, elhervadtak
mint a rózsák színes szirmai, csendes sétáim mint a rózsák színes szirmai, csendes sétáim 

során lefoszlanak során lefoszlanak rólam gyermek-rólam gyermek-
korom tündöklő korom tündöklő álmai. valami álmai. valami 

mégis örökre mégis örökre megmarad megmarad 
nekem, - talán az angyalok üzenete...nekem, - talán az angyalok üzenete...

Édesanyám szeretete”Édesanyám szeretete”

Talán az egyetlen fogalom, amely kikezdhetetlen, 

egyedüli és örökérvényű. Az anyák megmaradnak 

otthonnak, elringató altatódalnak, gőzölgő vacso-

ra illatának, biztonságos öbölnek, hívogató szülő-

földnek. Mindig visszavárnak és megbocsátanak. A 

messzeségbe fi gyelnek, és megérzik gyermekük jö-

vetelét. „Az anyákban van valami, ami alatta ma-

rad és fölébe is emelkedik minden józan észnek. 

”Ők a béke, a jóság, puhaság, a földön a föltétlen 

szeretet.

Isten áldása szálljon rájuk,Isten áldása szálljon rájuk,
kísérje végig életüket!kísérje végig életüket!

Sok örömet, békességet,Sok örömet, békességet,
boldogságot és jó egészségetboldogságot és jó egészséget

kívánok minden édesanyának!kívánok minden édesanyának!

 Édesanyám, anyám, mama, - ezekre a szavak-

ra melegség önti el szívünket. Sok vers született ez-

zel a címmel, költők is kifejezik érzéseiket szeretett 

édesanyjuk iránt. Mi „gyermekek”, ha nem is rím-

be ágyazva, de ugyanolyan szívből jövő tisztelettel 

köszöntjük most Anyák Napja alkalmából az életet 

és biztonságot adó szeretett lényt. Ők a családi tűz-

hely őrzői, az élet terheinek viselői, az áldozatok 

és nehézségek vállalói. Köszönettel és hálával tar-

tozunk nekik szeretetükért, fáradozásukért, hogy 

felneveltek, hogy velünk örültek sikereinknek, tá-

mogattak minket kudarcainkban, mellettünk áll-

tak minden körülmények között. Azért, hogy még 

mindig számíthatunk rájuk, tanácsaikra, hogy éle-

tükkel példát mutatnak nekünk.

 Az életadó és életőrző anyasághoz ősidők óta 

kötődik a szépség, az erő, szeretet, a féltő ragaszko-

dás, gyöngédség, áldozatvállaló odaadás fogalma. 

Az anyát és csecsemőjét tisztelet övezte, az asszonyt 

istennők vették oltalmukba. A mai napig szobrá-

szok, festők alkotásaikban, költők verseikben jele-

nítik meg az élet  misztériumát. Titokzatosság és 

talány övezi, mint a teremtést. Az anya-gyermek 

kapcsolata a madáchi meghatározás szerinti „szent 

kapocs” töretlen, és az élet folytonosságát hirdeti. 

XVII. évfolyam 1. szám 2010. március

Vella Zsolt
polgármester
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
2009. november 12. rendkívüli ülés
 Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, 

hogy pályázatot kíván benyújtani „Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-

tési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre” a 2. célterület tárgyában, az Ábra-

hámhegy 222. hrsz-ú ingatlanon park kialakítására.

 A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy  a Tapolca és Kör-

nyéke Kistérség Többcélú Társulásával együttműködési megállapodást kössön 

az „Ábrahámhegyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Iroda akadálymen-

tesítése” beruházás támogatására, azzal a megkötéssel, hogy az együttműködé-

si megállapodásban szerepeljen: a pénzeszköz átadás az előkészítési költségeket 

leszámítva csak és kizárólag nyertes pályázat esetén kerüljön átadásra.

 Megbízásra került az Intrados Építő és Mérnöki Kkt.-t Tapolca, hogy a te-

metőkápolna építésével kapcsolatban a műszaki ellenőrzési tevékenységet elvé-

gezze.

 A Képviselő-testület elvi hozzájárulást kért a Balaton-felvidéki Nemzeti 

Park Igazgatóságtól arra vonatkozóan, hogy milyen műszaki paraméterek mel-

lett látja a megoldást a Burnót-patak Balatonba való befolyásának más nyom-

vonalon való kivitelezésére.

 A kivitelezés műszaki tartalmával kapcsolatban kérte a képviselő-testület, 

hogy a Best Kft. Veszprém a pontos műszaki megvalósíthatóságról egyeztetést 

folytasson le a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával és a Közép-du-

nántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Veszpré-

mi szakaszmérnökségével.

2009. november 26. rendkívüli ülés 
 A Képviselő-testület „A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának 

javítását eredményező fejlesztés keretében temetőkápolna építése és ravatalozó 

felújítása Ábrahámhegy községben CÉDE támogatásból” című Ábrahámhegy 

Község Önkormányzat által kiírt, általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az 

„Ajánlati dokumentációt” elfogadta.

 A Képviselő-testület az Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyző-

ségének 2009. I-III.n. évi költségvetés teljesítéséről készült beszámolójelentést 

26.073 e Ft bevételi és 25.532e Ft kiadási főösszeggel jóváhagyólag elfogadta, 

valamint az Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetését 121878 e Ft 

bevételi és 116.201e Ft kiadási főösszeggel elfogadta.

 A Badacsonytomaji Sportegyesület kérelmét megvizsgálta a képviselő-testü-

let és döntése szerint az egyesület részére 60.000 Ft összegű támogatást nyúj-

tott.

2009. december 8.
 A Képviselő-testület a DRV Zrt-vel Siófok  az „Ábrahámhegy Község ön-

kormányzati tulajdonú –szennyvízközműveinek üzemeltetési szerződése köré-

be nem tartozó –házi szennyvízátemelők egyedi meghibásodásának javítása és 

hibaelhárítása” tárgyú szerződést elfogadta.

 A Képviselő-testület a Körjegyzőség és az Önkormányzat 2010. évi költség-

vetési koncepcióját elfogadta.

 A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. 

törvény 34.§ alapján Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek Körjegyzőség 

köztisztviselőinek 2010. évi munkateljesítmény értékeléséhez a teljesítmény-

követelmények alapját képező kiemelt célok elfogadásra kerültek.

 A 2010. évi képviselő-testületi ülések „Munkatervét” az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. /XI. 17./ rendeletének 

13. §. 2./bekezdése szerint, az ülésen tett módosítással együtt elfogadta a testü-

let.

 „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 3/2009. /II. 25./ ren-

deletének 20. §-a alapján a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül, egyszeri ka-

rácsonyi támogatásban részesítette a községben élő nyugdíjasokat.

2009. december 21. rendkívüli ülés
 A Képviselő-testület a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédel-

mi és Vízügyi Felügyelőség 14254/2007 ügyszámú és 25274/2008 iktatószá-

mú jogerős határozat felülvizsgálatára az Országos Környezetvédelmi Termé-

szetvédelmi és Vízügyi felügyelőség előtt folyó 14/03558/2009 iktatási számú 

ügyben az eljárás felfüggesztését kérte 2010. március 31.-ig a 2004 évi CXL tv. 

32.§ (3) bekezdés alapján.

2010. január 13. rendkívüli ülés
 Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunán-

túli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 14254/2007 

ügyszámú és 25274/2008 iktatószámú jogerős határozat felülvizsgálatára az 

Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség előtt 

folyó 14/03558/2009 iktatási számú ügyben, Ábrahámhegy Önkormány-

zata a benyújtott fellebbezését visszavonta, mivel Köveskál, Mindszentkálla, 

Szentbékkálla, Monoszló, Balatonhenye, Községek Önkormányzatai 2010. ja-

nuár 11-ig nyilatkozatukban vállalták, a Burnót patak meder torkolat áthelye-

zése érdekében, hogy 2010. évi költségvetésükben tervezik a kivitelezést a Beszt 

Kft. által készített „Ábrahámhegy község Burnót patak torkolat áthelyezés ter-

ve” és a Balatonfelvidéki Vízgazdálkodási Kft. Tapolca tárgyi munka kivitelezé-

sére készített árajánlata alapján.

2010. február 2. rendkívüli ülés
 Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyúj-

tott be a 2010. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csök-

kentését szolgáló támogatás igénylésére.

 A Képviselő-testület felhatalmazza a DRV Zrt.-t (Siófok) Zánka Község 

Önkormányzat gesztorsága mellett az állami támogatás igénylésének benyújtá-

sára és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

2010. február 11.
 A Képviselő-testület elfogadta a 2010. évi rendezvénytervét, közfoglalkoz-

tatási tervét és döntött a községi strandi térkövezés kivitelezésére vonatkozóan.

2010. február 23. rendkívüli ülés
 A képviselő-testület megalkotta „A köztisztaságról és a szervezett köztisz-

tasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról és 

üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről” szóló rendeletet.

Kovácsné A. Katalin

FELHÍVÁS
JAVASLATTÉTELRE ÁBRAHÁMHEGY DÍSZPOLGÁRA CÍM ÉS 

ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

 Tisztelt Állampolgárok!

 Ábrahámhegy Község Önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, 

továbbfejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és annak tiszte-

letben tartását csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megva-

lósítani. Vannak olyan személyiségek, akik a település közéletének valamely te-

rületén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, illetve nyújtottak, olyanok, akik-

nek személye vagy tevékenysége elválaszthatatlanul kapcsolódik a településhez. 

Az önkormányzat adózni kíván e személyeknek, kifejezve a település elismeré-

sét példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a település szellemi 

és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért. Adózni kívánunk azoknak is, 

akik kisebb, de a település életében mégis jelentős munkásságukkal szolgálták a 

közösséget. Ábrahámhegy Község Önkormányzata azzal a céllal, hogy a közös-

ség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerés-

ben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelően értékel-

ve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé

„ÁBRAHÁMHEGY DÍSZPOLGÁRA”
címet, valamint

„ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉRMET”
alapított.

 „Ábrahámhegy Díszpolgára” cím adományozható annak a személynek, aki 

kiemelkedő jelentőségű munkájával vagy egész életművével mind a települé-

sen, mind pedig országosan olyan elismerést szerzett, amely hozzájárul a tele-

pülés jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazda-

gításához, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.  

Díszpolgári cím meghalt személy részére és külföldinek is adományozható.

 „Ábrahámhegy Díszpolgára” cím négy év alatt egy élő és egy elhunyt sze-

mélynek (posthumus) adományozható.

 Ábrahámhegy Díszpolgára (posthumus) címet 2009. évben néhai Kövessi 

József volt tanító kapta.

 „Ábrahámhegyért emlékérem” adományozható azoknak a polgároknak 

vagy közösségeknek, akik vagy amelyek a település és lakossága érdekében, a 

település fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, oktatási, sport és a 

gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és 
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Tájékoztató a védendő fogyasztókat megillető 
kedvezményekről

 A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdeké-
ben a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet ér-
demelnek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve - az 
Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az ún. védendő fogyasz-
tók intézménye a villamos energia (2008. január 1-től), illetve a gázszolgál-
tatás (2009. január 1-től) tekintetében.
 Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal 
élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok: 

I. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell te-
kinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
 a. időskorúak járadékában részesül,
 b. aktív korúak ellátására jogosult,
 c. lakásfenntartási támogatásban részesül,
 d. ápolási díjban részesül,
 e. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 f. otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapí- 
  tásától számított 3 éven keresztül), vagy
 g. nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában
  neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe
  vett gyermeket.

Igénybe vehető kedvezmények:
1. Fizetési kedvezmények (részletfi zetés, fi zetési haladék) 
• a kedvezmény igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott energia 
ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét 
határidőben ki kell egyenlíteni 
• 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérhető 
• részletfi zetés: az igénylést megelőző 12 hónap átlagfogyasztásához iga-
zodik (1 havi fogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozásnál 2 hónap, 
3 havi alatt: 5 hónap, 3 havin túl 6 hónap) 
• fi zetési haladék: időtartama legfeljebb 30 nap

2. Előrefi zető mérő
Olyan - a kártyás mobiltelefonok analógiájára működő - fogyasztásmérő, 
amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfi zetése esetén teszi le-
hetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása (ezen felül tudatos és 
takarékos magatartásra ösztönöz). Jogosultsági feltételei: 

• a fi zetési kedvezmények biztosítása mellett a szolgáltatónak fel kell 
ajánlania az előre fi zető mérő felszerelésének lehetőségét; 
• amennyiben a védendő fogyasztó a fi zetési kedvezmények ellenére 
sem rendezi a tartozását (vagy a megállapodásban foglaltakat nem tartja 
be), a további vételezést a szolgáltató ilyen mérő felszereléséhez kötheti;
• a védendő fogyasztót fi zetési késedelem vagy nem fi zetés esetén csak 
akkor lehet az energia-ellátásból kikapcsolni, ha - a fentiek szerinti fel-
ajánlás alapján - a speciális mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illet-
ve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsít-
ja (“kikapcsolási védelem”); 
• a szolgáltatásból már kikapcsolt - a szociálisan rászoruló fogyasztói 

státuszra jogosító ellátások valamelyikében részesülő - fogyasztó pedig 
a nyilvántartásba történő felvételével egyidejűleg kérheti az előre fi ze-
tő mérő felszerelését.

A készülék beszerzési és felszerelési költségei a szolgáltatókat terhelik, to-
vábbá ő köteles gondoskodni a mérők működtetésének (feltöltésének) az 
ügyfélszolgálatain és elektronikus úton történő biztosításáról. 

A készülék felszerelésével egyidejűleg meg kell állapodni a fennálló hát-
ralék törlesztéséről; az órák működtetését az önkormányzat segíteni köte-
les (azon személy részére, akinél ilyen készülék működik, a lakásfenntartá-
si támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő 
eszköz formájában kell nyújtani). 

II. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki 
a. fogyatékossági támogatásban részesül, 
b. vakok személyi járadékában részesül, 
c. (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlék-
ban részesül.

Igénybe vehető kedvezmények: 
• különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfi ze-
téssel kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a fel-
használási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla 
értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) - csak akkor, ha nincs a 
háztartásban fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy 
• szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünet-
mentes áramforrás (váratlan üzemzavar következményeinek megelőzé-
se céljából)

A “kikapcsolási védelem” és - ennek következtében - az előrefi zető mérő 
ezen fogyasztókat is megilleti, a szociálisan rászoruló fogyasztóknál rész-
letezett feltételekkel. 

III. Hogyan lehet igényelni a kedvezményeket? 

Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - ké-
relmére - nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek: 
• a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének ki-
töltése és aláírása; 
• az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító 
igazgatási szervvel is (ez a határozatról leolvasható: jellemzően a települé-
si önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar Államkincstár); 
• a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be 
kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a re-
gisztrációt megtenni.
A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, 
a védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év márci-
us 31-ig ismételten igazolni kell (az ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató 
megküldi az érintettnek). Aki mindkét jogosulti kategória (I-II. pont) feltét-
eleinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket. 

A nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszabbításához használa-
tos adatlap hozzáférhető a szolgáltatók ügyfélszolgálatain, letölthető hon-
lapjukról:
www.szmm.gov.hu

Jogszabályi háttér: 
• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (64-65. §) és végre-
hajtási rendelete: 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (30-37. §) 
• 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (65-66. §) és végrehajtási ren-
delete: 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (56-62. §)
Készítette: Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Energia-
gazdálkodási és Szabályozási Főosztály

További információ kérhető: 

- energetikai szakkérdésekkel kapcsolatban: Közlekedési Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium, Energiagazdálkodási és Szabályozási Főosz-
tály, telefon: 06-1/471-8270,  email: energetika@khem.gov.hu
- a szociálisan rászoruló fogyasztói körbe tartozás és a fogyatékkal élő fo-
gyasztók nyilvántartásába történő felvételre való jogosultság feltételeivel 
kapcsolatban: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Ügyfélszolgálat, La-
kossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály, telefon: 06-1/428-9944, ema-
il: info@szmm.gov.hu

ezzel jelentősen hozzájárultak a közösség szellemi, erkölcsi, anyagi értékeinek 

gyarapításához.

 „Ábrahámhegyért emlékérem” évente egy élő vagy egy elhunyt személynek 

(posthumus) adományozható.

 Ábrahámhegyért emlékérmet 2009. évben megosztva Raposa Gyula és 

Raposa Gyuláné kapta.

 „Ábrahámhegy Díszpolgára” és az „Ábrahámhegyért emlékérem”-re javasla-

tot tehetnek az önkormányzati képviselő-testület tagjai, civil szervezetek képvi-

selői, Ábrahámhegy község polgárai.

 Írásbeli, indoklással ellátott javaslataikat 2010. április 30-án 12 óráig az Áb-

rahámhegy Önkormányzat (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) címre el-

juttatni szíveskedjenek! Kérjük a borítékon feltüntetni az adományozni kívánt 

cím („Ábrahámhegy díszpolgára” vagy „Ábrahámhegyért emlékérem”) megne-

vezését.
Vella Zsolt

polgármester
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Mi kerül ezen ennyibe???
 Hallottuk, sokszor elmondták, hogy hamarosan új hulladék-
gazdálkodási rendszer valósul meg a megyében, megszűnnek a 
környezetszennyező régi lerakók, helyükbe újak kerülnek.
 Hallottuk, de talán nem gondoltuk végig teljes egészében, hogy 
ez mit is jelent.
 Az Európai Unió 1999-ben fogadta el az úgynevezett lerakó 
irányelvet, amely megszabta, hogy milyen műszaki védelemmel 
épített hulladéklerakók üzemeltethetőek csak. Erre alapvetően a 
talaj és felszín alatti vizek védelme érdekében van szükség. Mind-
annyian emlékszünk a balatoni nagy angolnapusztulásra, az alga-
invázióra és a turizmus drámai csökkenésére a 80-as évek köze-
pén.
 A bajt elsősorban a tóba szabadon bekerülő kommunális 
szennyvíz okozta, a hetvenes években épült nyaralókból minden-
féle utakon jutott le a szennyezőanyag a vízbe.
 A változást a tó körül kiépített szennyvízhálózat hozta meg, 
mára a tó vízminősége felülmúlja várakozásainkat.
 A szigetelés nélkül épült hulladéklerakók jelentették az utolsó 
nagy szennyezőforrást a talajvízre nézve.
 Mindannyian hallottunk már a hulladéklerakó elhelyezése kö-
rül kirobbant hosszas vitáról. Tudjuk, hogyan került, Veszprém-
ből, Ajkára, onnan Szentgálra és végül Királyszentistvánra.
 Nem egyszerű egy lerakónak helyet találni a megyében. Karszt-
forrásaink, melyek egyedülálló vizet adnak az országban, ilyenkor 
átkot jelentenek.
 A Királyszentistvániak és a környéken élők azzal a feltétellel fo-
gadták be a lerakót, ha az nem egyszerű, 5 – 10 év alatt betelő lera-
kó lesz, hanem egy korszerű hulladék-feldolgozó üzem is kapcso-
lódik hozzá, hogy egyrészt növeljük a lerakó élettartamát, más-
részt csökkentsük a lerakó környezetre gyakorolt káros hatását 
(bűz, széllel kihordott hulladék,…).
 Mindennek ára van, amit meg kell térítenünk. Eddig nem fog-
lalkoztunk a szemétdíjjal. Ezután is ez marad a legkisebb közüze-
mi számla, de fi gyelnünk kell rá.
 Az Uniós csatlakozáskor mi is vállaltuk, hogy felszámoljuk a 
környezetszennyező lerakókat, ennek megkönnyítésére az Unió 
által biztosított előcsatlakozási forrásokat (ISPA) használtuk fel. 
Ez egyszeri tőkejuttatás. Ebből kell megépíteni és működtetni a 
rendszert úgy, hogy mikor a jelenleg épített lerakó megtelik, tud-
junk miből valami mást, az akkori kor követelményeinek megfe-
lelő hulladékkezelő művet építeni.
Az eddigi hulladékszállítási díjaknak egy előnye volt: olcsó volt, 
de cserébe nem nyújtott fedezetet a bezárandó lerakók rekultivá-
ciójára, rendes gyűjtőjárművek, technológiai fejlesztések megva-
lósítására. Az alacsonyan tartott díj oda vezetett, hogy jelenleg na-
gyon kevés szolgáltató tud csak saját erejéből bármilyen fejlesztést 
megvalósítani.
 Mi fog történni 2010-ben? A regionális rendszer központi és 
kapcsolt létesítményei megépülnek és 2010. június 1-én megkezd-
jük a próbaüzemüket, melyet legkésőbb 2010. szeptember 30-án 
lezárunk.
 Ezt követően, meg kell indítanunk a rendszer üzemszerű hasz-
nálatát, hiszen a kiképzett dolgozókat már nem bocsáthatjuk egy-
szerűen szélnek, a gépek sem állhatnak üresen, kihasználatlanul 
3 – 4 hónapot. Az egyetlen célszerű megoldás az üzemszerű mű-
ködés elindítása.
 Ennek sajnos költsége van. A próbaüzem ideje alatt a Társulás-
nak kell biztosítania a távolsági szállítás költségeit, amely havonta, 
előreláthatóan 19 millió forintba kerül, három hónapon keresztül. 
A szeptember 1-től induló teljes üzem költsége havi 81 millió fo-
rint (ez már tartalmazza a távolsági szállítás költségeit is) négy hó-

...mert vásárolni tudni kell...
és ebben támogatnak

fogyasztói jogaid

 Tudja Ön, mit tehet, ha egy hónapos cipőjének talpa levált, 
és a bolt nem veszi vissza azt? Kihez fordulhat segítségért, 
ha hitelre vásárolt terméke hibás már közvetlenül a vásárlás-
kor?
 Gondolt arra, hogy a csomagoláson található jelek Önnek 
szóló üzenetek? Esetleg eltévedt az E számok erdejében?

 Mindannyiunk érdeke, hogy a fenti kérdéseket hallván ne 
jöjjünk zavarba. Hogy pontosan tudjuk, mikor, hol és milyen 
jogaink vannak. Hogy világos vásárlási feltételek között tuda-
tosan tudjuk kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb termé-
ket. Ha valami probléma lép fel a vásárlás kapcsán, tiszta le-
gyen az út a megoldás felé.

 A Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület segít 
abban, hogy a fenti kérdésekre is választ kaphass.

Éljünk fogyasztóvédelmi jogainkkal!

A Csalán Egyesület fogyasztóvédelmi tanácsai:

• Nézzük meg, hol vásárolunk. Megbízható helyről nagyobb 
eséllyel szerzünk be jó minőségű terméket. A Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság honlapján (www.nfh.hu) megtalálha-
tó a mindenkori „veszélyes termékek” listája, amit vásárlás 
előtt érdemes átfutni. 
• Ha a terméken két ár van feltüntetve, akkor a vásárlónak 
joga van az alacsonyabb áron történő vásárláshoz. Ez akkor 
is érvényes, ha a vonalkód leolvasó más árat „lát”. Ekkor a 
vevőszolgálatnak vissza kell térítenie a különbözetet. 
• Jó ha tudjuk, hogy a hibátlan terméket a kereskedő sem 
visszavenni, sem kicserélni nem köteles. 
• Mindig legyen nálunk bizonylat a vásárlásról. A blokk, a 
nyugta, illetve adott esetben a jótállási jegy igazolja, hogy ott 
és akkor vettük a terméket, amivel problémánk van. 

napon keresztül. A rendszer fenntartásához kapcsolódó egyszeri 
általános költségek 57 millió forintra becsülhetők, így összessé-
gében 2010-ben 440 millió forint költséget kell a Szolgáltatóknak 
plusszként megtéríteni. Ez lakásonként, átlagosan mintegy bruttó 
5.000 Ft évi díjnövekedést jelent.
 Tudom. Minden többe kerül, csak a munkabérünk nem nő. De 
van lehetőség a takarékosságra. Azok, akik hajlandók tenni a kör-
nyezetükért, vállalják a szelektív gyűjtéssel járó feladatokat, eset-
leg hajlandóak komposztálni is, lecserélhetik jelenlegi, jellemző-
en 110 literes edényüket kisebbre. Díjnövekedés így is lesz, de an-
nak mértéke lényegesen kisebb lesz.
 Mit kapunk ezért a díjért: a kötelezően ellátandó heti alkalom-
mal történő ürítését az edényünknek, az évi egy alkalommal tör-
ténő lomtalanítást és a szelektív hulladékgyűjtő rendszer működ-
tetését.

Czaun János
A Tiszta Európa Program, Észak-Balatoni Térség Regionális Te-
lepülési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke
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FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosaink, Nyaralótulajdonosaink!

 Ismételten szeretném segítségüket kérni, hogy tovább 
szépülhessen településünk és az úgynevezett ”Ráber-híd” 
helyett egy hasonló remekmű készülhessen a jelenlegi, 
tájba nem illő beton átjáró helyett. Mint az előző hídnál 
is, itt is lakossági kezdeményezés alapján indult el a szer-
vezés és kivitelezés, mozgatórugója Hegyi Zoltánné Mag-
di, aki szintén szívügyének tekinti a település fejlődését. 
Egyben megköszönném a Fürdőegyesület 50.000,- Ft-os 
felajánlását is és azoknak a magánszemélyeknek is, akik 
már hozzájárultak a tervezett híd elkészítésének költsé-
geihez. Itt is szeretnénk kizárólag felajánlásokból, mint a 
strandnál elkészült hidat kivitelezni.
 Még egyszer a Pro Ábrahámhegy Alapítvány számlaszá-
ma: 72800030-15335638, a megjegyzés rovatba kérjük be-
írni a „híd” szócskát.
 Előre is megköszönve támogatásukat és egyben kér-
nénk további ötleteiket a híd elnevezéséhez. Eddig kettő 
javaslat érkezett: Csigó-híd, illetve István-híd. Az ünnepé-
lyes átadásra várhatóan a május 23-24-i hétvégén kerülne 
sor, melyre tervezzük falunapi rendezvényeinket is. Meg-
köszönve további segítő szándékukat, tisztelettel:

A rozsdás hűtőnek
nem az árokparton van a helye

 Az Electro-Coord Magyarország Nonprofi t Kft. és Ábra-
hámhegy Község Önkormányzata a környezettudatos gon-
dolkodásra ösztönözve, a lakosság körében feleslegessé vált 
elektronikai hulladék (e-hulladék) szervezett begyűjtését kí-
vánja ismételten megvalósítani. Az Electro-Coord Magyaror-
szág Nonprofi t Kft. az elhasznált elektronikai és elektromos 
berendezéseket az országos begyűjtő hálózata segítségével 
juttatja el a feldolgozókhoz, ahol az Európai Unió előírásai-
nak megfelelően feldolgozzák és a kinyert másodnyersanya-
gokat, minél nagyobb részben visszaforgatják az ipari terme-
lés körforgásába. Lakosaink a gyűjtés napjain, 2010. április 
30 – május 2-ig, 8 órától – 16 óráig, térítésmentesen adhat-
ják le az otthonaikban keletkezett - épségben lévő - háztartási 
e-hulladékot, az alábbi  gyűjtőponton:
Ábrahámhegy, Kultúrális Centrum (Badacsonyi út 11.)

Mi tartozik az elektronikai hulladékok körébe?
• kis háztartási gépek (pl. hajszárító, vasaló, kenyérpirító)
• nagy háztartási gépek (pl. hűtőgép, mosógép, bojler, villany-

tűzhely)
• barkács gépek (pl. fúrógép, hegesztő trafó, fűnyíró gép)
• szórakoztató elektronika (pl. TV, video-, DVD lejátszó, hi-fi )
• számítógép, monitor
• fénycsövek, kompakt izzók, lámpatestek

 Szelektív gyűjtésük fontos, mert feldolgozás előtt el kell 
távolítani számos, a környezetre különösen veszélyes, rák-
keltő és csak speciálisan kezelhető anyagokat (pl. higany, az-
beszt, brómtartalmú műanyagok).
 A mi felelősségünk is, hogy ne növeljük tovább az egyre 
nagyobb méreteket öltő hulladékhegyeket.

Kérjük tegyen Ön is településünk tiszta környezetéért!

Vella Zsolt
polgármester

• Ha a termék hibás, nem működik, szavatosság illetve jótál-
lás érvényesíthető. 
• A szavatosság az akciós termékekre is vonatkozik (hacsak 
nem olyan hiba miatt reklamálunk, amit a vásárláskor közöl-
tek velünk).
• Ha panaszunkat a kereskedő nem orvosolja, beírhatunk a 
vásárlók könyvébe, illetve fogyasztóvédelmi tanácsadást kér-
hetünk, például a fogyasztovedelem@csalan.hu e-mail cí-
men a Csalán Egyesület jogi tanácsadójától.  A Békéltető Tes-
tülethez is fordulhatunk, ha nem jutunk dűlőre az üzlettel a vá-
sárolt termék minőségét, biztonságosságát illetően.  A Békél-
tető Testület (88-429-008, postacím: 8200 Veszprém, Buda-
pest u. 3., Pf. 220 ) bírósági procedúránál emberibb módon, a 
vásárló számára ingyenesen  megoldást kínál a vitás helyzet-
re.
 Fogyasztóvédelmi kérdéseivel a Csalán Egyesület jogi ta-
nácsadójához is fordulhat a fogyasztovedelem@csalan.hu 
e-mail címen, illetve előzetes telefonos bejelentkezést (88-
443-450) és időpont egyeztetést követően a Csalán Egyesü-
let (Veszprém, Rákóczi Ferenc u. 3.) irodájában személyesen 
is mód nyílik a tanácsadásra.

Tisztelt Szalay Benedek Úr!

 Az Egyesületi Tükör 2009-es számában publikált írásához 
a következőkkel szeretnénk reagálni. Ön a sport nyelvén kö-
zelítette meg a helyi horgászati lehetőségeket. Tény és való, 
hogy jelenleg Ábrahámhegyen kizárólag a strandi partsza-
kaszról lehet ezt a sportot űzni. A település sajátossága, hogy 
jelenleg csak és kizárólag ez a rövidke partszakasz használ-
ható szabadon településünkön. Úgy gondolom, ezt mindket-
ten nagyon jól tudjuk, hogy a strand elsősorban az ideláto-
gató fürdőzőké. Megpróbáltunk kompromisszumos megol-
dást keresni, miszerint a strand nyitva tartási idején kívül le-
hetőséget biztosítsunk, hogy hódoljanak szenvedélyüknek. 
Továbbra is keressük a lehetőségét annak, miként is tudjuk 
megoldani a partról való horgászási lehetőséget. Mint Ön is 
írja, felmerült és napirenden is van egy csónakkikötő, illetve 
ott egy kis szabad part létesítése.
 Nagyon bízom benne, hogy ez a tervünk minél hamarabb 
megvalósulhat és kedvükre hódolhatnak azok a kedves nya-
ralótulajdonosok, idelátogató vendégek, akik nem rendel-
keznek vízparti telekkel.
 Továbbra is szeretettel várjuk településünkön és nagyon 
bízom benne, hogy megtalálja a lehetőségét, amiben termé-
szetesen segítségére lehetünk mint önkormányzat, hogy ne 
kelljen lemondani a horgászás öröméről. Mindenkinek azt 
javasolnám, aki csak teheti, nyaralásának célpontjául válasz-
sza a mi kis országunkat, azon belül is a Balatont és Ábra-
hámhegyet.
 További jó egészséget kívánok Önnek és Kedves Család-
jának.

Tisztelettel: Vella Zsolt
polgármester
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Egy hangoskönyv előélete
 Jó néhány évvel ezelőtt Karácsonyra kaptam egy kis ala-
kú könyvet. Asszony, aki szőlő fürt lett. „Krúdy Gyula min-
den írása a borról” volt az alcíme. Már nem lehet könyves-
boltokban megvásárolni, elfogyott.
 Nem tisztem Krúdy írói munkásságát dicsérni, nem is 
szükséges ez olvasó ember számára. A literatura.hu honlap-
ról idézek: „Krúdynak hívői vannak, rajongói vannak, ízlel-
ve élvezői vannak, akik gyűjtik a könyveit, újra meg újra ol-
vassák oldalait, egymásnak idézik mondatait. Krúdy egy-
szerre széles olvasókörök népszerű írója és irodalmi ínyen-
cek szellemi csemegéje. És soha senki se vonta kétségbe, 
hogy a magyar prózastílus egyik legeslegnagyobb művésze. 
És ez a bűvész-művész, akinél minden mondatról úgy kép-
zeli az olvasó, hogy hosszú műgonddal csiszolta mestere - a 
magyar irodalomnak alighanem a legtermékenyebb írója, 
lehetséges, hogy Jókainál is több betűt írt le, holott ő csak 
ötvenöt évet ért meg. Regényeinek száma hatvan fölött van, 
novelláié és elbeszéléseié meghaladja a háromezret, s ezek-
hez ifjúkorától mindhalálig szakadatlanul publicisztikai cik-
keket fogalmazó újságíró volt. Káprázatos jelenség!” Most 
ennyit az íróról.
 Olvasom a könyvet. Régi idők történetei, szőlők, borok, 
borászok, tájak, pincék, kocsmák, vendéglők. Anekdoták a 
régi Magyarország tájain. Elfeledett szőlőfajták, melyeket 
a fi loxéra vész vitt el örökre. Erdélyi, partiumi borvidékek. 
Másféle helyek is, melyek már nem a mai Magyarország te-
rületén vannak. De a most ismertek is előbukkannak a szép 
írásokban. Egyszer csak előkerül Badacsony is. Hát még! A 
kisőrsi szőlőhegy! Ez már nagyon ismerős. Eszembe jutott a 
Körmicz (ha lehet, én ezt így írom, „cz”-vel, így láttam egy 
régi térképen). Ott szoktunk sétálni a szőlők között. Innen-
től kezdve sok minden bevillan és azon veszem észre ma-
gam, hogy Mécs Károly hangján szólnak Krúdy sorai. Mi-
ért? Persze, mert ő is „ábrahámhegyi”. Aztán valahányszor 
elővettem a könyvet, a hang megmaradt. Nem hagyott nyu-
godni a dolog. Ebből hangoskönyvet kellene készíteni!
 Kutakodás, utána olvasás, ismeretek begyűjtése és kap-
csolatok keresése. Tavaly nyáron egy tárlat megnyitóján ba-
dacsonytomaji keramikus barátainkat kértem meg, mutassa-
nak be Mécs Károlynak. Nem titkoltam szándékomat és né-
hány perces beszélgetés után rábólintott a könyv felolvasá-
sára.
 Találtam másik „ábrahámhegyit” is a hangoskönyvhöz. 
Borlai Kinga rádiós hangmestert, szőlősgazdát a Szilvádi-
hegyről. Az ismeretlenek találkozása az interneten, milyen 
tud lenni? Kis távolságtartás, de a bizalom jelzései a levele-
zésben és az egyetértés, hogy igen, ez kell és természetesen 
Ábrahámhegyért. Aztán beindultak a dolgok Borlai Kinga 
segítségével. Stúdió foglalás, időpont egyeztetés Mécs Ká-
rollyal, zeneszerző megkeresése, jogdíj kérdések rendezése. 
A hangfelvétel és az összekötő zene már elkészült, s mire e 
sorokat elolvassák, reményeink szerint teljes lesz a lemez.
 Természetesen egy ilyen kiadvány nem lehet partizának-
ció. Beszéltem a Polgármester úrral, ismertettem vele a ki-
advány anyagi célját is. A hangoskönyv 500 példányának 
bevétele (nem a haszna, a teljes  bevétele!) az ábrahámhe-

gyi temetőkápolna felépítésének javára folyna be. Ha sike-
rül eladni valamennyit, akkor legalább egymillió forinttal 
járulhatnánk hozzá az építkezéshez. Vella Zsolt polgármes-
ter azt szeretné, ha ez a kiadvány Ábrahámhegyé maradna. 
Ez azt jelenti, hogy nem kutatnánk külső, a községhez nem 
kapcsolódó támogatók után. Ennek érdekében megkeres-
tem Ábrahámhegy község honlapján fellelhető vállalkozó-
kat, szolgáltatókat, egyesületeket, alapítványokat, hogy le-
hetőségeik szerint segítsék elő a hangoskönyv elkészültét. 
Ennek formája a lemez sokszorosításához és tokjának elő-
állításához való anyagi hozzájárulás (természetesen számla 
ellenében), melyért cserébe a borító egyik oldalára felkerül-
nének a támogatók hirdetései. Ennek sikeréről még e sorok 
írásakor szintén nem tudok Önöknek beszámolni. De remé-
lek.
 A hangoskönyv most már mindenképpen megjelenik. 
Függetlenül a támogatók számától, anyagi hozzájárulásá-
tól. A célok változatlanok maradnak. A kiadott 500 példány 
bevétele a temetőkápolna felépítését segíti majd. Hírverés 
a magyar irodalomnak, a magyar bornak és Ábrahámhegy-
nek.

Zolnai László
kuratóriumi elnök

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány

Ui.: Egészségükre! Éppen Borlai Kinga szilvádi-hegyi riz-
lingjét kortyolgattam írás közben.

Az

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének 
Megőrzéséért Alapítvány

az adózók megtisztelő jóvoltából a 2009. évben több 
mint 150.000,- Ft-ot kapott adóik 1%-ának átutalásából.

Ez is egy fajta visszajelzés, hogy amit teszünk sokak 
tetszését elnyeri.

 Az, hogy valaki személyi jövedelemadójának 1%-t 
odaadja valamely szervezetnek, nem jelent többlet ter-
het az adózó számára. Ha még nem döntött erről és te-
vékenységünket érdemesnek találja arra, hogy azt adójá-
nak egy százalékával támogassa, akkor adóbevallása ki-
töltésénél gondoljon Alapítványunkra!

 A „Rendelkező Nyilatkozat”-on a kedvezményezett 
adószáma rovatba a 18185621-1-42 számot, a kedvez-
ményezett neve rovatba az Ábrahámhegy Kulturális 
Örökségének Megőrzéséért Alapítvány szöveget írja be.

Köszönjük!

Zolnai László
kuratóriumi elnök
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Krúdy Gyula: Újbor

 Még fanyar az íze, zűrzavaros a színe, de nagy-
ban kóstolgatják Magyarországon, megszagolják, 
megharapják. A szájuk belsejében megforgatják – 
kivallatják, honnan jött, milyen erőt hozott magá-
val? – homokon eregette fürtjeit, vagy hegyoldalak 
hajnalpírjától kölcsönözte tüzét? Vegyül-e könny 
a színébe, mikor egészen megtisztul, vagy akkorá-
ra már végét vetik a magyarok a bánkódásnak és 
mosoly, önfelejtkezés, vidám dal bontakozik ki az 
arcokon, amikor az első kóstolás elmúltával újra 
megtöltik a kupát?

*
 Az újbor jelenti az ifjúságot.
 Jelenti, hogy odakünn a hegyekben a borter-
mő szőlők nem tudják, itthon lyukasak lettek 
hordaink, penészesek vermeink, düledeznek pin-
céink, miután nincs pénzünk reperatúrára, mész-
re és kőre. A bor bőven omlik a hegyekből, a szil-
vafás kertekből, pirosló lugasokról. Az újbor el-
jött Magyarországba ebben az esztendőben is, 
hogy megvigasztalja azokat is, akikről bánatunk-
ban azt hisszük, hogy már csak akkor fognak vi-
gadni, ha a szél veri össze a bokájukat. Az új-
bor nem tudja, hogy itt mindenki olyan arcot öl-
tött magára, amely arcokat azelőtt nem ismertek 
a tükrök. A bánatos, a sértett, a gyűlölködő ar-
cok járnak azokon az ösvényeken, ahol a mosoly-
gós jóbarátság nyújtogatta tenyerét. A poharak-
ba mérget tett a keserűség, a hangokat eldurvítot-
ta a rongyosodó kedély, a lábak nem táncolhat-
tak kedvükre, mert nincs alattuk megfelelő csiz-
matalp és a szívek nem mernek megnyílni, mert 
nem tudják, nem szegeződik feléjük sanda tekin-
tet orv-pengéje.
 Az újbor mindezt nem tudja, amikor a borszűrő 
hónap hűvösíti a szobákat… Ő benyit, mint a ré-
gen látott vendég, aki bízik a dolgában, hogy ki-
tárt karral várják... Ő dalolva jön végig a gyászoló 
városon, mert nem tudja még, hogy azóta itt a bú-
sulás és a sírás lett a divat… Ő megrázza a dalok 
tarisznyáit, felhangolja a hegedűk húrjait, sar-
kantyút csörget és megöleli a titkos ellenséget… 
Ő útjában azt a térképet nézegeti, amelyre a régi 
Magyarország van rajzolva, nem tudja, hogy alá-
zatosan kell köszönni a szomszéd vármegyében az 
utazónak, hogy finánc és vámszedő áll ott, ahol 
tegnap még dalolva szabadon hajtott a kocsi… Ő 
azt hiszi, hogy még mindig élnek azok a bölcs, régi 
emberek, akik a komolyságot megfelelő adag vi-
dámsággal keverték, a munkát felcserélték a mu-
latsággal is, ha annak ideje elérkezett és lakoda-
lomba is szívesebben jártak, mint temetésre.
 Az újbor jön ifjan, diadalmasan, mert még azt 
hiszi, hogy az országban mindenkinek van apró-
pénze, van ölelkező barátja és jókedve, amely alig 
várja az esztendő ünnepélyesebb napjait, hogy le-

vethesse az unalom és közöny béklyóit. Az újbor 
begurul a városokba és megáll az ablakok alatt, 
ahol valamikor a zenészek vonták a szerelem da-
lait, megáll a kapuk előtt, amelyek két szárnyuk-
kal is felnyíltak, amikor a várva várt vendég meg-
érkezett, felkeresi a kis csárdákat és a nagy foga-
dókat, ahol minden arc elmosolyodott, amikor ő 
forrongó ifjúságában megérkezett. Az újbor nem 
tudja, hogy elcsendesedett az ajkakon régen már 
a dal, kilobbant a szeretet kis gyertyája, hideg 
szemmel jár a barátság, padra akasztották azokat 
a csizmákat, amelyek táncba kaptak… Az újbor-
ban csak fanyarságát kedveljük.
1928

*
Ez az írás is szerepel azon a hangoskönyvön, mely 
Krúdy Gyula minden írását tartalmazza a borról 
és amelyet az Ábrahámhegy Kulturális Örökségé-
nek Megőrzéséért Alapítvány ad ki május hónap-
ban. Egy kicsit borongós, szomorkás a hangula-
ta. A könyv nagyobbik fele azért ennél több derű-
vel, emelkedettséggel bír majd. Azért éppen ezt vá-
lasztottam, mert közeleg egy évforduló a nyár ele-
jén, amiről nem mindig emlékezünk meg. Hosz-
szú ideig erről nem is lehetett szólni. Június 4-én 
lesz 90 éve, hogy 1920-ban aláírták a trianoni bé-
keszerződést. A békeszerződés eredményeképp a 
325.411 km² összterületű Magyar Királyság el-
veszítette területének több mint kétharmadát, 
(az ország Horvátország nélküli területe 282.870 
km²-ről 92.963 km-re csökkent) lakosságának 
több mint a felét, az 1910-ben még 20.886.487 
fős ország lakossága 7.615.117 főre esett vissza. 
Gondoljunk rá, halkan…

Z. L.

Elkezdődött a kápolna kivitelezése

 A község temetőjében a kápolna építése, vala-
mint a ravatalozó átalakítása 2010. február 15-én 
vette kezdetét.
 A beruházást a Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács 11.867.732,-Ft összegű támoga-
tásban részesítette. A kivitelezésre közbeszerzési 
eljárás került lefolytatásra. A közbeszerzési eljárás 
nyertese a Vízépítő Füred Kft. A kivitelezővel kötött 
szerződés alapján 2010. június 1-ig a kápolna elké-
szül, melyet követően az épület berendezése, vala-
mint használatbavételi engedélyezése fog megtör-
ténni.
 A kápolna várhatóan július hónapban lesz minden 
hatósági engedély birtokában, mely alapján haszná-
lata megkezdhető.
 Az építkezéssel járó kellemetlenségekért kérjük 
szíves elnézésüket a hozzátartozóktól.
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Ádventi koszorú készítés
 2009. november végén ismét sok érdeklődőt vonzott 
az ádventi koszorú készítési rendezvényünk. Az anyagot 
a Nők a Balatonért Egyesült bocsátja rendelkezésre. Így 
mindenki olyan koszorút készít magának, amilyet sze-
retne. Az ember nagyobb örömmel gyújtja meg vasárna-
ponként a gyertyákat egészen karácsonyig, mintha egy 
sablon koszorút vásárolt volna valamelyik üzletben. Né-
hány lelkes tag még süteményt és innivalót is hozott, így 
még jobb hangulatban telt a karácsonyi készülődés.

Fedőné Vodenyák Katalin

Mikulás
 2009. december 5-én jött el a Mikulás az Ábrahám-
hegyi gyerekekhez. Sajnos a szemüvegét otthon felejtet-
te, így nekem kellett segédkeznem a nevek felolvasásá-
nál, hogy senki ne maradjon ki az ajándék osztásánál. 
Míg a Mikulás meg nem érkezett, a Délibáb bábszínház 
előadása szórakoztatta a gyerekeket a Nők a Balatonért 
Egyesület szervezésében és az Önkormányzat támogatá-
sával. Miután a Mikulás elment, a gyerekeknek lehető-
ségük volt még játszani, és mindenki vidáman majszolta 
az anyukák által hozott fi nom süteményeket.

Fedőné Vodenyák Katalin

Az ábrahámhegyi süteménykóstoló
 Február 20-án a Művelődési Házban a Nők a Balatonért ci-

vil szervezet szervezésében sütemény kóstolót tartottunk. Ezt a 

rendezvényt most már több ízben is megszerveztük évről-évre 

nagy sikerrel. A szorgalmas asszonykezek remek tortákat, rózsa-

fánkot, aprósüteményeket, tiramisut, és még lehetne sorolni, 

hányféle fi nom süteményt készítettek. Előkerültek régi hagyo-

mányos, már-már feledésbe merülő sütemények, édességek re-

ceptjei is. Így teremtettünk mindenki kedvére igazi terülj-terülj 

asztalkát, no és így vétkezhettünk a kilóink ellen. A sütik mel-

lé, a Polgármester Úrtól az Önkormányzat nevében pezsgőt is 

kaptunk, de volt gyümölcstea, és saját termelésű bor is. Beszél-

getés közben megindult a receptek csereberéje is. A süti sütők-

től jó tanácsokat is kaphattunk a sütéssel kapcsolatban. Kedves, 

baráti hangulatban telt el ez a vidám délután. Jövőre is várunk 

mindenkit!

Ízelítőül két recept:

Sajtkrémes, snidlinges muffi  n
Hozzávalók: 2 db tojás, 150 gr natúr joghurt, 1 cs. Sütőpor, 1 

tömbös krémsajt (budget), 2 ek. Apróra vágott snidling, 2 bög-

re liszt, ½ bögre olaj, egy csipet só.

 A 2 db tojást elkevertem a sajtkrémmel és a joghurttal, hoz-

záadtam a snidlinget. A lisztbe belekevertem a sütőport, össze-

kevertem a kettőt, legvégül jött az olaj. Jó alaposan összedol-

goztam. Muffi  nsütőbe papírkapszlikat tettem, belekanalaztam 

a tésztát. 180 fokos sütőben, 20 perc alatt megsütöttem. Egy 

nagyon könnyű, laza tésztájú fi nom ízű muffi  nt kaptam, ami 

kedves családomnak nem igen ízlett. Közölték velem, hogy a 

muffi  n csak édes változatban jó!!!????

Egy jó tanács annak, aki esetleg megsüti: elég nehezen jön ki a 

muffi  npapírból, így szerintem egy picit érdemes megkenni olaj-

jal a papírt sütés előtt.

Túrótorta
 4 tojássárgáját habosra keverünk 20 dkg porcukorral, egy 

csomag vaníliás cukorral, és 13 dkg vajat is hozzákeverünk. Eh-

hez adunk fél kiló túrót, fél marék tört mandulát, 10 dkg ma-

zsolát, 2-3 evőkanál búzadarát, egy citrom reszelt héját. A to-

jások habbá vert fehérjét belekeverjük. Zsiradékkal és zsemle-

morzsával kikent formába öntjük, és lassú tűzön sütjük.

Szávai Gézáné
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Nyugdíjasok karácsonya
 Az elmúlt évekhez hasonlóan 2009. november 23.-
án meghívót hozott a posta, amelyben Ábrahámhegy 
Község Önkormányzata karácsonyi ünnepség kere-
tében köszönti a község nyugdíjasait, és meghívja 
2009. december 19.-én 15 órára a kultúrházban tar-
tandó ünnepségre.
 Nagy várakozással néztünk a nap elé, mivel már 
reggel hófehérbe öltözött a táj, vajon részt tudunk-e 
venni ezen a szép ünnepen - idősek vagyunk, nehe-
zen járunk a 20-30 cm-es hóban, amely még délután 
is szakadt. A Polgármester Úr és a képviselő testü-
let tagjai mindent elkövettek azért, hogy e nap a sze-
retet, együttérzés jegyében telhessen. Autóval, kis-
busszal szállítottak bennünket a helyszínre.
 Szívünkben, lelkünkben mi is erre az ünnepre ké-
szültünk. A kultúrházban feldíszített gyönyörű fenyő-
fa, fehér terített asztalok (üdítő, sütemény, szend-
vics) vártak bennünket. Ezen a csodálatos napon kö-
szöntöttük egymást, a rég nem látott ismerősöket.
 A szeretet ünnepén igen gazdag műsorral ked-
veskedtek a révfülöpi óvodások, a Badacsonytomaji 
Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola ta-
nulói, valamint az ábrahámhegyi fi atalok. A karácso-
nyi műsor, vers ének, dalcsokor karácsony ünnepét 
elevenítő színdarab szívet melengető volt, amelyet a 
Polgármester Úr egy csokor virág kíséretében minden 
betanító pedagógusnak, óvónőnek megköszönt. Ez-
után községünk polgármestere köszöntötte a részt-
vevőket, megemlékezett mindazokról, aki már nem 
lehetettek köztünk, emlékükre egy-egy szál gyertyát 
gyújtott. Külön tisztelettel köszöntötte településünk 
legidősebb nyugdíjasait: özv. Horváth Józsefnét, és 
Rácz Gyula bácsit. Nem mindennapi eseménynek le-
hettünk szemtanúi ezen a szép napon, hiszen a nagy 
esemény, Rácz Gyula bácsi, édesapám 100. születés-
napja csaknem egybeesett a Karácsony ünnepével.  

Rácz Gyula bácsit nem csak a község lakossága kö-
szöntötte, unokája, a polgármester – átadta Bajnai 
Gordon Miniszterelnök Úr, gratuláló oklevelét, a sza-
kadó hóesésben eljött és tiszteletét tette Lasztovicza 
Jenő Országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés el-
nöke. Meleg kézfogással, szeretetteljes szavaival kö-
szöntötte az ünnepeltet és átadta a Megyei Közgyű-
lés oklevelét. Igen megható pillanat volt, amikor a je-
lenlevő nyugdíjasokkal – egy pohár bor kíséretében 
– köszöntőt mondott, és mindenkinek boldog, békés 

Kistérségi Karácsony
 A gyerekek életében az egyik legmeghittebb ünnep a 
Karácsony. Évek óta már, hogy Tapolca és Környéke Kis-
térség Többcélú Társulása közös ünneplésre hívja a tér-
ség általános iskolás tanulóit. A rendezvényt Eke Ferenc, 
a Kistérségi Társulás alelnöke nyitotta meg, amit a tapol-
cai iskolások műsora követett. Az ünnepség alkalmából 
jutalomkönyveket és okleveleket adtak át azoknak a ta-
nulóknak, akik az iskolai munkájuk során kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtottak és példaként állíthatók iskolájuk és 
a térség tanulóinak közössége elé. Ezt az elismerést isko-
lánkból  Szabó László 8. osztályos tanulónk érdemelte ki. 
A jutalmak után a gyerekeké volt a főszerep, igazi kikap-
csolódást biztosítottak a játszóházak, kézműves foglalko-
zások, táncversenyek.

 Igyekeztünk mindent kipróbálni, gyertyát öntöttünk, 
karkötőt fűztünk, karácsonyi gömböket, angyalkákat ké-
szítettünk, kipróbáltuk a korongozást, a szövést, a fonást. 
Gólyalábakon billegtünk, légvárban ugráltunk, arcot pin-
gáltattunk.

 Játékmesterek segítségével elménket csiszolva vetélke-
dőkön, fejtörős játékokon vettünk részt. Mindenki kedvé-
re válogathatott a programok közül.  Felejthetetlen volt ez 
a nap.

Lakatné Mógor Katalin
A diákönkormányzat vezető tanára

karácsonyt kívánt.
 Az ünnepélyes műsor után a megterített asztalon 
levőkből mindenki fogyasztott, beszélgetett, zenét 
hallgatott, sőt volt, aki a zenére táncra is perdült. 
 A műsor meghitt, meleg hangulatot varázsolt szí-
vünkbe, lelkünkbe. Az ábrahámhegyi nyugdíjasok 
nevében megköszönöm ezt a szép felejthetetlen dél-
utánt a képviselő testület valamennyi tagjának, mun-
kájukhoz további jó erőt egészséget kívánunk!

Ábrahámhegy, 2010. március 11.
Vella Ferencné

Ui.: Külön köszönet illeti Borbélyné Dégi Katalint, aki 
évek óta csodálatos díszeket készít, amiknek a segít-
ségével ünnepivé varázsoljuk a termet.

á í á
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 Ezúton szeretnénk megköszönni vendégeinknek, hogy 
ezen a hagyományőrző, téli rendezvényünkön érdeklő-
désükkel megtiszteltek bennünket. Közben a jól össze-
szokott csapat már a vacsora elkészítésén szorgoskodott: 
az üstben főtt az isteni orjaleves, rotyogott a toroská-
poszta, a véres- és májas hurka. A kolbászok is lassan el-
készültek, a csapattagok át- átkacsintgattak a szomszéd-
ba, mustrálgatták egymás kolbászát. Izgatottan vártuk a 
zsűrizést, azt gondoltuk, több feladatunk már nem lesz. 
Ekkor nagy meglepetésünkre Laci Betyár versírásra szó-
lított fel minket. Nem volt könnyű dolgunk, verset kel-
lett írni a disznóhoz. Minden csapat remek, hangulatos, 
tréfás rímbe foglalta a negyedik ábrahámi disznóvágás 
főszereplőjét. Hatalmas taps és nevetés kísérte a produk-
ciókat.

 Íme néhány közülük: 

Ábrahámi disznó
Ma reggel még éltél,

De remélem, nem nagyon féltél!
Sajnálhatod, hogy nem ismertelek,
Ezért, drága Husom, betöltöttelek!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Havas Januári disznóvágás

 2010. január 30- án a falu apraja- nagyja összegyűlt 
a tűzoltószertárnál, a Negyedik Ábrahámhegyi Falusi 
Disznóölésre. A kora reggeli órákban Czirók Lajos böl-
lérmester vezetésével, és ceremóniamesterünk, a Jó Laci 
Betyár irányításával megkezdődött a munka.

 A kolbásztöltő versenyen induló hét csapat fogópá-
linkával érkezett, mivel nincs disznótor pálinkakóstolás 
nélkül! A szorgos asszonykezek kínálták a dolgozókat 
és a vendégeket. A tradicionális disznótoros reggeliből 
jutott mindenkinek. Ettünk hagymás sült vért, dinsztelt 
májat és jó forró igazi falusi pogácsát. Volt forralt bor és 
forró tea. A világ legszebb hóesése közepette kezdődhe-
tett a kolbásztöltő verseny. Kijutott az égi áldásból, de 
nem bántuk, mert ettől csak jobb lett a hangulat. Míg mi 
fagyos kézzel a fagyos tölteni valókat „titkos” receptje-
ink alapján fűszereztük, ezalatt bezzeg a háromtagú zsű-
ri már a pálinkáinkat kóstolgatta.

 Harmonikaszó mellett, jó hangulatban telt a munka. 
Kora reggeltől kezdve egyre több vendég érkezett, köz-
tük olyanok is, akik még soha nem láttak ilyet. A gyere-
keknek volt rövid lovasbemutató, lovaglás és játék. Egy 
kislány még a kolbásztöltést is kipróbálta.
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HŐSI EPOSZ a zujságba

Küldi Naggyuri

Opusz a Disznóhoz

Az Újév épphogy felderült,
Nagy Aktíva összeült.

A telet a nép nagyon únja,
Vágjunk disznót, mondta Gyula.

Vella Zsolti fővezér,
Azt kiáltá: kell-e vér?

Bakos Bözsi szervezze meg,
Hogy ne a fene, a nép egye meg.

Jó leveske, meg káposzta,
Legyen kalbász, legyen hurka,

A szenátor Borbél Gyula
Ő süsse meg, ezt ő tudja.

Rauk Józsi fuvarozzon,
Pacsi tanár meg dolgozzon!

Magdi lányunk levest kotyval,
Götli úr meg májat aszal!

Elérkezett a nagy nap,
Lali hentes kést ragad,
És a nép nagy örömére

Folott ki a Desznyó vére.

Volt ott sült vér okosság,
Mulatott a lakósság

Szólt a zene vigalom
Jobb volt, mint a lakodalom.

Megjelent pár okos ló,
És mesterük Kandikó.

Jól szerepelt minden táltos,
Köszönjük ezt Néked Ákos!

A kutya bár még nem ette meg,
Búcsúztattuk el a telet.
Pálinka a borocskával,

Elfogyott pár hordócskával.

Ivott a nép, evett Györgyi,
Ki győzné mind felsorolni?

Molnár Bandi zenéjére
Léptek egymás lábfejére.

A szokott brigád tette dolgát,
Főzött, sütött, fogott balhát.

Domi nem volt kapatos,
Brillírozott Szabados.

Magdi, Mari, Böske, Kati,
Mentek másnap mosogatni.
Kicsuvázták a kultúrházat,

Felmostak, meg rongyot ráztak.

Számvetésből ennyit talán...
Nem volt ez más, mint a nyitány.

A stílus, lehet nem úri,
De szívből írta Naggyuri.

Utószó!

Midőn szerelmet ajzó szél jőve el tavasszal,
Ellátjuk népünket sok lével, meg hallal.

Hogy ne hánnyon szemünkre részeges utókor,
Foggyon el általunk sör, pálinka, jóbor.

Ábrahámhegy, 2010. február 3.

 A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, a sok ízletes sült kolbászból ko-
moly feladat volt kiválasztani a három legjobbat, illetve a sorrendet fel-
állítani. A végső eredménybe beleszámított a csapatok pálinkája, az elké-
szített sült kolbász és a vers. 

Ez alapján az alábbi rangsort állították fel:

1. Foci csapat
2. Tűzoltók csapata
3. Ga- Zo csapat
4. Be- Var csapat
5. Hűdejó csapat
6. Képviselők csapata
7. Helyi csapat

 Este a kultúrházban folytatódott a mulatság, volt büfé, zene, tánc. Az 
érkező vendégeket pálinkával köszöntöttük. Ezután zeneszó mellett fel-
tálaltuk a vacsorát. Az idén óriási segítséget kaptunk a hurkasütéshez.

 Egy kis közösség összetartó csapata rengeteget dolgozott ezen a na-
pon. Nézzék el nekünk, ha nem volt minden tökéletes! Köszönet illeti a 
szervezőket és mindazokat, akik munkájukkal hozzájárultak a rendez-
vény lebonyolításához és sikeréhez. Szeretnénk, ha ez a hagyományőr-
ző falusi disznótor évről- évre megismétlődne, az idősebbek átadnák tu-
dásukat, tapasztalataikat a fi atalabb generációnak. Bízunk benne, hogy 
az idelátogató vendégek jó hírét viszik ennek az ábrahámhegyi rendez-
vénynek is! Az eseményről fotósunk csodaszép képeket készített, melyek 
megtekinthetők Ábrahámhegy honlapján.

Török Béláné és Szabóné Berki Szilvia

Köszönet a segítőknek

 Ezúton is szeretném nagy Tisztelettel megköszönni mindenki-
nek, aki kivette részét a IV. Ábrahámhegyi Falusi Disznóvágás si-
keres lebonyolításában. Köszönöm mindazoknak, akik részvétel-
ükkel is segítették, hogy rendezvényünk sikeres volt.

Vella Zsolt
polgármester

Feláldoztad kecses tested,
hogy a népet megetethesd.

Jó kis buli kerekedett,
érted szívünk megremegett.

Budapesti betyárok
lejöttek a kocához.

Pálinkával beneveztünk,
hogy egy jót ehessünk!

Megdaráltunk, füszereztünk,
vastag bélbe betöltöttünk.
Megettünk hát Isten véled,

jövőre sül kistestvéred!
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Elmúlt farsang el, el, el!
Kinek használt, kinek nem!
Nekem használt, neked nem!
Én táncoltam, te meg nem!

 A farsangi bálra készülve a kultúrház udvarán felhalmo-
zott havat a kollégák fagyos, hideg időben, lapáttal, trak-
torral hordták el. Az esti bálon nagy kolompolás mellett el-
égettük a télbanyát! Következmény: másnap szikrázó nap-
sütés, hóolvadás, tavaszias, szép idő. Azóta ismét vissza-
tértek a hideg napok és éjszakák, sőt még hó is esett, de 
előbb-utóbb nem lesz más választása. Kitavaszodik!

BakosnéBakosné

TEREMFOCI BAJNOKSÁG VOLT AZ ÁBRAHÁM-
HEGYI KULTÚRHÁZBAN 2010. február 27-én

A bajnokság eredményei:
I helyezett:  FUTSAL  csapat:  Szőke Erazmus
 Szilasi László
 Lübkemann Fred

II. helyezett  SÖRHAS csapat: Szabó László
 Sütő Árpád
 Zab László
 Góth Péter

IIII. helyezett: MOBIL PETROL csapat: Sági Krisztián
 Gyarmati József
 Goda József
 Orbán Tamás
 
IV. helyezett: STELLA csapat: Fekete József
 Illés Ádám
 Dressel Ármin

CSOCSÓ, DARTS, és PING-PONG
BAJNOKSÁG AZ ÁBRAHÁMHEGYI 

KULTÚRHÁZBAN

 Március 6-án került sor a már hagyományossá vált 
sportnap megrendezésére a kultúrházban. A szép szám-
mal megjelentek asztalitenisz, darts és csocsó versenyre 
nevezhettek. Többen voltak, akik kettő vagy akár mind-
három versenyszámban is indultak, kipróbálva ügyes-
ségüket. Jó hangulatban, játékosan, de a versenyszel-
lem megtartásával küzdött egymással fi atal és közép-
korú egyaránt, lelkes szurkolók bíztatására. Hogy erő 
és kitartás legyen, Bakosné Erzsike zsíros kenyérrel és 
üdítővel kínálta a jelenlévőket. Az estébe nyúló ver-
sengés után Vella Zsolt polgármester úr megköszönte a 
részvételt, majd kiosztotta a helyezetteknek az érmeket 
és okleveleket.

Eredmények:

Asztalitenisz: I. helyezett: Gáspár József
 II. helyezett: Tompos Péter
 III. helyezett: Góth Péter

Darts: I.helyezett: Zab László
 II.helyezett: Góth Tamás
 III.helyezett: Sütő Árpád

Csocsó: I.helyezett: Szabó László - Lübkemann Fred
 II. helyezett: Góth Péter - Gyarmati József
 III.helyezett: Szabó Veronika - Pádvai Miklós

 Nagyon jól éreztük magunkat, ismét egy kellemes 
délutánt töltöttünk el együtt, egy jó kis közösségben.
Jövőre folytatjuk!

Varga Tünde
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„Sportnap” a tapolcai kistérségben!

 Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is meghívást kap-
tunk Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásá-
tól a „Kistérségi Sportnapra”, melyet immár negyedik al-
kalommal rendeznek meg a tapolcai rendezvénycsarnok-
ban. A játékokra a kistérség tíz településéről kilenc csa-
pat nevezett be, köztük Ábrahámhegy csapata is, hiszen 
az első alkalomtól kezdve minden évben részt veszünk 
a játékokon.  Az idei csapat a következő összeállításban 
állt rajthoz: Bicsérdi Eszter, Fekete József, Gáspár Ani-
ta, Gáspár József, Góth Péter, Gyarmati József, Hor-
váth Anita, Illés Ádám, Lübkemann Fred, Sütő Árpád, 
Szabó László,  ifj. Szabó László, Szalai Ildikó, Szőke 
Géza.  Eke Ferenc, a Társulás alelnöke megnyitója után a 
csapatok tagjai, csapatonként más-más színű, a kistérség 
logójával ellátott pólókat kaptak Ebben játszották a zenés 
bemelegítés után, a  több fordulóból álló játékos ügyes-
ségi  sor és váltóversenyeket. Bár, már az egyes fordulók-
nál jó eredményeket értünk el, előfordult, hogy nem sike-
rült minden feladatot száz százalékosan teljesíteni, ezért 
pontokat vontak le tőlünk. A végén szoros küzdelemben, 
Badacsonytördemic csapatával holtversenyben Ábrahám-

Megújult az
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület

 Az elmúlt fél évben az egyesületnek jelentős meg-
újulásban volt része.
 Az ez idáig használt skoda helyett az egyesület üze-
meltetésébe és kizárólagos használatába került egy 
suzuki típusú gépjármű, mely korát tekintve fiata-
labb így üzembiztosabb.
 A működési területe az egyesületnek további egy 
településsel Kékkút községgel bővült így a működé-
si terület Ábrahámhegy, Balatonrendes, Kékkút és 
Salföld községekre terjed ki.
 A vezetőségben megtörtént a vezetőség újravá-
lasztása, mely alapján a megválasztott tisztségviselők 
mandátuma 2013-ig szól.

hegy csapata a második helyezést érte el. Ezután a höl-
gyek hetes dobó versenyen,  a férfiak kapura rúgó verse-
nyen vehettek részt,  a nézők és szurkolók pedig  külön-
böző, történelmi és más általános kérdésekből összeállí-
tott totó kitöltésével gyűjthettek ajándékokat.
 A játékok végén. az eredményhirdetéskor Vella Zsolt 
Ábrahámhegy polgármestere, mint kistérségi elnökségi  
tag köszönte meg a versenyzőknek a részvételt. A vetélke-
dés győztese Tapolca település csapata lett. Ők vehették 
át a tavalyi első helyezettől, Badacsonytördemic csapatá-
tól a vándorserleget.

 A végeredmény a következőképpen alakult:
I. helyezett: Tapolca 48 ponttal
II. helyezett (holtverseny): Ábrahámhegy 41 ponttal
és Badacsonytördemic 41 ponttal
III. helyezett: Badacsonytomaj 40 ponttal
majd Lesenceistvánd-Uzsa 29 pont, Hegymagas 23 pont, 
Raposka 21 pont, Kapolcs 14 pont, Kisapáti 13 pontos 
eredménye következett.

 A játékok természetesen nem „vérre mentek”, hiszen 
a cél egy jókedvű közösségi együttlét és a sportolás, és 
mozgás népszerűsítése volt, mely maradéktalanul telje-
sült.

 Az egyesület jelenléte a községekben a 2009 évhez 
képest jelentősen nőtt március hónapig közel nyolc-
száz óra szolgálatot teljesítettek a tagok a községek 
területein.
 Több alkalommal a rendőrséggel közösen végez-
zük szolgálatainkat, segítjük munkájukat, mind a 
rendezvények lebonyolításakor forgalom elterelés-
ben, mind pedig a bűnmegelőzésben.
 Reméljük tevékenységünk a lakosság megelégedé-
sére szolgál és segíteni tudunk mindennapjaik gond-
talanságában.
 Felhívjuk figyelmüket értékeik védelmére.
 A polgárőrség továbbra is elérhető a képújságban 
szerepeltetett illetve az alábbi telefonszámokon:
06 30/650 47 97; 06 30/595 93 89; 06 30/580 63 85

Sütő Árpád
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Göbölyös Gyula Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott

 A napokban (március 15-én) jártam fenn Göbö-
lyös Gyulánál, a Nők a Balatonért Egyesület Retro 
kiállítását szervezve, őt kértem fel a kiállítás meg-
nyitására. Kedves felesége, Laczkovich Alíz újsá-
golta az örömhírt, hogy milyen kimagasló kitünte-
tést kapott a férje. 2010. március 14-én az oktatási 
és kulturális miniszter kimagasló színvonalú mun-
kájáért Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést adott át Göbölyös Gyula festőművész-
nek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakor-
ló Iskolája nyugalmazott tanárának, melyet a lánya 
vett át. 

 Göbölyös Gyula festőművész, restaurátor, nép-
rajzkutató, a Képző- és Iparművészeti Szakközépis-
kolában tanított rajzoláson kívül műelemzést, min-
tázást és még sok más tantárgyat.

 Szentesen született 1940. november 15-én. 1964-
től él Ábrahámhegyen. Magyarországot bejárva szá-
mos bútort, használati tárgyat mentett meg a pusztu-
lástól, melyek közül a legtöbb a Néprajzi Múzeum-
ban tekinthető meg. Mindene a tanítás. Ábrahám-
hegyi diákok is többen tanultak nála, de jelenleg is 
vannak növendékei, és egykori tanítványai is több-
ször felkeresik konzultációra. 

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt Ma-
gyarország érdekében kimagasló érdemeket szerzett 
magyar és külföldi állampolgároknak adományoz-
ható. Olyan személyeknek ítélik oda, akik, akár a 
kultúra, a tudomány, a művészet, továbbá saját szak-
területük terén példamutató tevékenységet folytat-
tak.

A kitüntetéseket minden esetben a köztársasági el-
nök adományozza a miniszterelnök vagy az adott 
miniszter felterjesztése és ellenjegyzése mellett.

 A Magyar Köztársasági Érdemkereszt a magyar 
állam által adományozható legmagasabb kitünteté-
sek közé tartozik.

 Gratulálunk, hogy Ábrahámhegy lakója, Göbö-
lyös Gyula ilyen magas elismerést kapott munkás-
ságáért!

Fedőné Vodenyák Katalin

 Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcra való 
megemlékezés után Gödrös Frigyes szervezésében, már 
hagyományosan fi lmvetítésre került sor a Művelődési 
Házban.  Makk Károly, a világ 100 legjobb fi lmje közé 
választott Szerelem című fi lm Kossuth díjas rendező-
je mai magyar  témát választott az  Így, ahogy vagytok 
című fi lmjéhez, amelyet idén a 41. Magyar Filmszem-
lén mutattak be. Forgatókönyvét Bereményi Gézával, és 
Medvigy Gáborral közösen írták. Főbb szereplői: Cser-
halmi György, Nagy-Kálozy Eszter, Csányi Sándor, Sza-
bó Győző, Fenyő Iván, Törőcsik Mari,  Trill Zsolt, Für 
Anikó, Gáti Oszkár, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Revicz-
ky Gábor, Szirtes Ági.
 Bencze Gábor a katonai repülés világbajnoka, a repü-
lés szerelmese, egy vidéki város új polgármestereként 
hamarosan megtapasztalja, hogy az égből a földre poty-
tyant. A mai magyar földre! Munkája megkezdésekor 
mindjárt szembe találja magát a korrupt városvezetés-
sel és a vele szoros kapcsolatban működő helyi maffi á-
val, egy repülőtér felújításához kapcsolódó tender ügyé-
ben, melyben ő a környéke felemelkedését látja. Mások 
viszont egészen mást! Így kezdődik a történet, amely-
nek apropóján megmutathatók olyan emberi viselkedé-
sek, tulajdonságok, amelyek részben egy adott társadal-
mi konstrukció gyümölcsei: az, hogy majdnem minden-
ki megvehető, zsarolható, gátlástalan, ha a saját pénz-
szerzéséről van szó. És hogy a legostobább és legrom-
lottabb emberek irányíthatnak egy adott közösséget. Az 
új polgármester terve, hogy majd rendet teremt, eleve 
kudarcra van ítélve. Tudja ezt ő maga is. Mégis magá-
nyos harcosként, megszerezve persze maga mellé a nőt, 
- a különös, szerelmi történetben felbukkanó, ukrán-ma-
gyar Szandrát - nekifog a küzdelemnek. Természetesen 
hősünk is csak ember, belegabalyodik rendesen. Csak 
idő kérdése, hogy mikor kerül felszínre az ő szennye-
se, Szandra múltja, aki szintén a helyi kiskirályok háló-
jában van.  A fi lm egyik kulcsjelenete is erről szól, ami-
kor a részeg oligarcha öleléseivel megpróbálja elcsábí-
tani Szandrát. Bencze ugyan ezt nem hagyja, de tovább 
dalol a gengszterrel. A történet nem zárul a rossz buká-
sával, és a jó győzelmével. A fi lm végére, ami csak kicsit 
fest túlzó, képet a valóságunkról nem a rossz veszte, ha-
nem a becsületes úton maradni akaró vesztesége marad. 
S ha a fi lm után marad bennünk néhány kérdés, jussanak 
eszünkbe a rendezőnek egy interjúban mondott szavai: 
„Aki érti, érti, aki nem, nem. Gondolkozzunk!”
 Köszönet Gödrös Frigyesnek a jó moziért!

Bakosné
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főleg írókból, költőkből álló értelmiségi csoport, a „már-
ciusi ifjak” Pesten az utcára mentek, s felolvasták a ma-
gyar nemzet legfontosabb követeléseit tartalmazó „Tizen-
két pont”-ot és elszavalták Petőfi  költeményét a „Nemzeti 
Dalt”-t. A március 13-i bécsi és a 15-i pesti forradalom ha-
tására az udvar kénytelen volt az országgyűlési követelé-
seket elfogadni, ezekből törvényeket alkottak, amelyeket a 
király áprilisban szentesített. Gróf Batthyány Lajos (1806-
1849) vezetésével létrejött az első független, az országgyű-
lésnek felelős magyar kormány. A miniszterek többsége a 
kor reformpolitikusai közül került ki, így helyet kapott a 
kormányban Széchenyi és Kossuth is.
 Széchenyi haladó politikus volt, saját vagyonából adott 
a köz javára, míg a ma politikusai, állami cégek vezetői 
a közpénzekből vesznek el saját gazdagodásukra. Sajnos 
most az egész ország a korrupciótól hangos. Ezzel, a szo-
morú, de aktuális témával kapcsolatban hozott fi lmet Göd-
rös Frigyes, amit az érdeklődők a megemlékezés után te-
kinthettek meg. Makk Károly legújabb fi lmjét láthatták a 
nézők, az Így ahogy vagytok című politikai krimit, mely 
a korrupcióról, a politika és a bűnözés összefonódásáról 
szól. A Kossuth-díjas rendező Kertész Ákos Farkasbőrben 
című elbeszélését írta fi lmre a szerzővel és Bereményi Gé-
zával. Az Így, ahogy vagytok stáblistáján feltűnnek a fi -
atal színészkorosztály legismertebb arcai (Csányi Sándor, 
Trill Zsolt, Fenyő Iván, Szabó Győző), a középgeneráció 
tagjai közül a főszerepet játszó Cserhalmi György, vala-
mint a szerelmét alakító Nagy-Kálózy Eszter, de Makk 
Károly fi lmjében tért vissza a fi lmvászonra betegsége után 
Törőcsik Mari is. „Ez a fi lm nálam az elmúlt néhány év in-
gerlő tapasztalatainak a végeredménye. A késztetés onnan 
ered, hogy mindenki beszél egy jobb társadalomról, arról, 
hogy mit kellene csinálni” - fogalmazott a rendező, hozzá-
téve: különböző „nehézségi erők” mindig megakadályoz-
zák az ország előrelépését; az igazi gondok kibeszéletlenek 
maradnak, a fi lm területén is”.
 A fi lm előtt egy régi Híradót is lejátszott nekünk Gödrös 
Frigyes, idézve ezzel a régi idők moziját, amik rendszere-
sen fi lmhíradókkal kezdődtek.
 Köszönjük mindazoknak akik az ünnepségen részt vet-
tek, és mindenkinek aki hozzájárult az ünnep hangulatának 
emeléséhez.

Fedőné Vodenyák Katalin

MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS 
ÉS FILMVETÍTÉS

 Idén is megemlékeztünk a kultúrházban az 1848-49-es 
szabadságharcról. Aki eljött az ünnepséget megtekinteni, 
az láthatta, hogy az ábrahámhegyi fi atalokat ismét jól fel-
készítette Bakosné Erzsike, aki idén lendületes dalokkal 
egészítette ki a műsort, melyet a gyerekek lelkesen adtak 
elő. Beszédet én mondtam, melynek néhány gondolatát e 
cikkben is leírom.
 A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti márci-
us 15-ét, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a min-
denkori államhatalom. A II. világháború utáni magyaror-
szági kommunista rendszer nem tartotta nemzeti ünnepé-
nek. Az 1960-as évektől „diákünneppé” változtatták, „for-
radalmi ifjúsági napok” elnevezéssel összemosták március 
15-ét olyan kommunista évfordulókkal, amelyeknek sem-
mi közük nem volt a márciusi ifjúsághoz. Akik e jeles nap 
eseményeihez méltóan akartak ünnepelni, azokra nem rit-
kán rendőri gumibot várt. A Magyar Országgyűlés 1991-es 
határozata értelmében március 15-e az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris 
Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztár-
saság nemzeti ünnepe.
 A márciusi ifjak változást akartak. Magyarország a XIX. 
század első felében már hosszú ideje a Habsburg biroda-
lomhoz kapcsolt állam volt. Az angol, az amerikai és a 
francia forradalom hatására azonban a nemesség egy ré-
sze egyre erőteljesebben követelte a gazdaság, a társada-
lom és a politikai rendszer átalakítását. Ez a változtatá-
si igény az 1820-1830-as években tört felszínre. Elsőként 
az ország egyik legnevesebb és leggazdagabb arisztokrata 
családjából származó gróf Széchenyi István (1791-1860) 
fejtette ki könyveiben, röpirataiban programját. Arisztok-
rata társai többségétől különbözve, a nemesség felemel-
kedését, felülről kezdeményezett reformok útján az egész 
nép jólétének emelésével együtt vélte megvalósíthatónak, 
a Habsburgokhoz fűződő viszony megváltoztatása nélkül. 
A köznemesség törekvéseit egy fi atal nemes, Kossuth La-
jos (1802-1894) fogalmazta meg, aki 1841-től a „Pesti Hír-
lap” című újság szerkesztőjeként politikai vezércikkeiben 
hívta fel a fi gyelmet a társadalom és a gazdaság legége-
tőbb gondjaira. Kossuth tovább vitte a reformgondolato-
kat: a Habsburg birodalmon belüli gazdasági és politikai 
önállóságot, a jobbágyság korlátozás nélküli földtulajdon 
szerzését, és az önálló nemzeti ipar megteremtését tartotta 
a legfontosabb teendőknek. A nemesi reformmozgalom el-
képzelései azonban jórészt megbuktak a bécsi udvar ellen-
állásán.
 1848 első hónapjaiban Európa számos nagy városában 
forradalmak törtek ki. Ez a körülmény kedvező feltételeket 
teremtett ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések 
törvényes úton megvalósuljanak. Kossuth a parlament kül-
döttségével 1848. március 15-én Bécsbe utazott, hogy az 
országgyűlés által megszavazott követeléseket elfogadtas-
sák az uralkodóval. Ugyanazon a napon egy kis létszámú, 
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Természeti Csodáink I. A Fekete -hegy

 A Gázló Környezet-és Természetvédő Egyesület tíz tele-
pülés területén található ökológiai értékek aktív védelmén 
kívül azok bemutatását is vállalta.  Ennek részeként a követ-
kezőkben a Káli-medence öt természeti szépségét mutatjuk 
be. Sorozatunk végén a legtöbb olvasó tetszését elnyerő terü-
letre túrát, kirándulást szervezünk.

Barangolásunk első állomása a Fekete-hegy. 
 Méltóságteljes tömbje a Káli-medence északi részén áll őrt 
évmilliók óta. Névadója vélhetően a sötét színű, vulkáni ere-
detű kőzete a bazalt.  Tanúhegy akár a Badacsony, hisz a 
megszilárdult láva az alatta lévő kőzetrétegeket megóvta a 
szél és a víz romboló hatásától.  
 A Balaton-felvidék egyik legnagyobb területű fennsíkja  
Köveskál, Szentbékkálla, vagy éppen Balatonhenye felől is 
megközelíthető. Immár hagyományos évzáró túráinkon mi 
Köveskálról szoktunk indulni, kövessük hát e jól bevált gya-
korlatot!
 Környékünkre oly jellemző szőlőhegyen kanyargó föld-
úton érjük a Nagy Csere Kút elnevezésű, boltíves foglalttal 
védett forrást. Friss vízétől erőre kapva a Vaskapu völgyön 
át –ezt a helyiek Zámbó ároknak nevezik- juthatunk fel a ba-
zaltplatóra. Kitűnő gombázóhely, ám kizárólag hozzáértők-
nek ajánlom a dombocskákon található cseresekben a keres-
gélést.
 Bizton állíthatom, még a Káli-medencében is külön világot 
képviselő, természeti szépségekben bővelkedő , fokozottan 
védett területen járunk! Növényvilága májusban a kosborok-
kal,  nőszirmokkal, de még inkább késő nyáron  a környékün-
kön rendkívül ritka kornistárnics (képünkön) szirmot bontá-
sával kápráztat el. A valaha –s reméljük a jövőben is- mérték-
letes legeltetéssel kezelt gyepek közé erdőfoltok ékelődnek. 
Számos tavacska közül a déli részen a Bika- és a Barkás tó fel-
keresését javaslom. Néhány kiadvány ezeket krátertavaknak, 
esetleg tengerszemeknek tulajdonítja. Valójában a megszilár-
duló bazalt súlya alatt megsüllyedő alapkőzetek alakították 
ki medrüket. Kizárólag csapadékvíz táplálta vízállások időn-
ként kiszáradnak, ekkor a tőzeges süllyedék a tűz áldozatává 
válhat. Történt ez legutóbb 1993 augusztusában. Azonban a 
természet visszaszerző erejének köszönhetően ma már ismét 
sokszínű állat- és növényvilág gyönyörködhetünk. Az élővi-
lág ritkaságai mellett, innen nyílik hazánk egyik legszebb pa-
norámája. Erről az állami erdészet által nemrégiben helyreál-
lított Eötvös kilátóból, és a fennsík déli letörésénél lévő pano-
rámapontról a Koppány-látóról (képünkön) is meggyőződ-
hetünk.
 Előtérben a Káli-medence síkja, a gyepeken legelésző nyá-
jakkal, gulyákkal, nyugati irányban a Badacsony, a Szent 
György-hegy, a várrom koronát viselő Csobánc, a sokak ál-
tal a Földanya kebleihez hasonlított Tőti és Gulács….. Lélek-
emelő, nehezen leírható káprázatos élmény! 

Tisztelettel kérjük olvasóinkat, ve-
lünk együtt tegyenek meg mindent 
hogy ez az ősi, sokáig háborítatlan, 
ám sajnos az utóbbi időkben egy-
re inkább védelemre szoruló táj a 
maga szépségében pompázhasson 
a továbbiakban is! Reméljük, cso-
dálatos közösségüket némileg meg-
ismerve tudjuk, hogy településüket 
mihamarabb tagjaink között üdvö-
zölhetjük!

Vókó László

Közös kincsünk a Káli-medence
 A Káli- medence szépségeiről, a minket,-  itt élő embereket- kö-
rülölelő csodálatos világról hallhattunk előadást a kultúrházban egy 
hideg, szeles péntek délután.
A szép számmal összegyűlt érdeklődők egy virtuális kiránduláson 
vehettek részt, bejártuk a Káli- medencét, bepillanthattunk a 2- 9 
millió éves hegyek ölelésében elterülő „ékszerdobozba”. 
 Előadónk, Vókó László 25 éve a Balaton- felvidéki Nemzeti 
Park munkatársa. Ismeri e vidék minden szegletét, növény- és állat-
világát, a hegyeket, a völgyeket, a köveket. Szinte szerelmes rajon-
gással beszélt a tájra jellemző változatosságról és sokszínűségről, az 
emberekről, a növényekről és az állatokról. A tájról, mely az idelá-
togató és az itt élő embereket egyaránt rabul ejti.
 Az Ingó- kő érdekessége, a Hegyestűről elénk táruló panoráma, 
az összefogással felépített kővágóörsi mosóház története, mind- 
mind egy- egy apró morzsa a Káli- medence titkaiból. Könnyen a 
titkok nyomába érhetünk, ha felkerekedünk és a saját szemünkkel 
győződünk meg arról, hogy ez a táj valóban kincseket rejt.
 A honfoglalás idején Kál nemzetségnek otthont adó vidék je-
lentős geológiai, botanikai és népi építészeti emlékekkel teli világa 
még az itt élő, és a környéket ismerő embereknek is tartogat meg-
lepetéseket. Az előadáson elénk táruló képek a természet közelsé-
gét idézték. Láthattuk a lisztes kankalint (amely a nemzeti park jel-
képe), a fekete kökörcsint, az apró nőszirmot és sok más védett nö-
vényt; a „Kódis- mezőn” fi gyelő ürgét, madarakat, siklókat, béká-
kat, „pállott” szájú sárgarigó fi ókákat. Megtekinthettük a Salföldi 
Természetvédelmi Major őshonos magyar háziállatait, a rackaju-
hokról, szürkemarhákról, bivalyokról készült gyönyörű képeket. S 
mindezt érdekességekkel, különleges történetekkel fűszerezve.
 Azt hiszem, valamennyiünk nevében elmondhatom, hogy sok- 
sok új ismerettel gazdagodtunk. Nagy élmény volt hallgatni Vókó 
Úr színvonalas előadását. Meghallottuk az üzenetet, azt hogy a ve-
lünk élő és folyton változó természetet tisztelnünk kell, közös kin-
cseinkre elsősorban nekünk, itt élőknek kell vigyáznunk, erre kell 
tanítanunk gyermekeinket, unokáinkat.

Szabóné Berki Szilvia



17

Dr. Kovács Ildikó reumatológus főorvos 
előadást tartott az  izületi betegségekről a 

Művelődési Házban

 Téli esték programsorozat keretében március 12-én nagy 
érdeklődéssel hallgattuk dr. Kovács Ildikó reumatológus fő-
orvosnő előadását a reumáról, ezen belül pedig a kopásos 
izületi elváltozásokról. A főorvosnő előadásban arról be-
szélt, hogy sajnos már nem csak az idősebb korosztályt, ha-
nem a fi atalokat is egyre jobban érinti ez a betegség. Több-
ször kihangsúlyozta, hogy kialakulásában nagy szerepet ját-
szik az életmód, a túlsúly és a mozgáshiány, valamint a ge-
netikai tényezők (örökletesség). A reumának többféle fajtá-
ja létezik, de mindre jellemző a kötőszövet kórós elválto-
zása, ami lassan, fokozatosan alakul ki. Az izületi kopásnál 
a porc- sejt, valami folytán elpusztul (pl: anyagcsere zavar) 
így a porcréteg eltűnik, ezáltal az izület rugalmatlanná válik, 
merev lesz, eldeformálódik, ami fájdalommal jár,sokszor a 
fájdalom a csontig hatol. A kopásos izületi fájdalmak legin-
kább a gerincben, csigolyákban, térdben, bokában érezhe-
tők.
 Pl: túlsúly révén a térd izülete túlterheltség miatt nagy 
igénybevételnek van kitéve, ez kopáshoz, gyulladáshoz ve-
zet, ami megnehezíti a járást, különösen a lépcsőn lefelé me-
net. Főorvosnő felhívta fi gyelmünket arra, hogy nem kell 
ezekkel a fájdalmakkal együtt élni, komoly eszközök áll-
nak rendelkezésre, nagyon jól tudják már ezeket a betegsé-
geket gyógyítani, vagy legalább enyhíteni a fájdalmakat. Vi-
szont azt is elmondta, hogy nagyon fontos idejekorán ke-
zeltetni addig, amíg lehet a sejteket regenerálni. Bátran for-
duljunk háziorvosunkhoz, kérjünk beutalókat a szakrende-
lésekre, javasolta a termálfürdők látogatását, évi kétszeri al-
kalommal kaphatunk társadalombiztosítással támogatást a 
fürdőkbe gyógykezelés céljából. Éljünk vele! / amíg lehet!!/ 
Főorvosnő javaslata alapján, változtatni kellene az étrendün-
kön is, a jó magyaros ételek elhagyásával ,zsíros, fűszeres 
ételek, vörös húsok mellőzésével. „ÉTELED AZ ÉLETED! 
AZ VAGY AMIT MEGESZEL!” Fogyasszunk fehér húso-
kat, halat. Előnyben kellene részesíteni a zöldségeket, tel-
jes kiőrlésű gabonaféléket. Szervezetünket lúgosítani. Túl-
súly esetén igyekezzünk testsúlyunkat csökkenteni. Hangsú-
lyozta, hogy a rendszeres mozgás sokat segíthet. Előadásá-
ban kitért a vitaminkészítményekre, a porcvédőkre, melyek-
kel ki tudjuk iktatni a gyógyszereket, és nincsenek mellék-
hatásaik. Már 40 éves kortól el lehet kezdeni a szedésüket. A 
porcvédőket 3 hónapig ajánlatos szedni - mondta -, utána 2-3 
hónap szünet, és újból elkezdeni. Javaslata alapján egyik al-
kalommal pl. glükozamin, a következőben pedig kondroitin 
tartalmút.
 Csontritkulás megelőzésére nagyon jó hatással van a fris-
sen darált mák, mézzel. Reggelenként egy evőkanállal fo-
gyasszunk belőle (nagy a kalcium tartalma). Felsorolt néhány 
kalciumban gazdag ételt: kelkáposzta, savanyúkáposzta, 
brokkoli. A hallgatók közül kérdezték akupunktúrás kezelé-
sekről, talpmasszásról, mágneses terápiáról. A főorvosnő a 
kérdéshez pozitívan állt hozzá, elmondása szerint ezek a ke-
zelések hozzájárulnak az egészségünk megőrzéséhez, javít-
ják a vérkeringést, oxigént juttatnak a vérbe, ezáltal a sejtek 

anyagcsere folyamatát aktiválják, így lerövidül a gyógyulási 
idő. Az előadás végén Gáspár József képviselő Úr egy szép 
virágcsokorral és egy kis szerény ajándékkal, mi pedig nagy 
tapssal köszöntük meg Főorvosnőnek az érdekes és értékes 
előadását.

Ui.: Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy  min-
denkit szeretettel várunk a Csákváry Zsuzsanna gyógytor-
nász által vezetett tornáinkra, hétfő-csütörtöki napokon 18, 
illetve áprilistól 19 órától.

Kandikó Ferencné

Kedves Nyugdíjasok!
 Az ÁBRAHÁMHEGYI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR-
BAN az Önök érdeklődési körének megfelelő klub- 
foglalkozásokat, összejöveteleket indítunk.

 2010. márciustól nagy sikerrel működik az „Is-
merkedés a számítógéppel és az internettel” prog-
ramunk, amelyre a jövőben is várjuk jelentkezésü-
ket. A foglalkozásokat 2-3 fős csoportokban folya-
matosan indítjuk, és az egyéni igényeknek megfe-
lelő tempóban haladunk.2010. április- május hó-
napban szeretnénk mozi- és zenedélutánokat; folt-
varrás, keresztszemes hímzés és egyéb kézimun-
ka szakköröket indítani. Terveink között szerepel 
egy asszonykórus és egy túracsoport megalapítása. 
Szervezünk orvosi- és egyéb előadásokat, színház- 
és mozilátogatásokat a környékbeli városok (Ba-
latonfüred, Keszthely esetleg Veszprém) előadá-
saira. Információim szerint több tehetséges „köl-
tőnk” is van, akik verseikkel megörvendeztetné-
nek bennünket, esetleg egy irodalmi kör is meg-
alakulhatna településünkön.

 Ábrahámhegy nagyon sok rendezvénynek ad ott-
hont, szeretnénk a helyi nyugdíjasokat is összefog-
ni, felkarolni és olyan elfoglaltságokat, programo-
kat szervezni számukra, amelyeken örömmel vesz-
nek részt. Hozzunk létre együtt egy olyan működő-
képes Nyugdíjas- klubot, ahol kellemes környezet-
ben, jó társaságban mindannyian kikapcsolódhat-
nak, szórakozhatnak, új információkkal gazdagod-
hatnak. Természetesen nem csak nyugdíjasokat 
várunk, programjainkon, rendezvényeinken bárki 
részt vehet.

 Legyenek Önök is aktív tagjai a Nyugdíjas- klub-
nak, válasszanak programjaink közül és kérem 
Önöket, hogy ötleteikkel, javaslataikkal keresse-
nek fel vasárnap és hétfő kivételével naponta 15- 
21 óráig.

 Személyesen: Községi Könyvtár Ábrahámhegy, 
Badacsonyi u. 12.

Telefonon: 06-70/380-0761

E-mail: abrahamkonyvtar@freemail.hu
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majd Szatmárcsekére költözött. 1823-ban írta legismertebb 

művét, a Himnuszt, melynek „születésnapját” a magyar kultúra 

napjaként ünnepeljük. 1829-től Szatmár 

megye aljegyzője, országgyűlési köve-

te. Közéleti tapasztalatait Országgyűlési 

Naplójában írta le, erkölcsi elveinek ösz-

szefoglalása a Parainesis. Visszavonultan 

élt 1838-ban bekövetkezett haláláig.

 Erkel Ferenc és Kölcsey Ferenc nevé-

ről természetesen mindenekelőtt a Him-

nusz jut eszünkbe. Kölcsey Ferenc nem-

zeti himnuszunk szövegének, Erkel Ferenc pedig zenéjének 

szerzője. A Himnusz nemzeti önismeretünk forrása, a legismer-

tebb és legszentebb magyar költemény, bár valójában csupán 

az első versszaka közismert, mégis a legnagyobb hatással volt és 

van közösségi és egyéni  nemzeti  öntudatunkra. Az irodalom-

történet-írás  ősidők óta kutatja a titkot, az a titok, mitől ma-

rad érvényes az egyik írás üzenete és enyészik a feledés homá-

lyába a másik. Mi tartja érdeklődésünk előterében az egyik szö-

veget és mi teszi érdektelenné a másikat. Kölcsey Ferenc teljes 

életével, egész életművével áll a legszentebb magyar költemény 

mögött. 1815 tavaszán Álmosdról Csekére, e szépséges szatmá-

ri tájra gazdának jött, hogy ne pusztuljon el a családi örökség. 

Ez Trianoni országunk e legkeletibb csücske, a szatmár-beregi 

táj, ahol mindenütt a templom a legszebb épület. Rákóczi, Bá-

thory, Dobó, Kölcsey nemzetségek pátriája. Itt született Móricz 

Zsigmond. Esze Tamás kurucai Tarpán várták a Nagyságos Fe-

jedelmet, hogy az igazság vezére legyen. Ide a Kárpátokból ér-

keznek a folyók. Istenáldotta vidék, melyet azonban gyakran 

meglátogat Isten átka is. A Szamos, Tisza, Túr, határfolyók dü-

höngő árjai. Ezen a tájon valóságismeretben és magyarságtu-

datban gazdagodhatott. Itt Szatmárcseke magányában született 

1823-ban a Himnusz és itt van a költő nyughelye is a kopjafás 

temetőben.

 Erkel Ferenc a Himnusz megzenésítésének kéziratát az 1844. 

február 29-én meghirdetett pályázatra küldte be és Deák Fe-

renc úrnak tisztelettel ajánlotta. Kölcsey költeménye a zene 

szárnyán vált néphimnusszá. A három jeles férfi  neve egyesült 

erővel ajánlja a Himnuszt a magyarság szeretetébe. Szembetűnő 

benne, hogy a birodalmi, a monarchikus himnuszoktól eltérő-

en hiányzik belőle az uralkodó vagy az uralkodóház iránti hű-

ség hangsúlyozása. Himnuszunk a magyarság együvé tartozásá-

nak tudatát fejezi ki. Ezt a célt nagyszerűen szolgálta megzené-

sítése, Erkel Ferenc csodálatos dallama. 1919-ben a Tanácsköz-

társaság idején tiltott, 1949 táján pedig a megtűrt kategóriába 

került, a magyar nép szívéből kitépni mégsem lehetett. 1848. és 

1956. forradalmában és szabadságharcában a megújulni akarás 

jelképe volt. Sokan emlékeznek arra, amikor 1956. októberé-

ben a Hősök terén fáklyaként égtek a hazugságot terjesztő Sza-

bad Nép lapszámai és az emberek szívszorító áhítattal énekelték 

a Himnuszt. Számtalan egyéni és közösségi élmény, emlék bizo-

nyítja, hogy Kölcsey Ferenc költeményét Erkel Ferenc zenéjével 

a magyar nép akarata emelte nemzeti himnuszunkká. Szárnyal-

jon hát az Úrhoz intézett nyitány: „Isten, áldd meg a Magyart”, 

és az irgalmat váró lélek-tiszta fohász: „Bal sors akit régen tép, / 

Hozz rá víg esztendőt, / Megbűnhődte már e nép / A múltat s 

jövendőt!”

Források az internetről                                                Bakosné
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ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELJÜK 2010-BEN

Erkel Ferenc a magyar nemzeti ope-

ra megteremtője. Apai ágon muzsikus 

dinasztia leszármazottjaként,1810. 

november 7.-én Gyulán született, a 

család tíz gyermeke közül második-

ként. Zenei tanulmányait atyja irányí-

tásával kezdte, aki iskolai tanítósko-

dása mellett a gyulai plébánia temp-

lom kántora és kórusvezetője is volt. 

10 éves korában már orgonált és misék kíséretére is vállalkozha-

tott. Tanulmányait Pozsonyban, majd  Kolozsvárott folytatja. 

Itt kezdte meg zongoratanári tevékenységét, s itt lépett először 

koncertező művészként is közönség elé. A pesti közönségnek 

1834. május 4-én mutatkozott be a Nemzeti Kaszinóban ren-

dezett est egyik hangszeres szólistájaként. 1835 tavaszától a Bu-

dai Várszínházban működő magyar színtársulat, a Nemzeti Já-

tékszín karmestere, a Városi (német) Színház másodkarmestere, 

majd 1838-tól a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Szín-

ház zenei vezetője, és főzeneigazgatója lett. 1844-ben kompo-

nálja Kölcsey Ferenc versére a Himnuszt, 1848-ban meghang-

szereli a Nemzeti dalt. Mélyen gyökerező magyar érzelmeit ma-

gával ragadják a szabadságharc eseményei. Bár tevőlegesen nem 

vesz részt a harcokban, magatartásával, alkotói tevékenységével 

nem hagy kétséget meggyőződése felől. Ő áll március 15-én a 

Nemzeti Színház karmesteri pultján, amikor a közönség mind 

sürgetőbb tüntetésére Katona József Bánk bánját félbeszakít-

va beinti a Hunyadi László, híres “Meghalt a cselszövő” kóru-

sát, majd sorban egymás után a Himnuszt, a Rákóczi-indulót 

és a Marseillaise-t. A szabadságharc leverése rövid időre eltávo-

lította a közszerepléstől és a komponálástól, csakhamar azon-

ban újra a régi tűzzel tér vissza feladataihoz. 1853-ban megala-

pítja a Nemzeti Filharmóniai Társaságot. 1875-ben a Zeneaka-

démia igazgatójává nevezik ki. 1884-től a Magyar Királyi Ope-

raház főzeneigazgatója. 1890-ben visszavonult a nyilvános sze-

repléstől. 83 éves korában érte a halál. Művei közül első operá-

ja a Báthory Mária, majd a Hunyadi László mint igazi nemze-

ti opera hozta meg a sikert. A librettót a ’Meghalt a cselszövő’-t 

énekelték városszerte. Még ebben az évben megszületik a ma-

gyar Himnusz. Azután a Bánk bán, mely olyan szenzációs ze-

nei megoldásokkal dolgozta fel Katona József drámáját ami a 

mai napig  nagy hatással van a közönségre. A ’Hazám, hazám’ 

kezdetű áriát alig van, aki nem ismeri. A többi opera: a Sarol-

ta, a Dózsa György, a Brankovics György, a Névtelen hősök, vé-

gül az István király. Mindegyikben tetten érhető Erkel hazafi -

as stílusa. 1952-ben emlékezetes életrajzi fi lm készült róla Ke-

leti Márton rendezésében, Pécsi Sándor címszereplésével. Gál 

György Sándor Hazám, hazám, te mindenem címmel életre-

gényt írt róla, mely könyvtárunkban is megtalálható. Érdemes 

elolvasni!

Kölcsey Ferenc a magyar romantika legjelentősebb költője, a 

reformkor haladó szellemű politikusa, Kazinczy társa a nyelv-

újítási küzdelemben. 1790-ben született Sződemeterben. Régi 

nemesi család leszármazottja, korán árva maradt, himlőben bal 

szemére megvakult. A debreceni kollégiumban tanult, majd 

Pestre került joggyakornoknak. Családi birtokára, Álmosdra, 
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Anekdota a Himnusz keletkezésétől
Gárdonyi Géza: Aranymorzsák

 A nyolcvanas évek végén tagja voltam a Pesti Sakk-körnek. Az el-
nök Erkel Ferenc nem igen járt máshova, mint oda. Egy télen min-
den este ketten maradtunk utolsóknak, és hogy az öregúr néha beszé-
des kedvében volt, hallgattam. - Kedves bátyámuram, - mondottam 
neki egyszer, - én azt gondolom, hogy mindig apró véletlenségek irá-
nyítják az élet kocsirúdját. Hogyan lett zenésszé? Az öreg úr keserű-
arcú, nagyfejű ember volt, s a feje mindig a mellén lógott. Ha valaki-
re ránézett, csak a szemöldökét emelte fel. Akkor is úgy nézett rám. 
- Hát nem hiszi, hogy a tehetség vele születik az emberrel? - A tehet-
ség vele születik, de hogy a művészetnek miféle terére jut, oda vélet-
lenség löki. Maga elé nézett. Aztán azt mondja: - Hát hogy én mért let-
tem muzsikus? Azt már nem tudom, mert igen korán kezdtem. Hanem 
hogy miért lettem magyar muzsikus, arra emlékezem. Hát csakugyan 
a véletlenség. Egyszer még kicsi diák koromban, hazamentem vaká-
cióra Pozsonyból. Még akkor nem volt vasút, de az alföldi kocsik föl-
jártak Pozsonyba is. Én egy paraszt kocsiján mentem haza. Ez ugyan 
nem tartozik a történethez, de az öregúr ezt bocsátotta előre, - emlé-
kezem. Azt mondja aztán: - Volt nekünk egy furfangos mindenesünk, 
akit én nagyon szerettem. Este is, ha csak tehettem, kiszöktem hozzá a 
konyhába és lestem minden szavát. Hol tréfált, hol mesélt, de nekem 
mindenképpen a legérdekesebb ember volt a világon. Egy este ott ült 
a tűz mellett és álmosan pipázott. De nem is pipázott talán, csak ép-
pen hogy a szájában volt a pipa. És amint ott ül bóbiskolva a tűzhely 
padkáján, hát hallom ám, hogy dúdol valamit. Valami ilyenformát….. 
Hallgat egy percig, aztán megismétli. Megint hallgat egyet, megint fuj 
egyet. A dallam hol emelkedik, hol leszáll. De csak éppen annyit fuj 
belőle egyszerre, amennyire egy lélegzetvétel éppen elég. Én bámul-
va hallgattam s a dal bűbája és szaggatottsága megragad. Csodálkoz-
va látom, hogy a dal egységét ezek a szünetek nem hogy zavarnák, 
hanem inkább emelik. Pedig mondom, csak úgy halkan a foga közül 
dúdolt s magának, mint a macska, mert félig aludt. Én aztán lefeküd-
tem, de soha ezt az estét nem feledtem el. Később is, hogy zenész let-
tem, sokat gondolkoztam ezen. Ebből értettem meg, hogy mi a rubátó 
és hogy a metronómot, a taktusmérőt hova tegye a magyar muzsikus? 
Csapja a földhöz! Az az egyszerű parasztmindenes, aki írni-olvasni se 
tudott, az lett a vezetőm az egész pályámon.

A Szózat meg a Himnusz.
 Egy nyári estén nyitva volt a sakk-kör ablaka. (A Velence-kávé-
ház egy elfalazott része volt a kör szobája.) A szomszéd házban va-
laki zongorázott. A körben már nem volt senki. A sakktáblák szana-
szét hevertek az asztalokon. Az utolsó játék az enyim volt, s az én tár-
sam is elment. Erkel maradt ott, aki csak szemlélője volt a játékunk-
nak. Én még az ottmaradt sakkállásra bámultam (bizonyosra mondha-
tom, hogy én vesztettem), és így mind a ketten csöndesen ültünk. Az-
tán, hogy a zongora sűrűn trillázott s egy mesteri kéz futamai árad-
tak be hozzánk, fi gyeltem. - Hallja, elnök úr? - mondottam kifelé int-
ve, csupán, hogy mondjak valamit. Az öregúr a fejét szokása szerint 
lecsüggesztve ült, s maga elé nézett. A szavamra megmozdult a keze 
feje. Legyintett. – Klamperozás! Vártam, hogy fölkel és elmegyünk, 
de csak maradt. Ült és hallgatott. A zongora verője is mintha meghal-
lotta volna az öregúr megjegyzését, elhallgatott.  Akkor hozzám for-
dult az öregúr és szól az ő szokott álmodozó, csendes hangján: - Az 
ilyen kisasszonyok gyorskezűek. Megtanulják a futamokat, a trillá-
kat, de meg nem értik. Gépek!  Megvető oldalpillantás. Én magam-
ban hálát adok az istennek, hogy az öregúr sohase hall engem zongo-
rázni. Ő egy perc múlva folytatja. - Egressy is így zongorázott. Trilla 
és trilla. Az ember bámulja, honnan szedte azt a sok melódiát.  - Hát 
nem volt mestere a zenének? - Fene volt!  Mikoriban együtt dolgoz-
tunk a Nemzeti Színháznál, minden szerzeményét velem íratta át. A 
Szózatot is én írtam neki zenekarra. - Úgy-e az a legremekebb mun-
kája Egressynek? Ezt megint csak azért mondtam, hogy el ne alud-

junk. - Semmi, - felelte az öregúr. - Nyomorék gyereke Vörösmar-
tynak is, Egressynek is. Azt hittem elsüllyedek! Néha túlságosan kese-
rű volt az öregúr. Betegség nehezítette. Talán nem is úgy akarta mon-
dani, csakhogy nem válogatott a szavakban. De az ilyen ember gon-
dolkozásának még az árnyéka is fi gyelemre méltó. Folytatta: - Micso-
da össze-nem-illés van a szöveg meg a dallam között, mikor mingyárt 
az elején így kezdi: Hazádnak ren… Mi ez: a nak,  ren? Ha csak egy 
cseppet is gondolkozott volna rajta, valahogy így írta volna a dallamot 
(S az öreg dúdolta): Nem mondom, hogy éppen így, de ahol hangsúly 
van a szövegben, hangsúlynak kell a zenében is lennie. Érti? Elhall-
gatott, hogy kipihenje a huszonöt szót, amit egymásután mondott el, 
azután csöndesebb hangon folytatta: - Én nem pályáztam. Eszem ágá-
ban se volt, hogy pályázzak. A himnuszra se pályáztam volna. Hanem 
egyszer az történt velem, hogy megfog az utcán, a lakása előtt Bartay 
András: Felhí, és azt mondja odafenn: - Írtál-e himnuszt? - Nem. Nem 
is írok. Egressynek hagyom ezt az örömet. Neki az effélékben ked-
ve telik. - Hát ő megírta már? - Nem tudom. Csak annyit tudok, hogy 
pályázik, és engem megkért, hogy írjam át zenekarra. De napról-nap-
ra halogatja, pedig most jut eszembe, hogy holnap már lejár a pályá-
zat. - És te nem veszed észre, hogy ez szándékosság? - Micsoda szán-
dékosság? - Hát az, hogy neked eszedbe se jusson pályázni! - De ha 
nem is akarok! - Kell! Nem érted, és nem érzed, hogy ez a pályá-
zat nem a nyomorult aranyaknak szól, hanem az örökkévalóságnak? 
Amelyik dalt megjutalmazzák, azt meg is szentelik. Egy hét múlva 
milliók ajka zengi vissza és az lesz a dalok dala, az örökkévaló, a hal-
hatatlan, a szerzőjével együtt. - Ezt mondva, - folytatta Erkel, - be-
tuszkolt engem a mellékszobába, ahol egy kopott zongora sárgállott. 
Odatett egy ív kottapapírost,  melléje a szöveget. - Csináld meg rög-
tön! - De, bátyám, hova gondol! Nem cigaretta-sodrás ez, hogy csak 
úgy rögtön! - Meg kell csinálnod! - Nem lehet. Késő már! Felelet he-
lyett egyet lépett. Kifordult az ajtón, s rám fordította a kulcsot. Még 
csak annyit hallottam, hogy: - Alászolgája! Állok, mint Nepomuki Já-
nos. Hallom, hogy a külső ajtó is csukódik, záródik. No kutya-terem-
tette: szépen vagyunk! Csend van. Ülök és gondolkozom: hát hogy is 
kellene azt a himnuszt megcsinálni. Elém teszem a szöveget. Olva-
som. Megint gondolkozom. És amint így elgondolkozom, eszembe jut 
az én első mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mond-
ta: - Fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok 
szava jusson először eszedbe. És ott a szoba csendességében megzen-
dülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A ke-
zemet a zongorára teszem,  és hang-hang után olvad. Egy óra nem te-
lik belé, megvan a himnusz, úgy, amint ma ismeri. Akkorra már visz-
szajött Bartay is. Eljátszottam neki. Szépnek mondotta. Haza megyek. 
Leírom zenekarra. Másnap benyújtom. Elérkezik a döntés napja. A 
színház ünnepi díszben. Mert, hogy szavamat ne felejtsem, nem vá-
lasztott pályabírák döntöttek, hanem maga a közönség. Elkezdjük. A 
közönség feszült fi gyelemmel hallgatja ezt is, azt is. De nem meleg-
szik. Végre az enyémre kerül a sor. Engem a harangszóra való gondo-
lat annyira eltöltött, hogy a zenekari átiratban is harangszóval kezd-
tem. Ez már előre hatott! Az eddigi dallamok mindenféle csiricsári nó-
ták. Semmi mély érzés. Semmi himnuszi szárnyalás. Az én dallamom 
egyszerre áhítatra kelt mindenkit. Az arcok megmerednek. A szemek 
megtelnek könnyel. És alig, hogy az utolsó sor elhangzik, a tapsolás-
nak és éljenzésnek orkánja rázza meg a színházat. Az enyim volt a di-
csőség.  Hát lássa: ész kell a zenéhez, nemcsak klimpi-klampi!
 A fi gyelemfelhívást és az írás anyagát Varannai Gyula (Kedves 
Gyula bácsi!) küldte meg nekem. Köszönöm!

Bakosné

 „A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a politikai történések-
kel, melyek csak átfutnak fölötte, mint a szél. A kultúra és a nemzet 
azonossága az a mindeneken felül álló erő, mely ellen tehetetlenek a 
fegyverek, és mellyel szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.”

Wass Albert
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A böjt
 Az egyház februárt Böjtelő havának, márciust Böjtmás havának 
nevezi. A farsangi időszakot, (más kultúrában a karnevált, carne vale: 
hústól való búcsúzást) a húshagyó kedd zárja le. Ezen a napon még 
mindent szabad: nagyokat enni-inni, mulatozni, pajzánkodni. A böjt, 
a bűnbánat, hamvazó szerdával kezdődik. Ezt a húsvétot megelőző 
40 napot nevezik böjti időszaknak. Hagyományaink szerint ekkor 
tilos volt a dalolás, mulatozás, tánc, lakodalom, bálozás. Hamvazó 
szerdán elmosták a zsíros edényeket, amiket csak Húsvétkor vettek 
újra elő. Külön böjti edényekben vajjal vagy olajjal főztek. A negy-
ven napos böjt az egyszerűbb, hústalan étkezések ideje volt.
 Március névadója Mars, akit az ősi időkben Napistenként, később 
a háborúk isteneként tiszteltek. A régi római időkben március volt az 
év első hónapja. A tavasz első hónapjaként Kikelet havának is nevez-
ték. Ekkor kezdődnek a mezőgazdasági munkák, kerülnek a magok a 
földbe, és kezdik el átalakulásukat. Az élet új ruháját ölti magára.
 A négy nagy világvallás - a kereszténység, a judaizmus, a budd-
hizmus és az iszlám - tanításai szerint is a böjt segítségével közelebb 
kerülhetünk Istenhez, mivel testünk, lelkünk megtisztul. Zarathustra, 
Platon, Szókratész, Arisztotelész, Hippokratész mind felismer-
ték a böjt gyógyító erejét. A zseniális Leonardo da Vinci, a kínai 
Konfuciusz, Gandhi is rendszeresen böjtölt. Az indiai jogik, az ame-
rikai indiánok is böjtöltek, hogy szellemük megvilágosodjon.
 Tél végén, tavasszal a szűkös élelmiszerkészletet is védte a böjt. A 
téli mozgáshiány miatt felszaporodó túlsúlyon is túladtak, felkészül-
ve a tavaszi, nyári munkákra. Ez a nagytakarítás ideje is. Kint és bent 
is. Ahhoz, hogy a kamrát újra meg tudjuk tölteni, először ki kell taka-
rítani a szemetet belőle, és aztán érkezhet bele a friss, új élelem.
 Böjtölni többféle módon is lehet. Lehet vizes böjtöt tartani, le-
het léböjtöt, amikor csak frissen facsart leveket, gyógyteákat és vi-
zet (minimum 2 liter tiszta forrás vagy ásványvíz). Ezek általában 3 
naposak, de kiterjedhetnek 6 hétig is. Beiktathatunk életünkbe gyü-
mölcsnapokat, hetente egyet. Ilyenkor kb. másfél kiló, lehetőleg egy-
féle gyümölcsöt együnk egész nap.
 A böjt méregtelenít, salaktalanít, erősíti az immunrendszert, növe-
li az életerőt, tehermentesíti az anyagcsererendszert, gyulladáscsök-
kentő hatású, kiküszöböli a savas lerakodásokat, megszépíti a bőrt, 
feltartoztatja az idő előtti öregedési folyamatokat.
 Aki most szeretne böjtbe kezdeni, ne rögtön a negyven napos böjt-
tel indítson. Kezdje csak egy gyümölcsnappal, vagy rövidebb léböjtöt 
válasszon. Ha más nem, de az is segíti a tavaszi megújulást, ha leg-
alább néhány napra kiiktatjuk az életünkből a húst, és visszafogjuk az 
egyébként étkezésünkre jellemző túlzott fehérjebevitelt.
Aki beteg, gyógyszereket szed, kérje ki orvosa és egy böjtben gya-
korlott szakember segítségét. Gyerekek, legyengült betegek, áldott 
állapotban lévők, szoptatós kismamák ne böjtöljenek.
Böjt alatt ne fogyasszunk alkoholt, kávét, a cigarettát tegyük félre és 
más egyéb szenvedélyünkről is mondjunk le legalább erre az időre.
 A böjtre természetesen fel kell készülni. Néhány nappal előtte már 
ne együnk húst és fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt. Nagyon 
fontos ez idő alatt a bőséges vízfogyasztás, ami segíti a mérgek ki-
ürülését. A böjtöt követően pedig szép lassan térjünk vissza a normá-
lis táplálkozáshoz. Ezután sokkal jobban fogjuk érezni, mire is van 
szüksége a szervezetünknek.
 A masszázsok, ledörzsölések, fürdők, a szauna, a laza könnyű 
mozgás, a jó levegőn való séta, a légző gyakorlatok, az úszás, a re-
laxáció mind támogatja a böjtöt. De ne csak testünket, lelkünket és 
szellemünket is próbáljuk meg méregteleníteni. Jó, ha sokat pihe-
nünk, elcsendesítjük magunkat. Néhány napra kizárjuk a külvilágot, 
kikapcsoljuk az agyunkat  szennyező tévét, rádiót, internetet, más 
médiát. Foglalkozzunk többet magunkkal, szánjuk időt szeretteinkre. 
Így nagyot léphetünk előre az önismeretben. Tisztábban látjuk a va-
lódi értékeket. Újuljunk meg, miképpen tavasszal a természet is ezt 
teszi.

Csákvári Zsuzsanna

HÚSVÉTRAHÚSVÉTRA

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,

Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
te zsendülő és zendülő pagony!

Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
fogadd könnyektől harmatos dalom:

Szívemnek már a gyász is röpke álom,
s az élet: győzelem az elmúláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
öreg Fausztod rád vár, jer, remény!

Virágot áraszt a vérverte árok,
fanyar tavasz, hadd énekellek én

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van,
nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott,
vigasztalódott sok tűnt nemzedék,

Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
és neki szánok lombot és zenét.

E zene túlzeng majd minden harangot,
s betölt e Húsvét majd minden reményt.

Addig zöld ágban és piros virágban hirdesd világ,
hogy új föltámadás van!

Juhász Gyula

PÜNKÖSDRE

Piros pünkösd öltözik sugárba, mosolyogva 
száll le a világra.

Nyomában kél édes rózsa-illat, fényözön 
hull, a szívek megnyílnak.

Hogy először tűnt fel a világnak: Tüzes 
nyelvek alakjába’ támadt.

Megoldotta apostolok nyelvét, hirdeté a 
győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’: világító sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, szeretetnek sugara, Szentlélek!

Reviczky Gyula
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Kertészkedjünk...
 Hazánk földrajzi elhelyezkedése, természeti adottsága, mint-
egy ¾ résznyi szántóföldi lehetőséggel egyedülálló Európában. 
A klimatikus viszonyaink a kertészeti termelés számára adottak. 
A meglévő és még ismeretlen termálvizeink nagy lehetőséget 
sejtenek. Ha lenne még egy Széchényink?
 Az idősebb korosztály már bizonyára tapasztalta a kora ta-
vaszi – márciusi – földnek, a napsütötte gőzölgő talajnak a sza-
gát. Szinte csalogatja az embert a határba, vagy legalábbis a há-
zi-kerti hobbikertbe, tennivalóra.
 Ábrahámhegy szűkebb hazánk, ami csodálatos fekvésben a 
Balaton egyik gyöngyszeme. Tanúsíthatom, hogy nemcsak a 
szépsége, hanem a talajadottságai is kiválóak. A hegyekben a 
gyümölcs, szőlőtermesztés számára elsőrangúan ajánlatos a 
művelésre, de alul a házak között kisebb területen jó lehetősé-
gek kínálkoznak a zöldség, gyümölcs és dísznövénytermesztés-
re is. No nem gondolok áruházi termelésre, csakis családi szük-
ségletre. Moldoványi Ákosnak az ismert jóképű tv személyiség-
nek 1987-ben megjelent „kertész legyen ki boldogságra vágyik” 
című könyvében gyönyörűen, hűen, szeretetteljesen szinte meg-
szállottként magasztalja a kertészkedés mással összehasonlítha-
tatlan szépségét, lelki hasznát. Aki eddig nem próbálkozott zöld-
ségmagot vetni, vagy gyümölcsfát gondozni, hátha most hozom 
meg a kedvét rá, és belekezd a tavaszi teendőkbe. Elsősorban – e 
levél írója örülne a legjobban. Higgyék el, aki még nem kertész-
kedett, nagy boldogság elé néz. 
 Zöldségtermesztés:
 Amint a talajviszonyok engedik, vagyis ha aprómorzsássá 
vált a téli fagyok jótékony hatása következtében gereblyézéssel 
a földünk, úgy elkezdhetjük a borsó, valamint apró magvak: pet-
rezselyem, sárgarépa magvak vetését, valamint a leveles zöldek 
közül a sóskát, spenótot. Kertészkedéshez jó erőállapotú talajra 
van szükség. Ha szükséges a javítás elsősorban istállótrágyával 
(Salföldről beszerezhető) vagy NPK vegyes műtrágyával segít-
sünk rajta. Ja és a mély ásás elengedhetetlen. Higgyék el a mi-
általunk termelt petrezselyem zöldet – ami kéznél lesz a kert-
ben – nagyon sokra tudjuk becsülni alkalomadtán. A levesekhez, 
az új krumplihoz, nem a gyökere, a zöldje miatt. Tudom, hogy 
mást nem érdemes termeszteni, mert többe kerül a leves, mint a 
hús, de jóleső érzés ha találunk munkasikert a többi veteményes 
karalábé, karfi ol, zeller, stb. zöldség előállításában is. Nem árt a 
mozgás sem. Tegyük egyúttal a kellemest hasznossá. Megérez-
zük majd!
 Gyümölcstermesztés:
1.) Almástermésűek: alma, körte, birs
2.) Csonthéjasok: kajszi-, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva
3.) Héjas gyümölcsűek: mandula, gesztenye, dió
4.) Bogyós és egyéb: ribizli, köszméte (egres), málna, eper
 - A megszokottól eltérő az almafák helyes metszése. Mégpe-
dig azért, mert a dárdás termőnyársak az ágak végéig terméke-
nyek, tehát nem visszacsonkítani kell, hanem ritkítani a hajtáso-
kat, ezáltal szép tetszetőssé válik a koronaalakítás és levegőssé 
válik a fa. Ugyancsak vigyázni kell a csonthéjasok közül az őszi-
barack, mint csemete vásárlásának megválasztásában. 
 - Fent a hegyeinkben, ahol sok a mésztartalom a földekben, 
ott a mandula alanyt, lent a házi kertekben a vadőszibarack mint 
alanyfajta a kívánatos. A metszés 1/2 rész legyen. A cél a katlan 
alak kialakítás! A többi gyümölcsfaj önbeálló, legfeljebb kicsi 
korukban kell segíteni a koronakialakítást, később alig szorulnak 
ápolásra. A lényeg az, hogy szép, tetszetős gyümölcsöt nyerjünk. 
A fi atal ültetvényekben akár több fajtát is nevelhetünk 1 tövön, 

szemezéssel. Ez úgy történik, hogy az ágaiba más, szebb fajtát 
szemezünk.
 - A tavaszi, inkább télvégi lemosó permetezés elengedhetet-
len. A réz + kén tartalmú – dupla hatóanyaggal – szerekkel csur-
gassuk le a fákat, ezáltal a gombabetegségeken kívül a rovarkár-
tevőket is gyérítsük, pusztítsuk. 3 évenként szabad csak olajtar-
talmú lemosó szert használni, mert eltömíti a fák hasznos póru-
sait, légzőnyílásait.
 - Szőlőtermesztés: 
 Nem jó idők járnak a borászatra. 1972-ben a 600 négyszög-
öl szőlőmön termett 20-25 hl borért tudtam venni egy Zsigulit. 
Ma az értékarányok az Eu-ba lépésünkkel – független a fi nom 
borunktól – rosszul árazódnak. Az ágazat nagyon hátrányosan 
érintett. Nem véletlen a sok kivágás, foghíj. Lehetetlenné vált 
az eladás. Az ún. rendszerváltás óta felére csökkent községünk-
ben a szőlőterület. Fiataloknak nem életpálya a szőlészkedés, pe-
dig a területek kiválóan adottak. Ne feledjük a világbajnoki ezüst 
érmet! A borászok számára azt tanácsolnám, a hordók ha félbe 
vannak először ½ ill. 1 szelet kénnel próbáljuk kiszorítani a le-
vegőt a hordóból. Ha nem veszi be az üres hordó a ként, hajszá-
rítóval, ill. porszívóval segíthetünk a bajokon. Nem kell mindjárt 
fejteni. Egyébként a borászat ábécéje a hordók állandó teletartá-
sa, töltögetése.
 Kérem bármiben szívesen segítek, bizalommal forduljanak 
hozzám!

Orbán István
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BALATONI EMBEREK A BALATONI CIVILEKNEK

1%
Kérjük, ajánlja fel a Nők a Balatonért Egyesület számára 

adója 1%-át!
Adószámunk: 18918548-1-19

 A felajánlott 1%-al az alábbi közhasznú céljaink megvaló-
sítását segítik: ismeretterjesztő kiadványok a Balatonról (A 
Balaton könyve), gyermek programok szervezése a környe-
zeti nevelés érdekében, a Balaton természeti és környezeti ér-
tékeinek védelme, környezettudatos magatartás kialakítása az 
itt élő és a tavat szerető emberekben.
 Az előző évi felajánlást a „VIGYZÁZZ RÁM” környezet-
védelmi társasjáték kiadására fordítottuk.

Badacsony Térségi Civil Kerekasztal
 2009-ben a Badacsony Térségi Civil Kerekasztal tréninget 
szervezett a térség fejlesztését elősegítő stratégia kidolgozásá-
nak céljával. A tréning során meghatározásra került a jövőkép 
és a Kerekasztal missziója. A jövőképet a következőképpen fo-
galmaztuk meg:
 „A Badacsony Térségi Civil Kerekasztal azért tevékenykedik, 
hogy az emberek békében, biztonságban, összegfogásban, tisz-
ta, egészséges környezetben éljenek.” A küldetés egy mondat-
ban összefoglalva a következőképp hangzik: „A Badacsony Tér-
ségi Civil Kerekasztal,  a hozzátartozó civil szervezeteket segíti 
a kitűzött céljaik elérésében, szakmai segítséget nyújt az együtt-
működések kialakításában és fejlesztésében, olyan non-profit 
képzéseket és szolgáltatásokat nyújt, amelyek erősítik az érdek-
érvényesítési képességet, elősegítik a minőségi, összehangolt 
programok és projektek beindítását, lebonyolítását és a jó civil 
közösség kialakítását.”
 2010. január 15-16-án, Badacsonytomajon, a Városi Közös-
ségi Házban került megrendezésre a kistérségi fejlesztési stra-
tégia kidolgozását célzó következő tréning, amelyet Sikorszky 
Gábor, a Székesfehérvári Civil Centrum Alapítvány munkatár-
sa vezetett le.
 A tréning résztvevői meghatározták azon alapértékeket, 
amelyek elősegítik a stratégia megvalósulását. Ezek rangsor sze-
rinti felsorolása:
1. Hitelesség
2. Bizalom
3. Együttműködés
4. Minőség

 A kistérség fejlesztéséhez az eredmény alapú tervezés mód-
szerét alkalmazzuk, ennek előnye, hogy a célok, a hatások és 
az eszközök (objektívák) egymással kölcsönhatásra lépve vezet-
nek azonnali eredményre. A kistérségi stratégia alapvető céljai:
• A civil szervezetek ismertségének növelése;
• A 3 szektor közötti együttműködés hatékonyságának növelé-
se, kapcsolatok kiépítése;
• A civil szervezetek szakmai felkészültségének fokozása, felké-
szítésük a non-profit szakmai tudás továbbadására;
• Megfelelő eszközökkel rendelkeznek információ és tudás-
anyag megszerzéséhez, feldolgozásához;

A célok eléréséhez használandó eszközök:
• Minden szervezetnél van legalább egy személy, aki képzett 
a kommunikáció terén, elsősorban a szervezetek közötti kom-
munikációban tud hatékonyan részt venni.
• Minden szervezet rendelkezik kommunikációs stratégiával, 
eszközökkel, ismeretekkel, önkifejezési készségekkel.
• Minden szervezet rendelkezik fejlett kommunikációs esz-
közparkkal.
• Minden szervezetnek megvannak a kiépített kommunikáci-
ós csatornái.
• A szervezetek között szoros partnerségi viszony került kiépí-
tésre.
• A szervezetek alaposan megismerik egymást szervezetileg, 
célok és eszközök tekintetében.
• A szervezetek tájékoztatják egymást.
• Minden szervezet elsajátítja a partnerség és az együttműkö-
dés kialakításának ismereteit.

• A szervezetek kapcsolatokat alakítanak ki olyan non-profit 
szervezetekkel és azok szakembereivel, amelyek képesek hely-
ben továbbadni a non-profit szférában megszerzett szakmai tu-
dást.
• Minden szervezet alkalmas vezetőt választ.
• A szervezetek példát mutatnak egymásnak, példát vesznek 
egyéb szervezetektől a hatékony működés érdekében.
• Minden szervezetnél tisztázott célokkal, misszióval és alapér-
tékekkel kell dolgozni.
• Végül, de nem utolsósorban megemlítendő a tagok bevoná-
sa és a belső kommunikáció fejlesztése.

A célok és az eszközök kölcsönhatásának eredményeképpen 
ezen következmények bekövetkezése várható:
• A szervezetek minden lehetséges csatornán képesek maguk-
ról hatékonyan kommunikálni.
• A szervezetek egymást erősítik a kommunikációban
• A szervezetek ismerik a többi szektorbéli szervezetek nyelvét.
• A szervezetek képesek lesznek közös tartalommal bíró ren-
dezvények, projektek közös tervezésére, lebonyolítására és ér-
tékelésére.
• A szervezetek tagjainak összejöveteleken van lehetőségük tu-
dásuk átadására.
• A szervezetek vezetői elhivatottak a fejlődésre.
• A szervezetek önismerete megfelelő mélységű.

A következmények azonnali eredményei:
• Minden szervezet megtalálta a számára megfelelő embere-
ket.
• Van kommunikációs képzés ezen személyek számára.
• Minden szervezet rendelkezik hozzáférhető eszközökkel, le-
hetőleg sajátokkal.
• A tudás megszerezhetővé válik a jó partnerség kialakításá-
hoz.
• Lehetőség van olyan alkalmak szervezésére, ahol közös célo-
kat tudunk megfogalmazni.
• Az állandó, kölcsönös tájékoztatás gyakorlata beépül a szer-
vezetbe.
• Minden szervezet képzett vezetővel rendelkezik.
• A szervezetek ismerik egymást és egymás programját.
• Van összekötő személy, aki segíti a „láncolat” összetartozá-
sát.
• Együttműködés alakul ki a fejlesztési tréningeken részt vet-
tek között.
• Ismerik a civil szakembereket, akik „kölcsönözhetők” a szer-
vezeteknek.
• A külső szakembereket, fejlesztőket is ismerik.
• Kapcsolatokat alakítanak ki non-profit szakemberekkel.
• Forrásokat szereznek a hozzáférhető eszközök beszerzésére.

• Ezek mellett a helyi intézményi partnerek segítésének lehe-
tősége az intézmények számára megfelelő szakemberek megta-
lálására.
• Minden szervezet végigvezetett egy komplex fejlesztést.
• Minden szervezet önálló stratégiát alkot, majd bevezet egy 
egyszerű minőségellenőrzési rendszert.

Szeretném, ha az együttműködés minél eredményesebb lenne, 
és remélem, hogy a tréningen részt vevők számára ennek a cél-
nak az eléréséhez segítséget tudtunk nyújtani.

Kiszelyné Jónás Ildikó
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MEGHÍVÓ
A Nők a Balatonért Egyesület Ábrahámhegyi csoportja

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
RETRO kiállításának megnyitójára.

2010. április 2-án (pénteken) 17 órakor
a Bernáth Aurél galériába

(Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13.)

A kiállítást megnyitja: Göbölyös Gyula 
festőművész, néprajzkutató

A kiállítás megnyitóján eredeti mozigéppel
vetítünk le egy rövid fi lmet.

A kiállítás megtekinthető:
2010. április 2-től április 18-ig, naponta 15-19 óráig

A Nők a Balatonért Egyesület a Víz világnapja
(március 22.) alkalmából szeretné felhívni

a fi gyelmet az alábbi érvekkel a vezetékes víz
fogyasztásának jelentőségére:

1. A csapvíz egészséges: 
• A legtisztább, legfrissítőbb üdítő, több ásványi anyagot tartal-
maz, mint jó néhány palackozott ásványvíz. 
• A csapvízben levő oldott kalcium és magnéziumionok az em-
beri szervezet számára nélkülözhetetlenek. Optimális arányban 
tartalmazza az ásványi anyagokat, ezért csecsemőknek és bete-
geknek is ideális. 
• A csapvíz megfelelő mennyiségű fogyasztása egészségmeg-
őrző hatású.

2. A csapvíz biztonságos:
• A vezetékes ivóvíz ez egyik legalaposabban ellenőrzött élel-
miszer. A vízhálózatok jellemző pontjain vesznek a vízművek 
mintákat, és ezeket 56 féle összetevőre kiterjedően rendszeresen 
ellenőrzik. Ezen túlmenően az ÁNTSZ is végez kontrollvizsgá-
latokat.
• A vízszolgáltatók a hidrogeológiai védterületek ellenőrzésé-
vel magát a vízbázist is kontroll alatt tartják, a szolgáltatást pe-
dig minőségirányítási és vízbiztonsági rendszereken keresztül 
felügyelik.

3. A csapvíz kényelmes:
• A friss, tiszta ivóvíz a nap 24 órájában folyamatosan rendelke-
zésre áll a fogyasztóknak. 
• Nem kell érte lemenni a boltba, hazacipelni és a szavatossága 
sem jár le soha.

4. A csapvíz ivása védi a környezetet:
• Aki csapvizet iszik, nem szaporítja az évente kidobott 1,3 mil-
liárd pillepalack számát és nem terheli a környezetet a palackok 
gyártásával és szállításával járó negatív hatásokkal.
• A csapvíz szállítása nem a közutakon történik, így nem terhe-
li a levegőt.
• Az elhasznált vizet a vízművek elvezetik és megtisztítják, 
mely az egyik legfontosabb tevékenység a környezetvédelem so-
rán. A vízművek védik a vízbázisokat felszíni védterületek kiala-
kításával.

5. A csapvíz takarékos:
• 1 liter ivóvíz csatornaszolgáltatással együtt átlagosan 50 fi l-
lérbe kerül. Egy négytagú család napi 1 l/fő mennyiségű, mond-
juk 42 forintos ásványvize egy évben 61 ezer forintba. Ez utób-
bi megegyezik előbbi családunk egész évi víz és csatornadíjával, 
havi 10 m3-es átlagos fogyasztást fi gyelembe véve.

A Nők a Balatonért Egyesület csatlakozott
az alábbi kezdeményezéshez!
Mindenkit szeretettel várunk!

„Karnyújtásnyi Balaton”-A Boglári Általános Isko-
la diákjainak felhívása

 Mennyi élménnyel, mennyi szépséggel és értékkel ajándékoz meg ben-
nünket a Balaton! Legyen hát minden évben egy nap, melyen méltóan meg-
ünnepeljük! Az első ünnepnap legyen emlékezetes közösségi élmény!
 2010. május 15-én, szombaton 14.00-kor, alkossunk a Balaton körül 
élőláncot, ugyanabban a pillanatban énekeljük el együtt a „Széles a Balaton 
vize” kezdetű népdal első két strófáját! 
 Ha szereted a Balatont, kérlek nyújts kezet, hogy álmunk valósággá vál-
jon! 
 Tisztelt Balatont Szerető!
 Ha azonosulni tudsz iskolánk diákjainak kezdeményezésével, kérlek, se-
gíts abban, hogy a településedre jutó partszakaszon, vagy kerékpárúton, az 
élőlánc folyamatos legyen. Szeretnénk a sikeres rendezvényt világrekord-
ként bejegyeztetni. Ne csak a rekordról szóljon ez a nap, legyen valódi ün-
nepe a Balatonnak: szervezzünk találkozókat, a településeinket szerető híres 
emberekkel, rendezzünk gyermekeink és szüleik számára vetélkedőket, ze-
nés programokat, játékokat a Balatonról! Mutassuk be a Balatonról született 
képzőművészeti, irodalmi alkotásokat! Kezdeményezésünket a Balaton Fej-
lesztési Tanács mellett számos civil szervezet, és Balatont szerető magán-
személy támogatja.
 Ha Te is „kezet nyújtasz”e nagyszabású terv megvalósításában, abban az 
esetben sikerülhet ez a páratlan kezdeményezés.
 Honlapunkon keresztül minden érdeklődő tájékozódhat, a rendezvény-
ről, a kísérő programokról, támogatókról, stb.
 Iskolánk e rendezvény alkalmából rajz-, irodalmi (vers, leírás, illuszt-
ráció) és fotópályázatot hirdet „Karnyújtásnyi Balaton” címmel. Részvéte-
li szándékokat, a rajz és fotópályázatra készült pályaműveket az alábbi cí-
meken fogadjuk:

Gáligné Pintér Zsuzsa
E-mail: karnyujtasnyibalaton@index.hu 

Telefon: 06-20/776-4961
Boglári Általános Iskola Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
Balatonboglár, Árpád u.5. • Telefon: 85/350-711, Fax: 85/353-430

Gáligné Pintér Zsuzsa szervező tanár                  Türjei Attila igazgató

MEGHÍVÓ
III. Badacsony térségi

Civil Majális
kerül megrendezésre

Balatonrendesen
2010. május 8-án, szombaton
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BABA-MAMA KLUB
 Ábrahámhegyen a baba-mama klubban 2010. 03. 11-én 
Dobosiné Turcsik Mária logopédus tartott előadást a be-
szédfejlődésről, beszédhibákról. A hóesés miatt – sajnos 
csekélyszámú résztvevők – hallhattak a kornak megfelelő 
értelmi, érzelmi fejlődésről. Segítséget kaptak, mely élet-
korban milyen játékokkal lehet ösztönözni a gyermekeket 
a hangadásra, beszédre. A beszédhibák, dyslexia kiala-
kulását megelőző kiadványokat, könyveket ismertetett a 
szülőkkel, beszélt a megkésett beszédfejlődés lehetsé-
ges okairól.

Zsifkovics Szilvia védőnő

Olvassatok mindennap!
„A könyvet szép, de csalfa tündér lakja:

Ha fölnyitod, megkapja szívedet,

És fölvisz a legragyogóbb csillagra…”

(Petőfi  Sándor)

Könyvajánló kicsiknek
Kányádi Sándor: Billegballag
 Kányádi Sándor gyerekversei a magyar 

gyermekirodalom igazi gyöngyszemei, nép-

szerűségük mindmáig töretlen. Különböző vá-

logatásban, szerkesztésben, új illusztrációkkal 

mindegyre a meglepetés, az első ráismerés ere-

jével hatnak. Mégsem újszerűségükkel, szokat-

lanságukkal vonzanak, inkább sajátos világ-

képük, illetve a művek hangulata, nyelvi meg-

formáltsága révén válnak összetéveszthetetle-

nül „kányádissá”.

 A játékos hangulatú, humorral, derűvel teli versek az erdélyi népköl-

tészet hagyományaiból ugyanúgy merítettek, mint a műköltészet gaz-

dag tradíciójából. A Billegballag című kötetben az író a mindennapi 

életből meríti témáját, olyan verseket gyűjt csokorba, amelyek a gyere-

keket körülvevő világról szólnak: évszakokról, természetről, időjárásról, 

állatokról, virágokról, mesterségekről. A könyvet Damkó István színes, 

kedves illusztrációi díszítik. Jókedvre hangoló, elgondolkodtató néze-

getni- és olvasnivaló ovisoknak, kisiskolásoknak.

 Íme ízelítőül egy kedves vers a kötetből:

Szúnyog zirreg a tó fölött,

bűvöli a béka.

Alig várja, hogy elszálljon

elé a zsombékra.

-Szállj már alább, gyere, gyere,

ne félj tőlem, szentem!

Szúnyogot én már náladnál

nagyobbat is nyeltem.

Így biztatja a szúnyogot

meredt szemű béka,

amikor a tóra vetül

a gólya árnyéka.

Ám a béka se lát, se hall:

- Ne félj, szúnyog úrfi !

Hamm, bekaplak, de hálából

megtanítlak úszni.

Ugrik is már, és a szúnyog

mintha nem lett volna.

De a gólya sem hiába

szállott le a tóra.

Csőre villan, mint a penge,

csattan, mint az ostor:

nyakon csípi béka úrfi t,

s viszi szúnyogostól. 

9- 12 éves korú kisiskolásoknak
Michael Morpurgo: A lepkeoroszlán
 A történet mesélője egy klasszikus brit 

bentlakásos iskola tanulója, aki egy délután el-

kószál az iskola falai közül. Egy közeli park-

ban különös állatra lesz fi gyelmes: egy valószí-

nűtlen színű oroszlánra. Az ott lakó hölgy be-

invitálja a kíváncsi lurkót, s mesélni kezdi a 

szépséges vad történetét, amely Dél-Afrikába, 

Timbavati városkájába nyúlik vissza, ahol az 

akkor hat esztendős Berti szüleivel élt egy far-

mon. Egy nap a kisfi ú megpillant egy anya-

oroszlánt az otthonuk közelében egy bébivel, amely megdöbbentő mó-

don fehér színű...

 Egy nap Bertie megmenti az elárvult, kis oroszlánkölyköt az afrikai 

prérin. A kisfi ú és az oroszlán elválaszthatatlan barátok lesznek, csak-

hogy Bertie- t a szülei nemsokára bentlakásos iskolába küldik a távoli 

Angliába; az oroszlánt pedig eladják a cirkusznak. Bertie megfogadja, 

hogy egy napon majd újra rátalál. Meg is tartja a fogadalmát, és a lep-

keoroszlán gondoskodik róla, hogy barátságuk mindörökre felejthetet-

len maradjon.

 Amilyen páratlan lény a lepkeoroszlán az állatok között, olyan pá-

ratlan ez a kis kötet a könyvek között - minden szívet megérint, felnőt-

tét és gyerekét egyaránt.

 Sok-sok kedves történettel, mesével, izgalmas, jó könyvekkel várom 

régi és leendő kedves vendégeimet.

Felnőtteknek
Bohumil Hrabal: Őfelsége pincére voltam
 Bohumil Hrabal a a huszadik századi cseh irodalom egyik kiemelke-

dő egyénisége, művei több nyelven, többek között magyarul is megje-

lentek és sikert arattak.

 Hrabal műveinek hősei egyszerű, hétköznapi emberek, az író sze-

rint ugyanis ők tudnak a legtöbbet az életről. Tapasztalatait saját életé-

ből merítette, karaktereit sokszor ismerőseiről formázta.

 A ‘70-es években születtek meg világhírűvé vált művei, mint első re-

génye, az Őfelsége pincére voltam. A történet Csehszlovákia megala-

kulásától a náci megszállásig, majd a kommunista hatalomátvételtől a 

hatvanas évekig tartó időszakot fogja át.

 „És a valósággá vált hihetetlen nem hagyott el engem, én hittem 

a hihetetlenben, a meglepő meglepetésben, a döbbenetben, ez volt a 

vezérlő csillagom...”- elmélkedik a regény hőse, Jan Díte, aki börtön-

büntetéséből szabadulva virsliárusként kezd dolgozni egy vasútállomás 

peronján, majd pikolófi ú lesz egy sörözőben. Egyre feljebb jut, Prága 

egyik híres éttermében dolgozik, és az abesszin király is kitünteti. A né-

met megszállás idején Liza férjeként megvalósítja álmát a zsidók vagyo-

nából, szállodatulajdonos lesz. Ebből az álomból végül a kommunisták 

hatására kell felébrednie. A kommunista hatalomátvétel után vagyonát 

vesztve, magányos útkaparóként ismeri fel az élet halálosan keserű örö-

mét.

 „Jól fi gyeljenek arra, amit mondok”- fi gyelmeztet bennünket újra és 

újra Hrabal; és mi fi gyelünk hökkenten, ámuldozva- ilyen történeteket 

nem tud más, csak ő, az örök csibész, a legszürrealistább realista, akinek 

szemében megszépül minden. S ebben a hihetetlenül tobzódó szépség-

ben és derűben mégis benne van a kor minden rettenete is: a nácizmu-

sé, amely a tiszta, új német embertípus helyett borzalmas idiótát szül, 

és a kommunizmusé, amely a könyv lapjain fergeteges bohózatként je-

lenik meg. Hrabal 1971-ben, tizennyolc nap alatt írta ezt a regényét, 

amelynek minden mondatából árad az a fajta szellemi, politikai és- ko-

rántsem mellékesen- erotikai szabadság, amely az akkori hatalom szá-

mára “ természetesen “ tűrhetetlen volt. Csak évekkel a megírása után, 

1989-ben jelenhetett meg, ekkor azonban világhírűvé vált. 2006-ban 

fi lmet készítettek a műből Jirí Menzel rendezésében, amely a könyvhöz 

hasonlóan nagy sikert aratott.

 A könyvtárban megtalálható Hrabal egy másik nagy sikerű könyve 

is, a Táncórák idősebbeknek és haladóknak.

 Felnőtt olvasóinknak ajánlom a modern közép-európai irodalom e 

nagyszerű alkotását, Hrabal egyik legmélyebb, legvidámabb regényét.
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FELHÍVÁS
HORGÁSZ és HALÁSZLÉ FŐZŐ

TALÁLKOZÓN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Helyszíne és időpontja:
Ábrahámhegyi Községi Strand

2010. május 1.

HORGÁSZ TALÁLKOZÓ

Ifjúsági és felnőtt
kategóriában kerül megrendezésre.

Jelentkezési feltétel:
Érvényes horgászengedély.

A versenyen egy bottal, úszós, vagy fenekező
készséggel, maximum 3 horoggal lehet részt venni.

Jelentkezés a helyszínen:
május 1-én, 6 óra 30 percig

HALÁSZLÉ FŐZŐ TALÁLKOZÓ

Várjuk mindazok jelentkezését, akik ha-
lászlé főző tudományukat szeretnék be-
mutatni! Jelentkezésnél kérjük jelez-
ze, hogy mennyi és milyen fajta halász-
lét szeretne főzni, a főzéshez a halat a 
mennyiség arányában a szervezők bizto-
sítják.

Jelentkezni lehet:
Fedőné Vodenyák Katalinnál

a 20/231-19-78-as telefonszámon.

Jelentkezési határidő:
április 21.

SZERETETTEL VÁR MINDENKIT
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 

NABE ÁBRAHÁMHEGYI CSOPORTJA

Néhány kérdés – felelet …és valami más.

 A Himnuszt minden magát magyarnak valló képes idézni - az első versszakot 
legalábbis feltétlenül. Mindenki ismeri a dallamát, ha máshonnan nem a szilvesz-
teri, újévi koccintásokrólMinden ünnepség nyitószáma, ezt játsszák a  sikereket el-
érő sportolóink tiszteletére is. De valójában mennyire is ismerjük? Játékra invitál-
nám a Tisztelt Olvasót, néhány kérdés erejéig:
 1. Ki írta a Himnuszt? Ez csak amolyan bemelegítő kérdés. Természetesen 
Kölcsey Ferenc. Kölcseyt manapság inkább költői pályája miatt tiszteljük, holott 
közéleti munkássága is figyelemre méltó! 1832-től országgyűlési követként a ha-
ladó, reformellenzék vezető személyisége. A cselekvő hazafiságot hirdette.  Sokak 
szerint Ő tudta legszebben megfogalmazni a „követeléseket”. Nem véletlen, hogy 
visszavonulásakor Kossuth az Országgyűlési Tudósítások külön példányával tisztel-
gett munkássága előtt. Hiába, a képviselők tekintélye és népszerűsége akkoriban 
még sokkal nagyobb volt! Csendben tenném hozzá, hogy, formátumuk, az orszá-
gért való tenni akarásuk is.
 2. Mit jelentett eredetileg az, hogy himnusz? Az eredeti himnusz egy 
ókori műfaj, a görög költészetben. Az istenekhez szóló, azokat dicsőítő, ünnepé-
lyes, fennkölt, imádságos alkotásokat nevezték így. Az irodalomtörténet szerint 
Kölcsey azért választotta ezt a formát, mert voltaképpen az egész magyarsághoz 
akart szólni, a változások szükségességéről és elodázhatatlanságáról. Csakhogy 
nem látott olyan társadalmi erőt, amely ennek a változtatásnak az élére állhatna, 
vagyis a magyarokon már csak Isten segíthet. Azóta eltelt „néhány” év, de ma is 
vagyunk, akik valami hasonlót érzünk 2010-ben is.
 3. Mi a Himnusz alcíme? A magyar nép zivataros századaiból. Állítólag Köl-
csey a cenzúrát igyekezett félrevezetni ezzel az alcímmel. Manapság nincs cenzú-
ra, így aztán gyakorlatilag válogatás nélkül áramolhat ránk erőszak, celebség, 
értéktelenség. Zivatarok viszont továbbra is vannak. Bár a magyar történelmet 
szemlélve, nyugodtan feltehető a kérdés: egyáltalán voltak nekünk „nem zivata-
ros” évszázadaink?
 4. Hol jelent meg először a vers? A Himnusz csak keletkezése után öt év-
vel, 1828-ban jelent meg az Aurórában. Ez, az idősebbek számára egész más tör-
ténelmi szituációból ismerős szó, egy reformkori irodalmi folyóirat volt,ahol a kor-
szak alkotói publikálhattak. Irodalmi újságok ma is akadnak, az olvasói kör azon-
ban nem csak arányában, hanem létszámában is messze elmarad a reformkoritól. 
Hja, más idők voltak azok!
 5. Ki zenésítette meg a Himnuszt? Erkel Ferenc. A megzenésítés körül 
számos legenda kering. Az egyik szerint, Erkelnek eszébe sem jutott mindaddig 
a zeneírás, amíg nem volt fültanúja fia egyik iskolai vizsgáján, hogy az osztrák 
himnuszt játsszák, mint „magyar nemzeti dalt”. Egy másik verzió szerint, melyet 
maga  Gárdonyi írt le az idős zeneszerzővel készült interjújában, Bartay Endre a 
határidő lejárta előtti utolsó napon bezárta Erkelt egy szobába tollal, tintával, kot-
tapapírral és egy zongorával, mondván, addig ki sem engedi, amíg meg nem írta 
a Himnusz zenéjét. Lásd az anekdotát. Mindkét történet kedves és tetszetős, de a 
tényeket ismerve elveszíti valóságtartalmát. A megzenésítésre pályázatot írtak ki.  
Érdekes, hogy bő másfél évszázaddal ezelőtt is a nemzeti felemelkedés eszközét 
a pályázatokban látták!  S bár már ekkor is létezett a régi magyar „társasjáték” 
a korrupció,  állítólag a pályázati pénzeket nem nyúlták le  úgy, mint néha napja-
inkban. A beérkezett pályaműveket beérkezésük sorrendjében sorszámozták. Mi-
vel Erkel munkája kapta az egyes számot, valószínűsíthető, hogy elsőnek adta le 
alkotását a tizenegy  - más források szerint tizenhárom -  pályázó közül.
 6. Hallhatta-e Kölcsey Erkel művét? Nem, mivel a pályázatot 1844. már-
cius 3-án írták ki, a költő pedig 1838-ban meghalt.
 7. Hol hangzott el először nagy nyilvánosság előtt? A Kölcsey-Erkel 
Himnuszt először a pesti Nemzeti Színházban mutatták be 1844. július 2-án. De 
igazi, széles nyilvánosság előtt az Óbudai Hajógyár munkásai énekelték el a Szé-
chenyi gőzös vízrebocsátási ünnepségén augusztusban. Hivatalos állami ünnepsé-
gen először 1848 augusztusában a Mátyás-templomban hangzott fel.
 8. Hol őrzik a Kölcsey-kéziratot? A Nemzeti Múzeumban. Az eredeti kéz-
irat a család jegyzőkönyvben megörökített döntése alapján 1944-ben letétként ke-
rült ide. 
 9. Mióta hivatalos állami himnusz a Himnusz? 1903-ban lett az ország 
törvényileg elfogadott himnusza. Ennek előtte az osztrák császári himnusz számí-
tott annak. A szocializmus idején Illyés Gyula és Kodály Zoltán felkérést  kapott  
egy új, „szocialista” himnusz megírására.  Erre az utóbbi csak annyit jegyzett meg: 
„Minek új? Jó nekünk a régi himnusz!”  Kodálynak alkalmasint igaza volt. A Him-
nusznál „magyarosabb” költemény nemigen létezik. A rajtunk már csak az Isten 
segíthet - gondolatról már esett szó. Kölcsey műve végigveszi a magyar történelem 

minden jelentős eseményét  - főleg annak negatívumait.   Az állandó múlton rágó-
dás, a megosztottság, az egymásra mutogató hibakeresés, a borúlátás  azóta is ré-
sze mindennapjainknak. Ebbe azért reményt sző az Isten kért és feltételezett áldá-
sa, és a  költemény alaphelyzete: a nép megbűnhődte már bűneit, jobb jövőt érde-
mel. 
 10. Minek a „napja” lett a Himnusz születésének napja? 1989 óta ja-
nuár 22.-e A Magyar Kultúra Napja. Lehetőség arra, hogy számos kulturális és mű-
vészeti rendezvénnyel, díjátadással nagyobb figyelmet szenteljünk hagyománya-
inknak, szellemi értékeinknek, nemzeti tudatunk erősítésének.
 11. Hol áll a Himnusz szobra? 2006. május 7-én avatták fel V. Majzik Má-
ria kilenc méter hosszú, négy és fél méter magas Himnusz-szobrát. Egy kör sugarai 
mentén jeleníti meg a vers sorait, közepén a több mázsás Isten-szoborral. A hét ív-
ből álló szerkezetében hétszer három bronzharang szólaltatja meg az ünnepeken 
Erkel művét. Az alkotás Budakeszin nyert elhelyezést.    (Források: az internetről)
És mit nyert, aki minden kérdésre hibátlanul válaszolt? Az én gratulációmat, tisz-
teletemet feltétlenül!

Bakosné
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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.

Nytsz: MKM B/PHF/1461/Ve/94.

Ábrahámhegyi Hírmondó

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:
Fogadóóra: csütörtökön 9-12 óráig, 70/456-71-41
Központi telefonszám: 87/471-506
Jegyző: 87/471-506
Műszak: 87/571-107
Igazgatás: 87/571-108
Pénzügy, adóhatóság: 87/571-109
Fax: 87/571-110
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu - www.abrahamhegy.hu

Háziorvosi ellátás
Rendel: Dr. Németh Csaba
Telefon: 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 9-12, csütörtök 14-16, 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 13-19, csütörtök 7-13,
péntek páros héten de., páratlan héten du.
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 8-11, 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 7:30-10:30, 13:30-
17, péntek 9:30-17, szombat 8-12 óra
Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
Hősök tere 5.; Tel.: 87/471-012
Nyitva: hétfőtő, szerda, péntek 7:30-11:10, 12:50-17, kedd és csütörtök 7:30-12, 
12:30-17, szombat 8-10 óráig

Könyvtár, internetes helyiség és a kiállító helyiségek
Nyitva tartás: hétfőn szünnap
kedd, szerda, csütörtök 15-21 óráig
péntek, szombat 15-21 óráig
vasárnap Zárva
Telefon: 70/380-0761, abrahamkonyvtar@freemail.hu
Kultúrház: 30/233-8361, 70/380-0763, kulturhaz@abrahamhegy.hu
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

Falugazdász:
Pekli Tamás, Telefon: 30/410-9525; Minden kedden 13-14 óráig
Hegybíró: Szőke Géza, Minden pénteken 15:30-17 óráig

Gyermekjóléti szolgálat és családsegítő szolgálat: Jámbor Szilvia
Minden csütörtökön 12:30-13:30 óráig, Telefon: 30/378-15-67
Helyük: Kulturális Centrum (volt iskola) Badacsonyi u. 12. hátsó udvar felől

KÖZÉRDEKŰ

Rendezvény időpontja Megnevezése Helye
Április 2. Retro kiállítás - 50-es, 60-as évek kiállítása Művelősési Ház
Április 4. Húsvét Művelősési Ház
Április 17. Szemétszedés Művelősési Ház
Április 30. Dobruska testvérváros kiállítása Strand, Művelősési Ház
Május 1. Halászléfőző verseny, Anyák napi megemlékezés Strand, Művelősési Ház
Május 22-23. Gyereknap, Falunap Sportpálya
Jún. 19-aug. 14-ig Szombatonként „Mozdulj Balaton” kézműves foglalkozás Strand
Június 26. Néptánc bemutató Strand
Június 27. Bernáth Aurél tanítványainak kiállítása Művelődési ház
Július 3. Strand buli Strand
Július 17 és/vagy 24. Sportnap Strand
Július 10. Strand buli Strand
Július 17. Starnd buli Strand
Júl. 18-aug 1-ig Kiállítás Művelődési ház
Július 24. Strandi buli Strand
Július 31. Strandi buli Strand
Augusztus 8. Kiállítás Művelődési ház
Augusztus 4-8. Bornapok Tűzoltó park, Sportpálya
Augusztus 14. Strand buli Strand
Augusztus 20. Strandi buli Strand
Augusztus 20. Tűzijáték és Ünnepség Strand
Szeptember Kiállítás Művelődési ház
Október 1. Dobruska kiállítás Művelődési ház
Október 2. Szüreti felvonulás Strand
Október 23. Október 23-i ünnepség és Kirándulás Emlékmű, Pálos Kolostor Rom, Filmvetítés
November 6. Márton nap Művelődési ház
November 27. Katalin-napi bál Művelődési ház
November 27. Adventi készülődés Művelődési ház
December 4. Mikulás ünnepség Művelődési ház
December 17. Idősek karácsonya Művelődési ház
December 31. Szilveszteri batyus bál Művelődési ház

RENDEZVÉNYTERV


