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Szeptember. Hűvösek a reggelek. Napközben majd 
megsülünk. Testet, lelket próbáló a forróság. Mégis ősz 
van. A természet még vár ezt megmutatni, ugyanak-
kor mi emberek már őszi teendőinket tesszük. Mert a 
világ amelybe beleszülettünk hozza ezt magával. Még 
csak most kezdődött el az iskola, már a szüreten jár-
nak a gondolataink. Enyém is, pedig az a kb. tíz tőke 
szőlő, ami a ház körül van kicsi ahhoz képest, amilyen 
szüreteket átéltem. Nagyapámnak nagy szőlője volt. A 
szüret mindig ünnepszámba ment, hiszen összejött a 
család, jöttek a barátok, az ismerősök. Szüreten min-
dig sokan voltunk. Együtt! Együtt, mert nagy és sok 
volt az elvégzendő munka, és mivel együtt voltunk, 
nagy volt az ünnep. 

Kell az ünnep! Kell az embernek, a léleknek. Kell a 
közösség, az összetartozás tudata, érzése, hiszen vala-
hol közös a sorsunk, az életünk. Ugyanazok a gond-
jaink, az örömeink. Gyermek születése, keresztelő, 
ballagás, esküvők, …és igen,… temetés. Ezt mind-
annyian átéljük, és valószínűleg ugyanazon alapérzé-
sekkel. Közben érik a lélek, érik a szív. Közösségben 
élünk. Kis és nagy közösségben. Ezért fontosak az 
ünnepek, a közös rendezvények. Zsigeri szükségle-
tünk, hogy tudjunk egymásról, hogy érezzük, egy az 
örömünk, a bánatunk. Néha nagyon nehéz. Máskor 
az örömtől repülni tudnánk.  Vannak viták, aztán ki-
békülések.  Emberek vagyunk.

Amikor azonban egy átlagos napon a karácsonyi 
illatokra gondolok, már finomabb az a nap. Amikor 
szeptemberben egy álmos hűvös reggelen a falunapra, 
az augusztus huszadikai gyönyörű magyar dalokra, Ica 
néni nyári játszóházára, az ünnepeken verselő gyere-
kekre, a versenyekre, kiállítás-megnyitókra, a révfülöpi 
countrys lányokra, januári disznóvágásra, az augusz-
tusi tűzijátékra, képekre, hangokra, hangulatokra, él-
ményekre gondolok, szebbé válik az a nap. Kellenek a 
rendezvények.

Kell az embernek, a léleknek, azon egyszerű oknál 
fogva, mert emberek vagyunk.  Ábrahámhegy Képvi-
selő Testülete ezért támogatja a rendezvényeket.

Köszönet illeti mindazokat, akik előadóként vagy részt-
vevőként jelenlétükkel megtisztelik ezeket a napokat.

Zavari Judit Ábrahámhegy, 
2011-09-15

Ábrahámhegy és a rendezvények
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Felkérésre írni az Önkormányzat és Alapítványunk 
kapcsolatáról nehéz és egyben kényes feladat. Nem len-
ne szerencsés a „minden nagyon jó, minden nagyon 
szép…” csapdájába esni, de a kákán a csomó keresése is 
hiába való elfoglaltság lenne. Inkább a realitás ösvényén 
maradnék.

2000 óta, az első néptáncest szervezésének kezdeteitől 
nem tudtuk kikerülni az Önkormányzatot. Nem is akar-
tuk, mert a rendezvényeink megtartásához az ő hozzájá-
rulásuk és segítségük kellett. Kezdetben Szabó Józsefné 
Terike és Gáspár József polgármester voltak a személyes 
kapcsolatok, egyben segítők. Terike később a kuratóri-
um tagja lett. Egy idő után már bizonyos mozzanatok 
természetessé váltak. Nem kellett külön rákérdezniük, 
hogy ugye az idén is lesz néptánc, tudunk-e „műsorszá-
mot” adni a tárlat megnyitójára. Mi pedig tudtuk azokat 
a határidőket, amelyekre „oda kell érnünk”. A 2006-os 
önkormányzati választások és változások után mi is és 
a község új vezetése is igyekezett megtartani a meglévő 
lehetőségeket, a további kibontakozásnak teret adni. Az 
akkor még új polgármester Vella Zsolt és a testület egy-
értelmű támogatásáról biztosította tevékenységünket. 
Ezt nem csak szóban tették, de a korábbi - a lehetősé-
gekhez méretezett változó nagyságú - anyagi támogatás 
is megmaradt. Rendezvényeinkhez mindig megkaptuk 
az igényelt dologi ellátást. A község vezetésével sikerült 
összehangolni céljainkat, ezért a támogatás egyértelmű 
volt. 

Az Ábrahámhegyi Hírmondó szerkesztői rendszere-
sen értesítettek a lapzárták idejéről, hogy ha van mon-
danivalónk, írjuk meg. Sajnálatos módon az idén ez a 
rendszeresség megszakadt, nem tudjuk a következő lap-
szám megjelenésének idejét. A nyomdai átfutás viszont 
évek óta tartó gond. Ez nem biztos, hogy az Önkor-
mányzat lelkén szárad, de valamit tenni kellene a kése-
delmes lap megjelenések elkerülésére. Megesett, hogy az 
aktuális eseményünk beharangozója már csak utólagos 
értesítéssé vált.

Kapcsolat

Nők a Balatonért Egyesület  
2011. évi munkájáról

2011. év folyamán is megszerveztük a szokásos rendezvé-
nyeinket, amelyek már több éves múltra tekintenek vissza.

Februárban süteménykóstolóra hívtuk a lelkes asszo-
nyokat, március végén a Víz Világnapja alkalmából meg-
koszorúztuk a Balatont, áprilisban kiállítást szerveztünk, 
ahol a Balatonnal, horgászattal kapcsolatos gyermekrajzo-
kat tekinthették meg az érdeklődők, május elején pedig 
halászlével vártuk egy finom ebédre az embereket.

Idén két előadást is tartottunk tavasszal, az egyiken Jáno-
sik Zsuzsa hívta fel a figyelmet a víz védelmére, vízfogyasztás 
csökkentési praktikákra, a másik előadást pedig Dr. Nagy 
Lajos tartotta „a Balatonról a madártani értékek szemüvegén 
át” címmel. Mindkét előadás érdekes témákat vetett fel.

Szervezőként és résztvevőként is évente kétszer, ta-
vasszal és ősszel, szemetet szednek tagjaink a többi helyi 
egyesülettel és az önkormányzattal karöltve. Továbbá 
Homonnay Zsombor vezetésével többször részt vett egye-
sületünk egyeztetéseken a tervezett Káli medencei tisztí-
tott szennyvíz Burnót-patakba történő vezetésével kap-
csolatban, melynek eredményeként született egy tiltakozó 
nyilatkozat az egyesületek részéről, mely 8 hivatal felé lett 
beadva.

Továbbra is egyesületünk fő célja a környezet és a Ba-
laton védelme.

„Védjük együtt!” 

Fedőné Vodenyák Katalin 
Nők a Balatonért Egyesület

A technika fejlődése is javított a kapcsolattartás fo-
lyamatosságán. A mobiltelefonon, az interneten való 
elérhetőség könnyebbé tette a földrajzi távolságok át-
hidalását. Ez a fajta megkeresés egyikünk részéről sem 
okozott gondot. De ugyanez a hátrányos távolság néha 
különösen fontossá teszi a község - egyébként nagyon 
bőséges tartalmú - hivatalos honlapjának mindenkori 
frissességét. Úgy gondolom, hogy ez nem csak az Alapít-
ványunk és a többi civil szervezet tájékozódását lassítja, 
de a jelentős számú nyaralótulajdonos is kevesebb hírt 
kap esetenként. Az előbb említett Hírmondó számainak 
digitális formáját a honlapon az aktuális lapszámmal 
szinte egy időben kellene megjeleníteni.

Összefoglalva: megfelelően jónak tartom Ábrahám-
hegy Község Önkormányzata és az Ábrahámhegy Kul-
turális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány viszonyát. 
Javítani valók mindig lesznek, de az eltelt évek alatt igye-
keztünk egymás segítségére lenni.

Zolnai László 
kuratóriumi elnök 

Á.K.Ö.M. Alapítvány
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Bár a „Nádirigó” elsősorban a parti telkek védelmében 
alakult egyesület, most mégis egészen más feladatkörben 
igyekszik a település érdekében közreműködni. Az áb-
rahámhegyi civil szervezetek között egyetlenként tűzte 
zászlajára a természetvédelmet és megdöbbenve szerzett 
tudomást arról, hogy a káli- medencei vízügyi tervek 
veszélyt jelenthetnek Ábrahámhegy, annak strandja és a 
Balaton számára.

A jelenleg is épülő köveskáli szennyvíztisztítóról van 
szó, amely Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, 
Monoszló, és Balatonhenye települések szennyvízkeze-
lését hivatott biztosítani. Az Engedélyezési eljárása már 
2001-ben megkezdődött, amiről Ábrahámhegy 2008-
ban csak egy véletlen folytán szerzett tudomást. A létesí-
tendő tisztítótelepről a Burnót patakba vezetett tisztított 
szennyvíz Ábrahámhegy belterületén keresztül, a strand 
gyermekfürösztője mellett érkezne a Balatonba.

Úgy tűnt, hogy minden erőfeszítés hiába való, hiszen 
az eltelt nyolc év alatt a szennyvíztelep beruházói min-
den jogosítványt megszereztek a kivitelezéshez, amire 
az azóta megváltozott jogi környezetben ma nem volna 
lehetőségük. Az engedélyezési eljárás elsődleges hibája-
ként az tekinthető, hogy a patak Balatonba jutásának 
körülményeit figyelmen kívül hagyva, a létesítmény 
hatásait csak a Káli-medencére vonatkozóan vizsgálta. 
Másrészt, az ügyhöz csak jóval később csatlakozó Ábra-
hámhegy igényeit jogilag, és ezen keresztül funkcionáli-
san is külön kezelték. 

Ugyan a Káli-medencei községek önkormányzatai 
2009-ben vállalták volna Ábrahámhegy a Burnót patak 
meder torkolatának áthelyezésére vonatkozó kérésének 
költségeit, azonban e valódi megoldást nem jelentő tervet 
2010-ben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Termé-
szetvédelmi Vízügyi Felügyelőség, érthető természet- és 
nádvédelmi okokból elutasította. 

A szennyvízteleppel szemben az elsődleges félelmek 
üzemzavarok esetére fogalmazódtak meg. Azonban a 
2010-es év rendkívül csapadékos időjárása más problé-
mák esetleges bekövetkezésére is felhívta a figyelmet. Eb-
ben az évben a Balaton térségében (Balatonfüred, Bala-
tonfenyves, Balatonmária) több helyen okozott gondot 
a csatornahálózatból kilépő szennyvíz, amely kerteket, 
pincéket elárasztva Velencén is kiöntött. Emlékezhetünk 
rá, hogy a rendkívül csapadékos időjárás miatt a Balaton 
egész évben rendkívül magas vízállást mutatott. Mind-
ezek mellett a devecseri vörösiszap katasztrófa is intő 
példaként szolgálhatott mindenki számára, hogy kellő 
körültekintéssel kezdjen a környezet átalakításához.

Az épülő szennyvíztisztító óriási felháborodást váltott 
ki a lakosság és üdülő-településünk ingatlantulajdono-
sai körében. A magánszemélyek és civilszervezetek ösz-
szefogásának köszönhető 870 tiltakozó aláírás és Ön-
kormányzatunk beadványai folyamatosan bombázták a 

Veszprém Megyei Ügyészséget, a Vízügyi Felügyelőséget 
és az ügyben érintett más hivatalokat, hatóságot. Ennek 
eredményeként 2011. szeptember 6.-án Ábrahámhegy és 
törekvéseit támogató civilszervezetek lehetőséget kaptak 
arra, hogy a hatóság jelenlétében egyeztető megbeszélést 
folytathassanak a Káli-medencei települések polgármeste-
reivel, jegyzőivel és a kivitelezésben érdekelt más szerveze-
tek és cégek képviselőivel.

Ábrahámhegyet Vella Zsolt polgármester úr, Füsthy 
Zsolt megbízott környezetvédelmi szakjogász, a Káli-me-
dence Környezetvédő Társaságot Kecskés Gábor szakértő, 
a Nők a Balatonért Egyesületet Piliszky Zsuzsa vízügyi 
szakember, a „Nádirigót” pedig Homonnay Zsombor és 
Gödrös Zsóka képviselték. 

A kompromisszum lényege az, hogy a Köveskálon 
épülő telepről a tisztított szennyvíz közvetlenül nem a 
Burnót patakba, hanem egy meglévő, régi tómederbe 
jutva, úgynevezett gyökérzónás utótisztításon esik át. 
A Természet által itt jelentősen tovább tisztul, mintegy 
újra éled a víz a növényzet miatt, mennyiségét tekintve 
jelentősen megfogyatkozva jut csak a patakba és onnan 
a Balatonba. 

A hivatalok bevonásával és támogatásával, jelenleg e 
terv előkészítésén dolgoznak a civilszervezetek szakem-
berei. 

Nem akarunk mást, csak tiszta vizet!
Nádirigó Egyesület elnöksége

„Nádirigó”a patakért

A Pro-Ábrahámhegy Alapítvány 
tevékenysége

A Pro-Ábrahámhegy alapítvány 1992. óta működik 
községünkben. 

Alapítványunk a kezdettől fogva, a befizetett adók 1%-
ából gazdálkodik, mely évenként különböző összegekben 
folyt be számlánkra. A befolyt összegekből Ábrahámhegy 
hagyományőrző rendezvényeit támogatjuk. Ilyenek voltak: 
a disznóölés, bornapok, szüreti felvonulás, képzőművészeti 
kiállítások sportrendezvények, nyugdíjas találkozó.

Az említett rendezvények évenként különböző összegű 
támogatásban részesülnek. Alapítványunk a rendezvények 
támogatásán kívül hozzájárult 2010-ben a helyi könyvtár 
számítógép parkjának bővítéséhez, és sporteszközök vásár-
lási lehetőségéhez.

A Pro-Ábrahámhegy Alapítvány továbbra is támogatni 
kívánja a község kulturális és sport tevékenységeit, hiszen a 
támogatott rendezvények látogatottsága, és színvonala évről, 
évre nő, és már hagyományt teremtett Ábrahámhegyen.

Az alapítvány részéről továbbra is maradéktalanul támo-
gatni kívánunk minden olyan rendezvényt, ami továbbvi-
szi, öregbíti községünk, Ábrahámhegy jó hírét.

Kondor Lászlóné 
kuratórium elnöke
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Testületi ülések

Igen sok rendezvény volt ezen a nyáron is, és 
többféle. Vannak kiállítások megnyitókkal, van 
falunap és mindenféle verseny és egyéb táncos ösz-
szejövetelek, vannak sportvetélkedők, van utcabál, 
strandbuli és közös kirándulás. Legutóbb a borna-
pok rendezvényei arattak nagy sikert, minden nap 
telt házzal. Én azt hiszem, ennyi sok lehetőség kö-
zül mindenki kiválaszthatja a neki megfelelőt. Ki is 
kell választani, hisz mindegyiken nehéz lenne részt 
venni, mert akkor akár csak ebből állna az életünk, 
nyaralásunk. Tisztelet a Polgármester Úrnak, aki 
majd minden esetben jelen van, illetve helyettesé-
nek, aki szintén jelen van, vagy helyettesíti őt. Ezek-
nek a rendezvényeknek nemcsak a verseny, vagy a 
képek-érmek, vagy a bulizás a célja – a másik igen 
fontos cél a közösségi élet, az összetartás erősítése a 
szervezők között, az összetartozás érzése a vendégek 
között. Örülünk is ezeknek a lehetőségeknek, és jól 
érezzük magunkat. Nincsen kihagyva a legfiatalabb 
korosztály sem, erről Valika gondoskodik a stran-
don kézművességet tanítva, illetve ő és Erzsike a 
könyvtárban és a kultúrházban is rendelkezésre áll.

Konfliktus persze mindig akad. Olyan rendez-
vényt nehéz lenne kitalálni, ami egyszerre minden-
kinek, idősnek és fiatalnak is megfelel. Igaz ugyan, 
hogy egy kiállítás-megnyitó kevesebb embert zavar, 
mint egy strandbuli, de azért azt is ki lehet bírni. 
Csak résen kell lenni, mert a jó mulatság után a 
helybéliek, itt nyaralók beszélgetve hazamennek, 
viszont mit csinálnak az adott zenekart elkísérő, 
úgynevezett „slepp” fiatalok, akiknek nincs kötő-
désük Ábrahámhegyhez, így az éjjel hátralévő ré-
szén kisebb felelősségérzettel vonulnak, zajonga-
nak, szemetelnek, esetleg rongálnak. És egyáltalán 
hogyan és hol alszanak? Azért ez is megoldható. 
Talán a polgárőrségnek kellene ilyenkor sűrűbben 
portyázni és szükség esetén keményen büntetni. 
Lehet, hogy ez már most is így van, és akkor té-
vedtem.

Azt hiszem, sokak nevében elmondhatom, hogy 
nagyon köszönjük a színes társasági életet, a sok 
kedves és változatos rendezvényt, amelyeken szem-
mel láthatóan sok helybéli, nyaraló, kicsi és nagy 
egyaránt boldogan részt vett.

Pattantyús-Á. Miklós

Meg vagyunk-e elégedve a szezonban 
Ábrahámhegyen lezajlott rendezvényekkel?

- kérdezte a Polgármester.  Ki-ki írja le véleményét!
A képviselő-testületi üléseken 
az alábbi döntések születtek

2011. május 24. 
- Z-Protektor Kft megbízása a községi strand őrzésére
- Elektronikai hulladékgyűjtés megszervezése
- Új közterület kialakítása Csörgey-köz névvel 
- Kereszt köz elnevezés megszüntetése
- Szúnyogok elleni védekezésre vonatkozó megál-

lapodás elfogadása
- Településrendezési terv módosítására érkezett 

kérelmek elbírálása 
- Pro Ábrahámhegy Alapítvány 2010. évi beszá-

molójának elfogadása, új kuratóriumi tag felvé-
tele Herceg Tamás személyében

- Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Isko-
la 25.000 Ft összegű támogatása 

2011. június 16. rendkívüli
- Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók 

Egyesület 50.000 Ft összegű támogatása
- Info 2011 információs kiadványban történő 

megjelenés 
- Badacsonyi úton vízelvezető kiépítése 
2011. június 30. rendkívüli
- az Önkormányzat kezdeményezi az Ábrahám-

hegy 1029/20, 1029/22 és 
- 1029/23 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tu-

lajdonba kerülését 
2011. július 20. rendkívüli 
- Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 

alapító okiratának elfogadása
- Sportnap elnevezése Dr. Nádori László Emlék-

versenynek
2011. augusztus 10. rendkívüli 
- Beiskolázási segély megállapítása 
2011. augusztus 22. rendkívüli 
- Strand üzemeltetési szabályzatának módosítása 

a strand szeptember 15-ig történő tovább üze-
melése 

2011. augusztus 30. 
- Házi szennyvízátemelők javítására vonatkozó 

szerződés elfogadása
- Településrendezési terv módosítása kapcsán érke-

zett tervezői és lakossági észrevételekről döntés 
- Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi 

részvételről rendelet alkotása
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a 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján, Magyar-
ország területén a 2011. október 1-én 0 órakor 

fennálló állapot alapulvételével

NÉPSZÁMLÁLÁST

kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához 
kérjük az Önök együttműködését.

Az adatfelvételre

2011. október 1-je és október 31-e között

a településen található lakásokban, lakott üdü-
lőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közös-
ségi szálláshelyeken kerül sor.

A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a 
lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitel szerű-
en él. Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet 
kitöltheti önállóan interneten, vagy papíron, va-
lamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az inter-
netes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 
1 és 2011. október 16. között van lehetőség.

Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a vá-
laszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre, az anya-
nyelvre, vallásra, tartós betegségre és fogyatékos-
ságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdőívek 

adatai csak statisztikai célra használhatók.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a sze-

mélyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvány-
nyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell te-
kinteni őket.

Kérjük, hogy azok, akik adatszolgáltatási köte-
lezettségüknek a fent meghatározott időszak alatt 
nem tettek eleget, azok 2011. november 1. és 8. 
között jelentkezzenek népszámlálási összeírás cél-
jából a lakóegységük szerinti illetékes polgármes-
teri hivatalban 

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös 
érdeke.

Együttműködésüket köszönjük.

FELELJEN A JÖVŐÉRT!

2011. szeptember hó

JEGYZŐ, KÖRJEGYZŐ s.k.
mint települési népszámlálási felelős

Ingyenesen hívható telefonszámok: 
06-80-200-014, 06-80-200-224

http://www.nepszamlalas.hu

Hirdetmény

Októberben népszámlálás!

A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is em-
legetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében 
összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-
es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.

A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hason-
ló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az 
utóbbi évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt 
az irányadó. Vajon hogy alakult a népesség száma, 
iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gaz-
dasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsá-
ga? Hol, milyen fejlesztések szükségesek? A törvény 
értelmében a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló 
helyzetet tükröző számok a következő esztendőkre 
– pontosabban a következő évtizedre adnak eligazí-
tást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tíz-

évenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása 
a Központi Statisztikai Hivatal törvényből fakadó 
kötelessége. 

Az időközönkénti népszámlálások végrehajtása 
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből 
fakadó kötelessége.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle? Legyünk 
őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak rit-
kán kerül is sor arra – az emberek többsége nem 
kedveli. Egyre többen vannak, akik nem akarnak 
ajtót nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól, 
hogy személyes adataikat ismeretlenek előtt feltár-
ják, sokan attól tartanak, hogy adataik illetéktele-
nek tudomására jutnak, megint mások kevés sza-
badidejüket sajnálják. 

Fókuszban Magyarország

folytatás a 6. oldalon
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 A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi nép-
számlálás előkészítésekor olyan megoldások kidol-
gozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget 
tesz a törvény által előírt adatvédelmi követelmé-
nyeknek, ugyanakkor az emberek számára a legke-
vesebb kényelmetlenséggel jár. 

A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmá-
val immár lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse: 
számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a 
kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése 
mellett dönt, további két megoldás közül választ-
hat: papír, vagy internet. A legmodernebb, leggyor-
sabb, leginkább idő és környezetkímélő megoldás 
kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember 
utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden ház-
tartásba eljuttatnak egy azonosító-, és egy belépési 
kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak 
nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, an-
nak október 16-ig lesz nyitva az az internetes kapu, 
amin keresztül – a belépési kódot kulcsként hasz-
nálva – eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes 
megválaszolását a programba beépített magyaráza-
tok segítik.

A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkez-
nek internettel. Érdekükben közintézményekben, 
pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltő 
helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hiva-
tal. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosí-
tása mellett, nyílik lehetőség a népszámlálási kérdő-
ívek számítógépes kitöltésére.

A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átla-
gosan 25-30 percet vesz igénybe.  Fontos tudnivaló, 
hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azo-
nos módszerrel: interneten vagy papíron önállóan 
kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki.

Szigorúan titkos! Az adatvédelmi követelmé-
nyek a népszámlálás minden területén érvényesül-
nek. A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó 
neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett törté-
nik. A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt 
is, hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legye-
nek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A 
népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás 
köti. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgo-

zása szabályozott rendben történik. A cenzus célja 
ugyanis nem az, hogy az egyes személyekről gyűjt-
sön adatokat, hanem hogy a lakások és a népesség 
összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon in-
formációt. 

Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egye-
di azonosítók és belépő kódok segítségével teljesít-
hetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek 
ne férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdő-
ívek a megyei népszámlálási irodákból – a biztonsá-
gos szállítási követelményeknek megfelelően – köz-
vetlenül az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A 
címek és a kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása 
egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A 
feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási 
adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tá-
rolja. Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket 
megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újra-
hasznosítják. A felhasználók számára történő adat-
kiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló 
adatbázisok előállítása a legszigorúbb adatvédelmi 
szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés sta-
tisztikai összesítések formájában történik.

Biztonságunk érdekében: Hazánkban ez év ok-
tóberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 
millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszám-
lálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok 
sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni, 
hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány 
a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a 
népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A közelgő 
népszámlálás alkalmából együttműködési megál-
lapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal és 
az Országos Rendőr-főkapitányság A megállapodás 
célja a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása, 
a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható 
bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. A 
megállapodás szerint „A vagyonvédelem és az áldo-
zattá válás megelőzése érdekében a 2011. október 
1-je és október 31-e – pótösszeírással november 8-a 
- között sorra kerülő, minden háztartás személyes 
felkeresésével végrehajtott cenzus időszakában az 
ORFK a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok 
bevonásával bűnmegelőzési kampányt indít.

Központi Statisztikai Hivatal

Fókuszban Magyarország folytatás az 5. oldalról
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a 122/2011.(VIII.10.) Kt. határozatával 

Szabó Józsefné Méhész Teréz 
részére, 

a település és a lakosság érdekében végzett munkásságának, Ábrahámhegy község 
jó hírnevének öregbítéséért, hagyományainak gazdagításáért, 

a település fejlesztésében, a társadalmi, kulturális és pedagógusi életben 
kiemelkedően hasznos munkájának elismeréseként, 

Ábrahámhegyért emlékérmet

adományozott.
Szabó Józsefné Méhész Teréz tősgyökeres ábrahám-

hegyi szülök gyermekeként látta meg a napvilágot. 
Általános iskolai tanulmányait Ábrahámhegyen, majd 
Révfülöpön folytatta. Gimnáziumi éveit Keszthelyen 
töltötte. Már középiskolás korában, az országban el-
sőként mint diák, kiváló úttörővezető kitüntetést ka-
pott. Pályáját 1962-ben képesítés nélküli nevelőként 
Monostorapátiban kezdte majd egy év múlva vissza-
tért szülőfalujába, ahol  1974-ig tanított. Ezen időszak 
alatt 1967-ben matematika-fizika szakos tanári diplo-
mát szerzett Pécsen. A felső tagozat megszüntetésekor 
Badacsonytomajra került, ahol nyugdíjazásáig 2003-ig 
dolgozott. Eredményes pedagógiai munkájáért 1985.
június 2-án Művelődési Minisztériumi dicsérő ok-
levelében, 1979. október 29-én Veszprém Megyéért 
érdemérem arany fokozatában és 2004. június 1-jén 
Pedagógiai szolgálatért emlékéremben részesült. Mun-
kájára jellemző volt, hogy feladatát példaértékűen látta 
el. Áldozatos, lelkiismeretes munkáját diákjainak sike-
rei bizonyították.

Pedagógiai munkája az iskolai falakon kívül is érvé-
nyesült. Főiskola elvégzése után egyből bekapcsolódott 
a közéletbe. Majd 10 éven keresztül sikeresen vezette a 
helyi Ifjúsági klubbot. 

Eddigi életét folyamatosan a szülőfalujáért való ten-
ni akarás jellemezte. A Badacsonytomaji Nagyközségi 
Közös Tanács létrejöttekor a Végrehajtó Bizottságban 
tagként, 1985-től 1990-ig községi elöljáróként kép-
viselte Ábrahámhegy és Balatonrendes községeket. A 
rendszerváltást követően 4 önkormányzati cikluson 
(16 éven) keresztül önkormányzati képviselő, ezen 
belül az első 12 évben alpolgármesterként tevékeny-
kedett. Önkormányzati képviselőként Ábrahámhegy 
kulturális életének felpezsdítésén fáradozott. Hosszú 
éveken keresztül felelős szerkesztője volt a helyi Ábra-
hámhegyi Hírmondónak. Kiállításokat, koncerteket, 

ünnepi megemlékezéseket szervezett. Sikerült olyan 
neves művészeket idecsalogatni, mint Udvardy Erzsé-
bet. Az Ő biztatására indult útjára Bernáth Aurél fes-
tőművész tanítványainak kiállítás sorozata, mely már 
országos ismeretségre tett szert. Kiss Gábor szobrász-
művész közreműködésével útjára indította a kétéven-
ként megrendezésre kerülő helyi művészek csoportos 
kiállítását.

A helyi általános iskola 2001. évi megszűnését köve-
tően üresen maradt. Mivel az épület közösségi munká-
val készült és a kultúrát szolgálta, a képviselő-testület 
azt szerette volna, hogyha továbbra is ilyen funkciót 
töltene be. Teri néni felvállalta, és az itt élő emberek 
segítségével (adományokból) az osztálytermekből ki-
állító helyiségeket varázsolt – Bernáth Aurél és tanít-
ványai képtárat, Csörgei Titusz emlékszoba, helytör-
téneti kiállítás és helyi művészek alkotásainak kiállító 
helyeként. Az óvoda részből pedig könyvtárt alakítot-
tak ki. A volt iskola épülete így kulturális centrummá 
alakult át, mely megnyitójára 2004. augusztus 20-án 
került sor. A mai napig szívén viseli, és talán erre a 
legbüszkébb.

A 2006. évi önkormányzati választásokkor visszavo-
nult, de Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Meg-
őrzéséért Alapítvány kuratóriumi tagjaként a kulturális 
élet fennmaradását továbbra is folyamatosan támogatja. 

Az általa elindított művészeti és más rendezvények, 
kiállítások, amiket Ő szabadidejében, munka mellett, 
családja mellett szervezett, ma is a legsikeresebbek közé 
tartoznak. 

Életéhez, munkájához, a magam, és képviselőtestüle-
tünk nevében további sikereket, jó egészséget kívánok! 

Vella Zsolt 
polgármester
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C s ö r g e y 
Titusz a Fer-
tő tó melletti 
Nezsideren szü-
letett – eredeti 
neve Uhlig – 
1900-ban veszi 
fel anyai nagy-
szülei Csörgey 
nevét. Iskoláit 
Po z s o n y b a n , 
majd Sop-
ronban végzi, 
1893-ban ke-
rül a budapesti 
Pázmány Péter 

Egyetem bölcsész karára, ahol zoológiát tanul 
id. Entznél. 1895-ben Herman Ottó mellé ke-
rül gyakornoknak az Ornithológiai Központhoz, 
közben az egyetemen alapos anatómiai ismerete-
ket is szerez. Herman Ottó mellett kedvet kapott 
a művészethez, a madár illusztrációhoz, tőle kap 
megbízást a Petényi hagyaték feldolgozásához. 
Emiatt felhagy az egyetemmel és 1904-ben ma-
gyar, majd 1905-ben német nyelven kiadatja 
Petényi jegyzeteit. Az értékes forrásmunka ren-
dezése mellett gyönyörű képekkel illusztrálta a 
kiadványt. Szintén ő illusztrálta Herman „A ma-
darak hasznáról és káráról” című könyvét, majd 
a későbbi kiadásokat színes festményekkel egészí-
tette ki. 1900-ban katonai szolgálatra rendelik, 
innen a tüdeje betegsége miatt idő előtt leszerelik. 
Gyógyulása érdekében Herman kijárja, hogy az 
Adria mellé mehessen gyógyulni. Ez az 5 hóna-
pos spalatói (ma Split) madármegfigyelés, a tu-
dományos eredmények mellett, a gyógyulását is 
meghozta. 1903-ban Seebachba megy Berlepsch-
hez, a madárvédelem atyjához, az itt tanultakat 
könyveiben mutatja be. „Útmutató a mesterséges 
fészekoduk alkalmazásához”, majd a „Madárvé-
delem a kertben” c. kiadványaival a magyar ma-
dárvédelem alapjait tette le (az utóbbi 10 kiadást 
ért meg). Az idő múlásával és Herman Ottó ha-

lálával reáhárulnak az adminisztratív ügyek (amit 
nem nagyon szeretett), majd a „Központ” ideig-
lenes vezetése. Chernel István személyében talál-
nak új igazgatót, aki viszont Kőszegen él, így a 
napi adminisztráció Csörgeyre marad. 1922-ben 
Chernel, a nátha-járvány következtében meghal, 
így most már őt bízzák meg az igazgatói teendők-
kel. Nehéz időkben veszi át az intézetet, de segít-
ségére jön Schenk Jakab tudományos tekintélyé-
vel, Chernel István özvegye a maga tekintélyével. 
Warga Kálmán leveszi válláról a minisztériumba 
járás terheit, és ekkor nevezik ki Vasvári Miklóst 
is az intézethez.

Ez időben telepszik meg Csörgey Veszprém 
megyében. A Földművelésügyi Minisztérium ek-
kor parcelláztat telkeket Salföld balatoni oldalán.

A kiválasztott település a mai Ábrahámhegy 
lett, amely túlnőtte az anyaközséget és kivált ab-
ból. Egy nagyon egyszerű parasztházat vesz, kollé-
gái is ide települnek (Schenk; Hámori; Grenczer; 
Kerekes). 

Ez a környezet megfelel a visszahúzódó termé-
szetének, horgászás közben figyelemmel követi a 
Balaton madarait is. Több szervezetnek is tagja 
lesz, nagyra tartja a Tiszántúli Madárvédő Egye-
sület tiszteletbeli tagságát (1934). A debreceni 
tudományegyetem 1934-ben díszdoktorrá avatja. 

Csörgey Titusz, neves ornitológus, Ábrahámhegy híres tudósa 
halálának 50. éves évfordulójára
(1875. 08. 12. Nezsider – †1961. 12. 16. Tapolca)
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1935-ben vonul nyugdíjba, mint kísérleti főigaz-
gató, ettől kezdve teljesen Veszprém megyei lesz, 
és ritkán hagyja el Ábrahámhegyet. Évente egy-
szer Pestre látogat, majd később elmaradnak útjai. 

A képen Dr Csörgey Titusz, mellette leánya és fele-
sége, jobbra pedig Torday Erzsébet unokahúg.

Csörgey inkább a Mecseki Madárvédő Egyesü-
let összejöveteleit keresi fel, ahol komoly madár-
védelmi munka folyik, és ez számára oly kedves. 
Szívügye volt a baranya-kárászi fészekodú gyár 
létrejötte (Kühnel Márton). Ábrahámhegy meg-
hozza számára a nyugalmat, idős kora ellenére 
még felkeresi a Kornyi-tavat, melyről jelentést 
készít. Többen meglátogatják régi munkatársai 
közül, de külföldről is van látogatója. Idősebb ko-
rára egyre nehezebbé válik élete, de nem hagyja el 
magát, igaz, a sok háztartási munka egyre jobban 
árt neki. Hallása gyorsan romlik, végül feleségével 
együtt így kerül a tapolcai kórházba. Egy héten 
belül mindketten, csendben elhunynak. (Csörgey 
1961. december 16-án). 

Ábrahámhegyi házában pár évre egy kis mú-
zeum jött létre, de ez nem sokáig maradt meg. 
Jelenleg egy kis emlékszoba hív emlékezésre az 
ábrahámhegyi önkormányzat egykori iskola-épü-
letében. Irodalmi munkásságának bemutatására – 

annak nagy terjedelme miatt – most nem térünk 
ki.

A képen Keve András és Csörgey Titusz.

(Keve András nyomán összeállította: Szelle Ernő, 
az MME – Magyar Madártani Egyesület – Vesz-
prém Megyei Csoportja) 

A Magyar Madártani Egyesület elhatározta, 
hogy Csörgey halálának 50. évfordulójára mell-
szobrot állít, ehhez azonban komoly anyagi hát-
tér kellene (minimum 2 MFt). Az első támogató 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, 
aminek részéről Balogh László igazgató azt is 
felajánlotta, hogy „a szobrot Csopakon, a BfNPI 
központjának kertjében helyezzék el, ami a későb-
biekben további természettudósok, természetvédők 
szobrainak is helyet adhatna (pl. Vönöczky Schenk 
Jakab).”

Az Ábrahámhegyet képviselő Ábrahámhegyi 
Fürdőegyesület 50.000,- forintot utalt át támo-
gatásként és az Önkormányzat is felajánlott bi-
zonyos összeget. Mindez annak reményében tör-
ténik, hogy Ábrahámhegy neve, adott esetben 
„természettudósok, természetvédők” által, ismerteb-
bé válik a feljebb felsorolt ábrahámhegyi kollé-
gák/tudósok megbecsülésével (Schenk; Hámori; 
Grenczer; Kerekes).

2011.július
PÁMiklós
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Részletek Vönöczky András 2000. évi,  
Csörgey Tituszról szóló visszaemlékezéseiből

„’56-ban egyetlen lányuk családostól Svájcba 
disszidált, és ettől kezdődően a két idős ember 
teljesen egyedül élt ábrahámhegyi házukban, 
megküzdve a mindennapi életért. Csak hírek 
jöttek rettentő teleken a behavazott utakon 
botladozó idős házaspárról, hol és ki szedte őket 
össze, hogyan kerültek félig összefagyva haza.”

„Titusz bácsival később, nyarakon többször 
találkoztam, mikor boltba menet Gyalogéknál 
megpihent. Ült a verandán, a padon, elmarad-
hatatlan jellegzetes kalapjában, nagy bajusza 
alatt szívta görbe szárú, fedeles pipáját és... nem 
mondott semmit. Illetve időnként elkezdett 
mesélni a régi Balatonról, a halbőségről, a séd-
torokról, a Bika öbölről, ahova szívesen jártak 
vadászni. ... Sajnos beszélgetni már nem lehe-
tett vele, mivel legenyhébb fogalmazás szerint is 
erősen nagyothalló volt.”

„Magukra maradva egyre nehezebben éltek, 
míg 1961 telén az idős házaspárt egyszerre be-
vitték általános kivizsgálásra a tapolcai kórház-
ba, ahol hamarosan - 
egy hét különbséggel 
- elhunytak. Tapolcán 
vannak eltemetve.”

Később az is kide-
rült – szintén a szerző 
emlékeiből, – hogy 
Fekete István is járt 
Ábrahámhegyen és is-
merte Csörgeyt.

„Hozzánk többek 
között minden ta-
vasszal és ősszel eljött 
Dr. Verse Albert, aki 
nagyapám, Vönöczky 
Schenk Jakab utódja 
volt a Magyar Ma-
dártani Intézet igazga-

tójaként. Felesége, Fekete Anna, Fekete István 
húga volt. Jó humorú, rendkívül művelt embe-
rek voltak, akik még házaspárként is magázták 
egymást, de mégis olyan szeretettel beszéltek 
egymással, amit jó volt hallgatni. Járták a ná-
dast, horgásztak, sőt még búvárfelszerelésemet 
elkérve búvárkodtak is.”

„Egy ilyen alkalommal Fekete István is ellá-
togatott hozzánk. Nagymamám kérte, nézzek 
körül, hol tudna horgászni. Készítettem is a tel-
künk előtti csendes nádöbölben a kijáró végére 
egy stéget, bár nem tudom, hogy a vékony öreg 
deszkákon Fekete István kiment-e horgászni. 
Valószínű, hogy inkább a szomszéd kőmólót 
választotta, amit az 1920-as években nagybá-
tyám, Zábrák Viktor építtetett, hogy a Balaton 
elérhető legyen.”

„Bizony nagy kár, hogy sokszor csak későn 
jövünk rá, milyen tehetséges emberek között 
éltünk, akkor, amikor már nem lehet őket 
erről-arról megkérdezni...”

A képen Fekete Anna, Dr. Csörgey Titusz és felesége látható



11Áb r a h Á m h e g y i  hí r m o n d ó

15 éves a Pattantyús-sétány elnevezése Ábrahámhegyen (1996.) 
Pattantyús-Á. Géza halálának 55. éves évfordulójára (1956.)

(*1885. 12. 11. Selmecbánya – †1956. 09. 29. Budapest)

Sajnos, az 1996-ban szilfából készült és a sétányon elhelyezett emléktábla azóta, felmondta a 
szolgálatot, amihez nagyban hozzájárultak a szezonban rongáló, erejüket fitogtató „erőslegények” 
is. Az emléktábla felirata a következő volt: 

DR. PATTANTYÚS - Á. GÉZA (1885 – 1956.)
MŰEGYETEMI TANÁR EMLÉKÉRE, AKI

ÁBRAHÁMHEGY FEJLESZTÉSÉN MUNKÁLKODOTT
1996.

Azóta még nem sikerült új emléktáblát létrehozni. Ezenkívül, az utcanévtábla is hiányzik, szin-
tén a rongálóknak köszönhetően.

Itt most nem részletezzük P.Á. Géza professzor életének szakmai lépcsőit, Ábrahámhegyet építő 
tevékenységeit (ld. pl. „Ábrahámhegyi Krónika”). Emlékezésként inkább néhány anekdotát idé-
zünk a 2006-ban kiadott „Patyi-bácsi diákszemmel” című könyvecskéből.

PÁG-Anekdoták – idézetek a BME 
Vicinális Dugóhúzó (VD) 

c. diákújságából
„Derű áradt belőle. Ha valami tévedésen, elszóláson kapta rajta ma-

gát, tettetett aggódással sóhajtotta: Csak valahogy a Vicinális Dugóhúzó-
ba bele ne kerüljön! Mindig belekerült!” (Szabó Ákos: 25 éve halt meg 
Pattantyús-Á. Géza, A jövő mérnöke, 1981. szept. 19.)

Pattantyús (Emelő írásbeli kollokviumon, rajtakap egy pár mukit 
a puskázáson): Khérem, Urhaim, ne puskházzanakh oly feltűnően, 
hogy még én is lássam. Több ügyességet várhokh már önökhtől. 
(a professzor raccsolt, így jelezték a diákok)              (VD, 1930)

Pattantyús előadáson: Az éta és a mű között az a különbség, 
hogy az étának elől van a farka, a műnek pedig hátul. [Sic! Pedig 
az éta: η így néz ki, a mű pedig így: μ (a szerk.)]   (VD, 1930)

Pattantyús: Nem tudja, kérem, hogy hány négyzetcenti-
méter van egy négyzetméterben?! No itt a kréta, ott a vonalzó, 
ott van egy üres hely még a padlón, rajzolja csak fel, és fogjon 
hozzá, számolja meg! Én addig levizsgáztatom a következő 
urat.       (VD, 1936)

Patyi bá (kezdi az előadását majdnem ugyanannyira unni, 
mint a hallgatósága, hát a hangulat élénkítésére kihív egy pókot 
a táblához felelni. Ez nem kollokvium, – inkább középiskola):
Hát akkoh most mondja!
Pók: (Nem mondja.)
Patyi bá: Hát akkoh diktálja. Íhom.
Pók: (Nem diktálja.)
Patyi bá: Hát akkoh íhja. Diktálom.
Pók: (Nem írja.)
Patyi bá (titokzatos arccal): Most megta-

nítom valami olyanra, aminek nagy hasz-
nát veheti a Műegyetemen és az életben. 
(Felveszi a krétát.) A khétát így kell megfogni, ezzel a két 
ujjával, a tövénél. És nem a hegyével kell íhni, (suttogóra 
fogja) hanem: az oldalával. Na, meg tudja mondani, miéht?

Pók: Hogy el ne törjön?
Patyi bá: Áh, nem kéhem! Azért, hogy ne visítson! (VD, 1944.)

„Sok beszédnek sok az alja, Sváb tanár úr be is vallja…”
Dr. Sváb János, egyetemi professzor, előadásában harma-

dik, negyedik botlása után elvi nyilatkozatot tesz, forrásmeg-
jelöléssel: 

Megboldogult Pattantyús professzor egyszer egy hiba 
után odafordult az ugyanígy morgó hallgatósághoz, melynek 
soraiban én is ott morogtam: Kéhhem, ne azt nézzék, amit 
mondok, ne azt nézzék, amit ihhok, hanem amit gondolok! 
     (VD, 1968.)

Patyi Bá’ írja: „… jó vezetőmérnök csak az lehet, akinek 
lelki és szellemi képességei a következő arány szerint osz-
lanak meg: 50 % erkölcsi erő, 25 % általános műveltség és 
25 % szaktudás.”    (VD, 1974.)

Dr. Fáy Csaba visszaemlékezése:
“Egyetemi tanulmányaim vége felé, 1950 nyarán a végszi-

gorlatra készültem, amikor Pattantyús professzor felajánlot-
ta: meghív Ábrahámhegyre, ahol nyaralója volt, hogy befizeti 
szállásomat, étkezésemet a szomszédos Tar-vendéglőben, ké-
szüljek ott nyugodtan a végszigorlatra. Közben kikapcsolódás 
a strandon úszással, evezéssel, és 
tenisszel a nyaraló melletti pá-
lyán. Sok könyvvel leutaztam, 
s erősen tanultam, bár közben 
elmentünk kirándulni a salföldi 
kolostor-romhoz is, de közben 
mindig folyt az agytorna. Egyszer 
a professzorral kettesben evez-
tünk ki a Balatonra, s nekem eve-
zés közben bizony le kellett vizs-
gáznom több óra alatt az egész 
egyetemi tananyagból...”

(Ábrahámhegyi Krónika, 1996.)
P.Á.Miklós
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A „Nagy Sportágválasztó”
2011. szeptember 16-17-én második alkalom-

mal került sor megyénkben a „Nagy Sportágvá-
lasztó” elnevezésű program megrendezésére. A 
szervezők a tavalyi év sikerén felbuzdulva már 4 
helyszínre bővítették ki megyén belül a sportren-
dezvényt. Iskolánk tanulóival a Tapolcai helyszínt 
választottuk, hogy itt tekinthessék meg a különbö-
ző sportágak bemutatóit. Tapolca Város Család-, 
Egészségügyi-, Oktatási-, Művelődési és Sportbi-
zottságának elnöke, Marton József nyitotta meg 
ünnepélyesen a rendezvényt, majd Lasztovicza 
Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke kö-
szöntötte a gyermekeket, és a sport iránt érdeklő-
dő vendégeket a Városi Rendezvénycsarnokban. 
A Tapolca VSE Női és Férfi kézilabdázóinak játé-
kát kísérhettük figyelemmel, ahol intézményünk 
tavaly végzett diákjai is bemutatták tudásukat. 
Papp Dóra és Szepesvári Alexandra már évek óta 
a TVSE Női csapatának sikeres játékosai, akiknek 
technikás játékát most is nagy élvezettel néztük.

A rendezvényre sztárvendégeket is hívtak a szer-
vezők, az MKB Veszprém KC csapatából Ilyés 
Ferenc és Schuch Timuzsin, a Balatonfüredi KSE 
csapatából Pásztor István, Szathmári János, Ifj. 
Németh László (szintén a révfülöpi Általános Isko-

la volt diákja), a Veszprém Barabás KC csapatából 
Bulath Anita, Mayer Szabina és Hanczvikkel Zsa-
nett voltak a meghívottak között, akiktől a gyer-
mekek türelmetlenül várták az autógrammokat, a 
közös fotózásokat.

A Városi sporttelepen különböző sportágakkal 
ismerkedhetett meg a közönség, többek között 
asztalitenisz, labdarúgás, sakk, vívás, tenisz, karate, 
tájfutás és brazil jiu jitsu bemutatóra is sor került.

A pénteki napon a városok és környező telepü-
lések gyermekeit fogadták a helyi szervezők, majd 
a szombati napon bárki kedvére kipróbálhatta a 
megjelenő sportágakat. 

Cikk, fotó: V.M.

Iskolai hírek

Révfülöpi Iskolások a Munkácsy kiállításon
A Révfülöpi Általános Isko-

la felső tagozatosai szeptember 
21-én ellátogattak Keszthelyre 
a Festetics kastélyba, ahol Mun-
kácsy Mihály, híres magyar fes-
tő több mint 60 alkotásból álló 
gyűjteményét tekinthettük meg. 
A kiállítás egyedülálló volt, hi-
szen olyan festményeket is lát-
hattunk, melyek Amerikából 
érkeztek erre az alkalomra.

A kiállítás tárlatvezetőjétől 
sok mindent megtudhattunk a 
festőről és a kiállított alkotások-
ról.

A festő Lieb Mihályként látta 
meg a napvilágot Kárpátalján, 
Munkácson 1844. február 20-

án. Csak később, 1868-ban vette 
fel a Munkácsy nevet. A Bécsi 
Képzőművészeti Akadémián 
tanult, s nagyon hamar híressé 
vált. Siralomház, s Milton című 
festményeivel aranyérmet nyert 
a Párizsi világkiállításon, melye-
ket szintén megtekinthettünk. 
26 évesen már a világváros leghí-
resebb festője lett.

Láthattunk tájképeket, élet-
képeket, portrékat, lélektani 
ábrázolásokat, tanulmányokat 
és a plainer festészet jegyeit is 
megcsodálhattuk. „A reneszánsz 
aphoteózisa” című egyetlen 
mennyezetfreskójáról is lát-
hattunk vázlatot, mely a Bécsi 

„Kunsthistorisches Muzeum”-ot 
díszíti. Munkásságára nagy ha-
tással volt Rembrandt, melyet a 
munkáin megjelenő sötét-vilá-
gos kontraszt hűen igazol. Ha-
talmas élményben volt részünk, 
hiszen Munkácsy Mihálynak a 
romantika és realizmus képvi-
selőjeként olyan életszerű, való-
sághű festményeit csodálhattuk 
meg, melynek az egész világon 
ismertek és híresek. Ezt a lehető-
séget köszönjük a Révfülöpi Ál-
talános Iskoláért Alapítványnak 
is, mely hozzájárulásával lehető-
vé tette e kiállítás megtekintését.

Cikk: Török Péterné
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Újsághírek Ábrahámhegyről
Észrevettem még a nyár elején, hogy Hegyi Zoltán 

újságíró itt kóborol a Káli-medencében és az első hívó 
szóra mozdult a rendezvényeink megtekintésére. És ha 
már moccant, nem csak egyszerű nézőként volt jelen a 
László-napi rendezvényeinken. Részletes beharangozót 
tett közzé a legnagyobb példányszámú polgári napilap-
ban, majd a rákövetkező hét elején a Dresch Quartet 
koncertje kapcsán helyezte el az „embereket a tájban”. 
Ez utóbbi írását tenném közkinccsé.

*Emberek a tájban 2.*
2011.06.27 00:00

Szerzőként, előadóként, esszéíróként vagy éppen a 
különféle zenészekkel való kölcsönhatások során min-
dig is úgy tekintettem magamra, mint valami változtató 
erőre. Ezt Archie Shepp szaxofonos mondja. Világos, 
önmagunk definiálása, elhelyezése korban, tájban, mun-
kában egy idő után szinte kényszer. Vesd össze, mi végre 
ez az egész.

Minden zenésznek megvan a lehetősége arra, hogy 
forradalmi legyen, hogy minden egyes fellépésével ki-
nyisson egy kaput az emberben. Ez is világos, mint a 
nap, és ezt meg Dresch Mihály szaxofonos mondja. 

Kettejük közös lemeze, a Hungarian bebop (Buda-
pest Music Center Records, 2002) pedig mindezek ze-
nei esszenciája. Kétségtelenül remekmű, és akkor még 
nem beszéltünk arról, Dresch Mihály földi jelenléte 
nélkül mennyi esélye lenne annak, hogy egy amerikai 
dzsesszista búzait játsszon. Erdélyi dalt tehát. Magyar 
bebopot, ha úgy tetszik. A bebop volt az egyik nagy lá-
zadás, ha tetszik, forradalom a jazzben. Az a szabálytalan 
szívritmus, bedurvult lüktetés, ami Kerouac regényéből, 
az Útonból árad. Jack Kerouac a beatnemzedék ikonja, 
így vonult be a történelembe, kissé sántítva. Mert amit 
írt, az nem beat, hanem színtiszta bebop. Mint ha Char-
lie Bird Parker belebotlott volna az írógépbe.

Dresch is kapukat nyitogat feszt, minden egyes fellé-
pésével. Mint William Blake, Jim Morrison, The Doors. 
Ez a kisörspusztai betyár és őszseni úgy nyúlkál az ember 
legmélyén, mint egy Fülöp-szigeteki orvos, vér nélkül, a 
szívig. Dreschtől tanulni forradalmi hevületet és alázatot 
egyszerre kitüntető élmény. Ábrahámhegyen játszik, pár 
száz méterre az odújától. Ez látszólag elhanyagolható in-
formáció, pedig nem az. Mert az ember, ha beleszületik, 
ha választja magának, része a tájnak, mint egy boros-
pince. Együtt él a madaraival, a zenéjével. Esetünkben 
például (Ábrahámhegy) egyáltalán nem mindegy, hogy 
kísérő jelenségként Kovács úr remekbe szabott olaszriz-
lingjét fogyasztjuk (ezt tesszük), vagy valami katyvaszt, 
az éj leple alatt érkező tartálykocsiból. Mint ahogy az 
sem, hogy Somogyi György művészettörténész bukkan 
fel kerékpárjával az ábrahámi főutcán vagy egy rendőr-
autó. A látvány más és más érzeteket kelt. És ez is benne 
van egy lusta esti autózásban, a koncertre oda s vissza. És 
persze más tájak és más emlékek is. Ha Dresch Mihály 
széki katonabúcsúztatót fúj (Árgyélus, BMC, 2007), ak-
kor a Mezőség szelíd dombjai, amelyek a jelentős föld-
rajzi távolság ellenére szoros érzelmi rokonságban állnak 
a Káli-medence tanúhegyeivel. És az a nap, amikor né-
hány évvel ezelőtt Románia az utolsó „sorollást” tartot-
ta, és vitték a széki fiúkat messze a Regátba, és ebből 
persze nagy berúgás lett, viseletben természetesen. Ké-
pek jönnek megint, ahogy kegyelmi állapotban szoktak, 
Dreschék nyitogatják a kapukat rendesen. A zenekar 
lent játszik, üresen hagyják a színpadot. Gesztus. A cim-
balom, a bőgő, a dobok és a csövek úgy szólnak, olyan 
fájdalmasan szép egységben, mint egy valódi (igazi) 
érintés. Dresch varázsló és csodálatos tettestársai ismét 
nyomot hagytak. Odakint még szépen látszik a déli part. 
Öröm és boldogság.

Zolnai László

Bornapok 2011.

Az idei bornapok, már hagyomá-
nyosan szórakoztató műsorokkal, 
sportversenyekkel, főzőversennyel, 
zsibvásárral, és minden este utcabál-
lal szolgálta a kikapcsolódásra vágyó 
közönséget. Volt rock buli, mulatós, 

gyermekműsor, tánc, és sztárvendég 
is.

Nagy riadalmat keltett az eset, 
amikor egy német úr rosszul lett. A 
rendezvény minden napján jelenlévő 
ügyeletes orvos, és a kiérkező mentő-
sök szerencsére segíteni tudtak, és a 
beteget újraélesztették, majd kórház-
ba vitték. 

A bornapok keretén belül az 
idén nálunk került megrendezésre, 
a szomszédos települések Salföld, 
Káptalantóti, Badacsonytomaj, Áb-
rahámhegy és az Önkéntes Tűzoltók 

részvételével az úgynevezett BÁ-
LAKUPA, tréfás sport és ügyességi 
verseny, mely minden évben más 
környékbeli településen kerül meg-
rendezésre. A versenyt Ábrahám-
hegy csapata nyerte.
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Zenei emlékek Ábrahámhegyről
Engedjék meg, hogy röviden 

bemutatkozzam: A Liszt Ferenc 
Zeneakadémián karmesteri és zene-
szerzés-tanulmányokat folytattam, 
majd az  Operaházban korrepeti-
torként működtem, a Vígszínház-
ban Bernstein West Side Storyját 
vezényeltem. Jelenleg a Pénzügyőr 
Zenekar vezető karmestere vagyok. 
Műveimmel, több alkalommal si-
került díjat nyernem. Rendszeresen 
hangszerelek zenekarom számára. 
2005 óta játszom az Artissimo Trió-
ban, melynek tagjai: Szepessy Beáta, 
a Magyar Állami Operaház címzetes 
magánénekese, Molnár Balázs fu-
volaművész, a Pénzügyőr Zenekar 
koncertmestere, én pedig csembalón 
működöm közre az együttesben.

Éppen balatonfűzfői telkünkre 
utaztam, amikor a Budapest–ta-
polcai gyors egyik utasfülkéjében 
barátságosan megszólított egy úri-
ember. Kiderült, hogy ő Varannai 
Gyula, az Evidencia Kft. ügyveze-
tője, majd szó szót követett, s fény 
derült közös érdeklődési körünkre, 
szóba került a mátyásföldi zene-
iskola, amelynek fúvószenekarát 
akkori főnököm: Vaszlik Kálmán 
vezette, és ahol később – helyette-
sítés során – Varannai úr unokáját, 
Kovács Gergőt (zenekari trombitást) 
is vezényeltem. Akkor mesélt először 
Ábrahámhegyről, és annak kulturá-
lis életéről, amely régóta szívügye. 
Egy viszonylag fiatal hagyományról 
van szó: a Bernáth Aurél Galériában 
évenként általa berendezett szobor- 
és éremkiállításról, melynek megnyi-

tó ünnepségén a rézfúvós ötösben a 
legendás Simándy József unokája is 
játszott. Varannai úr később mindig 
nagy érdeklődéssel jelent meg az ál-
talam vezényelt Pénzügyőr Zenekar 
koncertjein, nem titkolva azon szán-
dékát, hogy a zenekarból verbuvált 
kis csapatot szeretné viszonthallani 
Ábrahámhegyen, sőt ismeretségére 
alapozva még Sümegre is szívesen 
beajánlana egy, az ottani tánccso-
porttal közös produkciót.

S ahogy közeledtek a neves év-
fordulók: 2010-ben Erkel Ferenc, 
2011-ben pedig Liszt Ferenc szüle-
tésének 200. évfordulója, az ábra-
hámhegyi polgármester, Vella Zsolt 
megbízásából, a közelebbi ismeret-
ség okán együttesemet, az Artissimo 
Triót kérte fel a kiállításmegnyitók 
zenei részének tolmácsolására, amit 
idén már második alkalommal, 
örömmel fogadtunk el. Ezúttal Láz-
ár Gáspár fuvolaművész igényes köz-
reműködése színesítette az előadást, 
valamint Tóth János, Liszt-díjas ope-
raénekes és Várkonyi Szilvia énekes-
nő is sikerrel lépett fel.

A műértő és művészetkedvelő 
közönség mindig nagy érdeklődés-
sel, lelkesedéssel látogatja a kiállítás 
megnyitókat ennélfogva, a terem 
percek alatt zsúfolásig megtelik. 
Megtiszteltetés számunkra, hogy a 

nagyszerű képzőművészek tárlatát 
zenei gondolatokkal egészíthetjük 
ki. A kiállítások méltó emléket ál-
lítanak a magyar zeneköltő-géni-
uszoknak, a legjobb – e tárgyban 
keletkezett – képzőművészeti al-
kotások bemutatásával. A nagy si-
kerre való tekintettel Polgármester 
úr méltatta a nívós művészi telje-
sítményeket, egyidejűleg Bakosné 
Tóth Erzsike kulturális munkatárs 
és Varannai Gyula grafikusművész-
mesterdekoratőr szervezői tehetségét 
is elismerve. Vella úr nagy szeretettel 
ügyel a részletekre: minden alkalom-
mal gyönyörű virágcsokor a szereplő 
hölgyeknek, ínycsiklandozó helyi 
palackozású bor 
az uraknak, majd 
nagyvonalú ha-
lászlémeghívás a 
kiállító és fellépő 
művészeknek!

Öröm volt szá-
munkra, hogy ott 
lehettünk!

Ábrahámhegy, 
2011. július 17.

Kapi-Horváth 
Ferenc 

zeneszerző, 
karmester 

Artissimo Trió 

Készülünk a 4. Murci–Fesztiválra
Szorgos asszonyok gyűltek össze a könyvtárban szeptember 14- én, szer-

dán délután. A Nyugdíjas Klub tagjai közül Zavariné Jutka, Szabóné Györgyi, 
Dr. Szilágyiné Ildikó, Csejteyné Vali, Szávainé Erzsi és jómagam vettünk részt 
ezen a kellemes hangulatú délutánon. A munkát Szilvi pogácsájával indítottuk 
és Pacsi Jóska borával folytattuk. Tóth Lukácsné Sárika vezetésével a könyvtár 
szinte percek alatt varróműhellyé alakult át: kipakoltuk az anyagokat és a pertli 
gumit, majd előkerült a centi és a szabóolló is. Beüzemeltük a varrógépet és 
nagy lelkesedéssel – de még nagyobb jókedvvel - nekiláttunk a munkának. 
Közben szépen fogyott a pogácsa és a bor is- nem telt el sok idő, és már el is 
készült Györgyi szoknyája. Ő volt a manökenünk, aki a fellépő ruhánk első 
darabját felpróbálta. Miután a divatbemutató jól sikerült, az összes szoknyához 
való anyagot kiszabtuk, és szétosztottuk. Ezeket az „ügyeskezűek” majd otthon 
varrják. Szávainé Erzsike hozta a kötényhez való anyagot, ezeket Szilvi varrja a 
könyvtárban.

Ismét összefogtunk egy közös ügy érdekében, kicsit dolgoztunk, nagyon jól 
éreztük magunkat- ezért is érdemes eljönni a Nyugdíjas Klubba!

Berki Józsefné
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Találkozás 40 év után
2011. aug. 13-án furcsa, várakozás teli zsivajtól volt 

hangos az ábrahámhegyi Kulturális Centrum és Könyvtár 
udvara. A valamikori almamáter 40 éve, 1971-ben végzett 
diákjai találkoztak ismét, először a búcsúzás óta.

Nem kis idő, majd háromszorosa, mint ahány évesek 
voltunk akkor. Az évek a külső jegyeket megváltoztatták, 
de az alapvető személyiségjegyeket nem, örömmel ismer-
tünk egymásra. Jó volt hallgatni az életutakról szóló be-
számolókat, megtudni azt, hogy mindenki megtalálta he-
lyét az életben, többen már boldog nagyszülők. Hogy így 
alakult az életünk nagyban köszönhetjük a 4 évnek, amit 
itt, együtt töltöttünk, annak, amit a bennünket tanító 
nevelőinktől kaptunk. Elsősorban osztályfőnökünknek, a 
ma is fiatalos lendületű és a településért tenni akaró Szabó 
Józsefnének, Teri néninek. Neki is nagyban köszönhető, 
hogy az iskola megszűnése után az épület tovább viszi ko-
rábbi funkcióját, a gyerekek, a felnőttek, az idelátogatók 
nevelésének, a hagyományok ápolásának színtere maradt.

Megemlékeztünk azokról is, akik sajnos már nem le-
hetnek közöttünk, 3 diáktársunkról és Szabó Ivánné ta-
nárnőről egy-egy mécsest gyújtva emlékükre.

Ismét átélhettük, feleleveníthettük a több évtizedes 
emlékeket, megtekinthettük a régi helyszíneket. Segít-
ségünkre volt ebben Szabóné Berki Szilvia, a Kulturális 
Centrum munkatársa és a kötetlen, jó hangulatú beszél-

getés, Az ízletes vacsora helyszínét pedig az általunk még 
Balaton Gyöngye Vendéglőként ismert, Molnár Krisztián 
vezette étterem biztosította. Köszönjük közreműködésü-
ket.

S végül, ez a találkozó nem jöhetett volna létre, ha 
nincsenek lelkes, az ötlettel előálló és a szervező munkát 
felvállaló társaink: Szőke Gabriella és Melkovics Erzsébet.

Hálásak vagyunk érte mindannyian:

Albrecht Béla Budai József Budai Zsuzsanna
Enhéffer Ferenc Heiter Imre Horváth Mária
Horváth Rózsa Kiss István Kocsis Anna
Kovács Rezső Vasvári Zsuzsanna

Élet a Nyugdíjas Klubban 
„Az egészséges közösség a tagok szeretetén és egymás iránti figyelmén épül fel.”

Amikor 2010 tavaszán a Nyugdíjas Klub gondolatá-
val komolyabban kezdtem foglalkozni, még nem igazán 
tudtam, hogyan lehetne összefogni, felkarolni a helyi 
„szépkorúakat”. Ki kellett találnom, ki kellett tapasz-
talnom, hogy mi az, ami megmozgatja őket, ami mi-
att érdemes kimozdulniuk otthonról. Néhány alapvető 
dolog mindenképpen kellett hozzá: sok beszélgetés, jó 
hangulat, tartalmas közös programok. Természetesen az 
is kellett, hogy a nyugdíjasok akarjanak eljönni a könyv-
tárba, akarják jól érezni magukat. Az örömöt, a jókedvet 
akarni kell, hogy a hétköznapokat megkeserítő testi-lelki 
problémákra enyhülést találjanak; hogy ne legyenek ma-
gányosak akkor sem, ha egyedül maradtak. 

Ehhez kínálunk mi együtt, közösen kapaszkodót, 
segítséget. Szinte észrevétlenül hoztunk létre egy olyan 
kis közösséget, ahol jókedvvel, pozitív gondolkodással 
megtalálhatjuk az élet apró örömeit, ahol tudjuk, hogy 
fontosak vagyunk. Fontosak vagyunk a családunknak, 
a barátainknak és fontosak vagyunk Ábrahámhegynek.

A Nyugdíjas Klub tagjai nem ülnek otthon begu-

bózva, hanem eljárnak a rendezvényekre, közösségbe; 
feladatokat, elfoglaltságot találnak maguknak. Ezáltal 
megőrzik életkedvüket, aktivitásukat, szellemi- lelki 
frissességüket. Hiszen a testünk öregedése nem jelenti 
feltétlenül a lelkünk öregedését is. Szinte hallom, ahogy 
sokan azt mondják: „Találok én magamnak itthon is el-
foglaltságot.”  Igazuk van, de egy jó közösséghez tartozni 
felemelő érzés.

A Nyugdíjas Klub tagjai programokban gazdag, te-
vékeny egy évet tudhatnak maguk mögött. Asszonykó-
rusunktól, színjátszóinktól, a varró- és kézimunka kör 
tagjaitól valamint a kirándulásainkon résztvevőktől is 
pozitív visszajelzést kapok. Úgy gondolom, hogy jól ér-
zik magukat ebben a kis közösségben. Igyekszem én is 
minden tőlem telhetőt megtenni ezért és remélem, hogy 
a jövőben is számíthatok aktív részvételükre.

Várunk minden kedves nyugdíjast, akik még nem 
jártak nálunk, jöjjenek el és próbálják ki, milyen az 
élet a Nyugdíjas Klubban!

        Szabóné B. Szilvia

(Millard Dean Fuller)
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Még egyszer Lisztről...
Nagy ünnep volt kis falunk-

ban, 2011. július 12.-én. Tar-
talmát, színvonalát tekintve 
kiemelkedik az egyébként már 
hagyományosnak mondható ní-
vós kulturális események sorá-
ból. A nagyszerűen megrendezett 
LISZT-ERKEL emlékkiállítása 
méltó záróakkordja volt a bicen-
tenárium évének. Varázsoltak a 
fellépő előadóművészek és a cso-
dálatos kiállítási anyagot produ-
káló képzőművészek. Valóságos 
esszét lehetne írni erről a mintegy 
két és félórás műsorról, amelynek 
művészi értékét és az élményt, 
melyet adott, még bizonyos za-
varó körülmények sem tudták 
lerombolni. 

A műsor elején két nagyszerű 
művész Kapi-Horváh Ferenc ve-
zetőkarnagy és zongoraművész, 
és Lázár Gáspár fuvolaművész 
részleteket adott elő Liszt XIV. 
Magyar Rapszódia c. művéből. 
De hogyan? Eddig azt hittem 
nincs szebb, nincs jobb, mint 
Liszt Les quatre éléments (A 
négy elem) c. oratórikus műve. 
Ez az egyedüli, felülmúlhatat-
lan minden zenék közül. Meg-
szólalt a két művész duettje, és 
még az akusztikai problémák is 
megszűntek. Nem is csend, ha-
nem áhítat ült a nézőtéren, mint 
mondani szokás, angyalt szállt a 
terembe. Mind a melódia, mind 
pedig Lisztre annyira jellemző 
parafrázis mesteri megszólaltatása 
mindenkit lenyűgözött. Ebbe az 

áhítatba rondított bele a cirkuszi 
kikiáltó kántálása: „Figy elém, 
figy-elém, a tűzoltóparkbaan  …. 
ste.. tórai kezdetteel… stb, stb.” 
melyet viszont elnyomott a bu-
dapesti gyors zakatolása. De a 
varázslat folytatódott, köszönhe-
tően Szepessy Beáta és Várkonyi 
Szilvia előadóművészeknek. Nem 
titok! Tóth János Liszt díjas ope-
raénekes Ábrahámhegy kedvence 
lett. Kommentárjával még élvez-
hetőbbé tette az általa elénekelt 
Liszt dalokat. Elképesztő meta-
morfózis tanúi voltunk. Az érces 
csatakürthöz hasonló hősbariton 
most úgy szólt, mint egy tároga-
tó. Az Es muss ein wunderbares 
sein belcantója érzékeltetéséhez 
az én szavam kevés, de a feldü-
börgő taps mindent elmondott. 

Csak néhány szó erejéig had 
térjek vissza az általunk most meg-
ismert Lázár Gáspár fuvolaművész 
úrhoz, aki Molnár Balázs művész 

urat helyettesítette. Játéka, virtu-
ozitása egyszerűn lenyűgöző volt.

Liszt XV. Rapszódiájából, Erkel 
Liszt Ferenc emlékére készített át-
irata „Rákóczy indulója” c. művé-
nek tökéletes tolmácsolása nagy-
mértékben növelte e ritkán hallott 
hangszer kedvelőinek táborát.

Befejezésül, had említsem meg 
Czinder Antal, Fritz Mihály, dr. 
Gerő Katalin, Józsa Bálint, dr. 
Kubaszova Tamara, Pállay József, 
Pintér István Pál, Szabó Géza és 
Tamás, valamint Törley Mária 
képzőművészeket, akik műveik-
nek nagyszerű ötvözetét adták 
az emlékkiállítás művészi szín-
vonalának értékéhez. De nem 
feledkezhetünk el, a rendezőről, 
Varannai Gyula grafikus művész, 
mesterdekoratőrről sem. Ez az 
örökifjú, nyughatatlan ember fá-
radtságot nem ismerve dolgozik 
azért, hogy itt Ábrahámhegyen és 
szélesebb régiókban is mindenki-
hez eljussanak a kultúra, a művé-
szet áldásai, amire napjainkban 
– látva az egyre inkább térhódító 
elidegenedést, megosztottságot 
– szükség van, mint egy falat ke-
nyérre. Nem volt jobboldal, nem 
volt baloldal, együtt örült, együtt 
tapsolt minden résztvevő. Köszö-
net érte Varannai művész úr, és 
köszönet érte önkormányzat!
Ábrahámhegy, 
2011. augusztus 20.

NGY.
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Icu néni játszóháza

A Játszóház gondolata három év-
vel ezelőtt merült fel. Azóta szinte 
már hagyomány, hogy minden év 
június közepétől-amint véget ér a 
tanév- megkezdődnek a játszóházi 
foglalkozások, melyek augusztus 20-
ig tartanak.

A szó igazi értelmét keresve mi 
nem arra törekedtünk, hogy játék 
és eszköztárunk költséges, drága 
dolgokkal legyen felszerelve, hanem 
arra, hogy valódi játszóhelye legyen 
a társaságot, közösséget kereső gyer-
mekeknek, felnőtteknek egyaránt. 
Így hát mivel ez motivált minket, 
igyekeztünk megteremteni a feltét-
eleit a családos együtt-játszásnak, 
illetve együtt munkálkodásnak. 
Nagy örömünkre megkaptuk hozzá 
a kultúrház nagytermét, mellyel első 
és alapfeltételünk adva lett. A játék-
eszközök, ötletek is összegyűltek, 
már csak a vendégeket kellett várni 
és mindenféle tevékenységet, sok-
sok mozgásos játékot kitalálni, leve-
zetni. Így lett találkozó helye a nagy 
kultúrterem a hazai és a Szlovákiá-
ban, a Vajdaságban, a Londonban, 
a München közelében élő magyar 
családoknak is. Előfordult, hogy a 
dalos játékoknál a számolást néme-
tül, vagy angolul mondtuk - attól 
függően, hogy milyen nyelven be-
szélt a szereplő gyermek.(Ezek után 
számoltunk magyarul is persze.) A 
különböző manuális tevékenységek 
vagy a magyar népi dalos játékok 
alatt kerestük és meg is találtuk a 
közös nyelvet. Ez alatt, sokat tanul-
tak a gyerekek egymástól- türelmet, 

alkalmazkodást,  
bátorságot, ki-
tartást.

A Játszóház-
ban a szülők 
is tanulhatnak 
egymástól. Ki-
cserélhetik gyer-
meknevelésben 
szerzett tapasz-
talataikat. Ta-
nácsot kérnek 

tőlem, vagy idősebb szülőktől. Oly-
kor a bátorítás, megerősítés is segít. 
Jóleső érzés, hogy sok élménnyel, vi-
dáman búcsúznak.

A kézműves kuckóban a szülők 
együtt dolgoznak a gyerekekkel. 
Rövid idő alatt elkészíthető alko-
tásokat „ötöltem ki”. Természetes 
anyagokból, egyszerű szerszámokkal 
dolgoznak. A pókfonást körmön fo-
nást nagyon kedvelik, mert színes 
fonalakból pillanatok alatt varázsol-
hatnak napernyőt, tányéralátétet, kí-
gyót, karkötőt, nyakláncot. Az elké-
szült remekműveket természetesen 
magukkal vihették a gyerekek.

Nem volt számunkra mellékes, 
hogy a játéktár a körülményekhez 
képest megfelelően legyen biztosítva. 
Ezúton köszönöm meg Polgármester 
Úrnak és a sok kedves szülőnek az 
önzetlen segítségét, valamint azokét 
a szülőkét is akik a kézműves kuckó 
működtetéséhez szükséges anyagok 
gyűjtésében segítettek nekem.

Az ábrahámhegyi gyermekek 
törzsvendégek, de vannak nyaraló 
törzsvendégeink is, akiknek a fejlő-
dését szintén nyomon követhetjük. 
Együtt örülünk a szülőkkel, amikor 
kipirult arccal, izgatottan jelentkezik 
szerepelni az a kislány, aki az elmúlt 
évben csak messziről figyelte a közös 
körjátékokat.

Örömmel tölt el, amikor a kisfiú, 
aki három évig ceruzát sem vett a 
kezébe, most saját ötleteit igyekszik 
megvalósítani a sok csuhéj, pálci-
ka, drót és fonalhalmaz között. Hát 
ilyen a Játszóház Ábrahámhegyen. A 
magam részéről elismeréssel tudok 
szólni azokról a szülőkről, nagyszü-
lőkről, akik igyekeznek gyermekük 
nyaralását minél színesebbé tenni és 
ezért választják szerda és csütörtök 
délelőttönként a Játszóházat.

Kívánok Ábrahámhegynek jövőre 
is sok-sok idelátogató gyereket, akik 
többek között, a Játszóházban is re-
mekül érzik majd magukat.

Icu néni
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Államalapító Szent István királyunk ünnepén

„István király ünnepének, örvendezzünk keresztények.
Isten adta e napot, fel a szívvel magyarok!

Szent királyunk, árva néped, hódolattal jő elébed.
Légy velünk, légy velünk! Országodról el ne vedd

A te áldott jobb kezed.”
(Sík Sándor: Szent István himnusz)

Augusztus 20.-án egy olyan királyunk tetteit idéztük fel, akiről méltán mondja az utókor, hogy nagyot, talán a 
legnagyobbat alkotta minden uralkodónk közül. Sok királya volt e népnek történelme során, sok vezetője, akikről 
elfelejtkezhetünk, elfelejthetjük, ha tudjuk. Mert voltak közöttük méltatlanok, akik bár hatalmat birtokoltak, de 
akiket a nép csupán elszenvedett, s igaz vezetőjének sohasem tekintett.

Első, szent királyunkat nem felejthetjük el. Mert 
nagy volt, nagyot alkotott, és alkotásának mindmá-
ig élvezzük gyümölcsét. Országot alapított, nemze-
tet nevelt, beillesztett minket, a keresztény Európa 
népeinek közösségébe. Az ő művét igazolta a tör-
ténelem, és őt igazolta a történelem Ura, maga az 
Isten is, máig ható emlékezetével. Itt vagyunk, pe-
dig nálunk nagyobb népek tűntek el a történelem, 
pusztító viharaiban. Ezért, hát, ahogyan Sík Sán-
dor írta szép versében: „István király ünnepének 
Örvendezzünk keresztények. Isten adta e napot, 
fel a szívvel magyarok!.” Igazodási pont ő minden 
magyarnak, hívőnek és nem hívőnek egyaránt.

Ő megértett magyart és idegent, már megtért, 
és a megtérés útján csak járni kezdőt. Előre nézett, 
a célt látta. Nem magának keresett dicsőséget, ha-

nem népe javát kereste. Olyan, királyunk volt, aki 
nemcsak utat mutatott, de maga is járt azon. Vo-
natkoztatási pont, nem lehet megkerülni. Felemel, 
világos utat mutat, tiszta erkölcs és értékrend felé 
vezet. 

Ezen az úton jártunk 2011. augusztus 20.-án 
Ábrahámhegyen is. Megálltunk egy pillanatra, ün-
nepeltük azt, hogy nekünk van múltunk, és bizto-
san lesz jövőnk. „Múlt nélküli nemzetnek nincsen 
jövője” - szokták mondani. A kis óvodások, és is-
kolások, akik versekkel tisztelték meg az ünnepet 
elindultak azon az úton, hogy ismerjék múltjukat, 
és bár a föld bármely pontján boldogulnak, nem 
lesznek gyökértelenek. 

Bakosné T.E.
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Falunap 2011.
Immáron a sokadik Falunapra gyűlt össze Ábrahám-

hegy apraja- nagyja június 12-én, Pünkösd vasárnapján. 
Az évek óta megszokott módon zajló rendezvényhez az 
idén a helyi Nagymamák is hozzátették a magukét. Név 
szerint:

• Berki Józsefné • Kandikó Ferencné
• Szávai Gézáné • Dr. Szilágyi Jánosné
• Szabó Béláné • Szabó Lászlóné
• Vodenyák Ferencné

A Nyugdíjas Klub hölgytagjainak fellépése a pünkös-
di népszokások felelevenítésével kezdődött, majd egy 
rövid jelenettel folytatódott, végül Anyukám mondta el 
a monológját. A közönség jókat derült a műsoron Mi, 
szereplők is remekül éreztük magunkat, bár nagyon iz-
gultunk és kétségeink is voltak a műsor sikerét illetően.

Engedjék meg, hogy írjak néhány mondatot az elő-
készületekről. Az interneten találtam egy kétszemélyes, 
bohókás kis párbeszédet, melyet- némi átdolgozás után- 
négyszemélyessé változtattam. A nagyik megtanulták a 
szöveget és előadták. Ennyi!? Nem egészen... A szereplő 
nyugdíjas hölgyek nem jártak színi-tanodába, „csupán” 
a Nyugdíjas Klubba és heteken át tanulták a szöveget, 

ami nem is volt olyan egyszerű. Először csak próbálták 
összeolvasni, aztán a színpadon kezdtek gyakorolni. 
Órákon át, újra és újra... Minden alkalommal hozzátet-
tek valamit, mindig kitaláltak valami újat.

Sokszor elfáradtak, sokszor voltak kétségeik, de a kö-
vetkező alkalommal valahogy mindig új erőre kaptak. 
Én meg csodáltam Őket, hogy honnan van bennük eny-
nyi kitartás, és azért is, mert soha semmilyen nézeteltérés 
nem volt köztük a próbák során. Mindenki kipróbál-
hatta magát, mindenki beledolgozta a saját elképzelé-
sét, a saját egyéniségét. Büszke vagyok rájuk és nagyon 
hálás vagyok nekik azért, mert a közösen eltöltött idő 
alatt megtanultam, hogy egy közösség összetartó ereje 
lehetőséget kínál az egyéni kibontakozásra, fizikai, lelki, 
szellemi megerősödésre, a kölcsönös tanulásra és egymás 
elfogadására, megismerésére. A közösség szeretete körül-
fogja, nem engedi veszni az értékeket.

Köszönöm mindannyijuknak, hogy aktív részvételük-
kel segítettek a Falunapot vidámabbá tenni. Külön kö-
szönöm a kis pünkösdi királykisasszonyunknak, Galler 
Boglárkának is a részvételt.

Szabóné Berki Szilvia

Balaton Beach Tour 2011.
Harmadik évben kerül megrendezésre Ábrahámhe-

gyen ez a rendezvény sorozat, röplabda, és kosárlabda 
versenyekben. Az elmúlt évekhez hasonlóan hatalmas 
érdeklődés övezte a versenyt érkeztek Szegedről, Bu-
dapestről és az ország egyéb tájairól versenyzők. Kitű-
nő hangulatban telt a nap, színvonalas mérkőzéseket 
láthattunk. A Nestea Forgalmazó cég jóvoltából 3000 
palack jeges tea került kiosztásra a versenyzők, illet-
ve a strandolók között. Nagyon bízom benne, hogy 
nem szakad meg ez a verseny sorozat, az elkövetkező 
években Ábrahámhegy ismét otthont adhat ezeknek a 
nívós versenyeknek. 

Tisztelettel:     Vella Zsolt
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A Föld egyik leglátvá-
nyosabb, kontinenseket 
átívelő természeti jelensé-
ge a madárvonulás, amely 
évezredek óta foglalkoz-
tatja az emberiséget. Soká-
ig megválaszolatlan talány 
maradt, hogy miért tűnik 
el télire a nálunk fészke-
lő madarak többsége, hol 
töltik a téli hónapokat, 
illetve honnan érkeznek 
hozzánk a távoli vidéke-
ken honos ritka vendégek.

A kötet tudományos alapossággal, de közérthetően, 
szebbnél szebb képek százaival mutatja be a Magyar-
országon előforduló madárfajok vonulási szokásait, 

vándorútjait, telelőhelyeit. A kötet fejezeteit a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Ma-
dárgyűrűzési Központjában gyűjtött adatok alapján 73 
magyar szakember írta, az illusztrációhoz pedig mintegy 
50 hazai természetfotós járult hozzá csodaszép fotókkal.

Herman Ottó és munkatársai a világon az elsők kö-
zött, 1908-ban kezdték tudományos módszerekkel ku-
tatni a madárvonulást, s az eltelt száz év alatt adatok mil-
liói gyűltek össze. Csörgey Titusz és Vönöczky Schenk 
Jakab neve ismerősen cseng az ábrahámhegyhez kötődő 
embereknek. Ők is részt vettek a kutatásban, számos 
publikációjuk jelent meg e témával kapcsolatban és a 
madárvonulási atlaszban is találkozhatunk a nevükkel. 
A könyvtárban gazdag írásos anyag és dokumentum ta-
lálható róluk és munkásságukról, ennek kiegészítéséhez 
fontosnak tartottam e könyv beszerzését.

Magyar madárvonulási atlasz

Könyvajánló

Fiataloknak!
Leiner Laura: A Szent Johanna Gimi

Gyerekeknek!
Szülők figyelmébe aján-

lom az olvasó létra könyvso-
rozatot, amely megkönnyíti 
a könyvválasztást. A sorozat 
kötetein jelölik, hogy hány 
éves kortól ajánlják. A köny-
vekben mindennapi történe-
teket olvashatnak a gyerekek 
olyanokat, amik velük is 
megtörténhettek. A történe-
tek sok szép képpel gazdagon 
illusztráltak, ami segíti a megértést.

A sorozat könyvei:
 • 5 éves kortól: Képes Cini; Olvasó Breki
 • 6 éves kortól: Olvasó Tigris; Olvasó Cinke
 • 7 éves kortól: Olvasó Kalóz; Olvasó Fáni
 • 8 éves kortól: Olvasó Leó; Olvasó Boszi.
Az Olvasólétra négy lépcsőfoka az adott életko-

ri sajátosságokhoz igazodik. Az egyes lépcsőfokokon 
két különböző típusú kiadvány található. Az egyikben 
több apró, míg a másikban egy összefüggő történet 
van. Az Olvasólétra kötetek szórakoztató olvasmá-
nyok, már a nagycsoportosok is örömmel lapozgatják 
és egy kis segítséggel ők is „olvasgatják”. 

Óvodás kisgyermekeknek és szüleiknek ajánlom 
még az alábbi honlapokat is,– ha már elkerülhetetle-
nül az „interneten nőnek fel”, legalább olyasmit néz-
zenek, ami nekik való.

www.egyszervolt.hu ; www.olvasnijo.hu

Szabóné Berki Szilvia

Könyvtárunk állomá-
nyának gyarapításához 
segítséget kaptunk ma-
gánszemélyektől, akik 
otthon már feleslegessé 
vált könyveiket elhozták 
nekünk. Ezeket a Borna-
pok keretein belül meg-
rendezett zsibvásáron ér-
tékesítettünk.

Nagy sikere van a fia-
talok körében egy magyar 

ifjúsági könyvsorozatnak, amelynek szereplői gimna-
zisták, mai, természetes tinik, olyan karakterek, akik-
nek ugyanolyan hibáik vannak, mint a mi fiataljaink-
nak, ugyanúgy tudnak boldogok, dühösek, viccesek 
lenni. Fontos látnunk, hogy a szereplők is emberiek, 
hogy ők is hibázhatnak, és ők is lehetnek néha rosz-
szak, vagy bizonytalanok. Ők sem tökéletesek. 

Ez a történet nem vámpírokról, hanem a való élet-
ről szól. Leiner Laura megmutatta, hogy lehet egy 
könyv természetfeletti lények nélkül is izgalmas és 
magával ragadó.

Egy gimi, ahová mindenki szívesen járna. Srácok, 
akik olyanok, mint te és mégis mások. Egy kicsit 
mindannyian magatokra ismerhettek a sorok között. 
Aki eddig nem szeretett olvasni, annak mindenkép-
pen ajánlom a figyelmébe.
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Mozdulj Balaton - Ábrahámhegy

 Az elmúlt évektől eltérően sajnos a központi 
költségvetés, azon belül is, a Balatoni Fejlesztési 

Tanács nem tudta támogatni az idei rendezvény 
sorozatot. Nem kaptunk új sportfelszereléseket, 
az érmeket saját költségvetésünkből kellett megvá-
sárolni. Mindebből a résztvevők nem vettek észre 
semmit, ugyan úgy, mint az előző években a szom-
bat délutánokat sportolással töltötték. Legnagyobb 
sikere a röplabdának, illetve a lábtenisznek volt. 
Nem kis büszkeséggel tölt el, hogy az északi part 
egyik legsportosabb strandja vagyunk, a beküldött 
statisztikai adatokat figyelembe véve. Várunk min-
denkit 2012 nyarán is!

Tisztelettel:       Vella Zsolt

Sportnap Ábrahámhegy - 2011.08.13.
Az idei nyáron idén is megrendezésre került a 

Dr. Nádori László által kezdeményezett, illetve el-
indított Sportnap. Sajnos Laci Bácsi idén már nem 

lehetett közöttünk. 
Tiszteletére a Sport-
napot elneveztük 
Dr. Nádori László 
Emlékversenynek a 
család utólagos en-
gedelmével és lányá-
nak beleegyezésével. 
Az elkövetkezendő 
években ily módon 

is szeretnénk tiszteletünket kifejezni, Laci Bácsi 
Ábrahámhegyért, illetve az egész országért kifejtett 
sport diplomáciai tevékenységéért.

A nap sikeresnek bizonyult, az időjárás kegyes 
volt hozzánk. Közel 180-an mozogtak a versenyek 
során. Volt röplabda verseny, labdarúgás, lábtenisz, 
asztali tenisz, gyerekek részére kapura rúgás, kosárra 
dobás és lufi taposás. Jó hangulatban telt a nap az 
eredményhirdetésre már szürkületben került sor. A 
résztvevők egyöntetű véleménye alapján az elkövet-
kezendő évben is várják rendezvényünket.

Köszönet a segítőknek.
Tisztelettel:     Vella Zsolt

Minden nyaramat Ábrahámhe-
gyen töltöm és idén a szüleim be-
írattak vitorlástáborba. Van egy kis 
vitorlásunk és sokat hajózom Apá-
val, így hát alig vártam, hogy elkez-
dődjön. Első nap elég nagy szél volt, 
akkor megtanultunk csomókat köt-
ni, de délután már kivittek minket 
nagy hajóval, a Sárgarigóval. Már 
első nap annyi élménnyel mentem 
haza! Nagyon jó csapat voltunk, és 
az oktatók, Sanyi bácsi és Dávid na-
gyon kedvesek voltak.

Sanyi bácsival a tábor után is jó 
barátok maradtunk, nagyon meg-
szerettem. Szerencsére nagyon jó idő 

volt egész héten, igazi vitorlásoknak 
való. Reggelente megbeszéltük ki 
melyik hajóra van beosztva, és irány 
a Balaton. Közben sokat tanultunk 
a széljárásról, a viharjelzésről, egye-
dül hajózhattunk kis optimistekkel, 
megtanultunk vitorlát felhúzni, el-
vittek motorcsónakkal minket, én 
alig akartam a nap végén hazamenni!

Utolsó nap nagyon erős szél volt, 
akkor kirándultunk a káptalantóti 
hegyre. Az is olyan jó volt! 

Megpróbálok év végére nagyon 
jó bizonyítványt hazavinni, hátha 
akkor két hétre is mehetek legköze-
lebb!

Sanyi bácsi, Dávid, Zsombi, 
köszönök mindent, jövőre talál-
kozunk!

Kalmár Jonatán 
2. oszt. tanuló, 

Ábrahámhegy, Vasút utca 
/egyébként Budapest/

Vitorlástáborban voltam Ábrahámhegyen!
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Az idei év, bár rendkívül szélsőséges volt, mégis jó-
nak mondhatjuk az időjárást. Furcsa volt a nyár dere-
kán a +20 C°alatti nappali hőmérséklet, illetve a tavaszi 
több hónapos csapadék nélküli szárazság, volt úgy, hogy 
egy hónapig nem kellett elővenni a fűnyírót. A gondos 
kertész ilyen esetben a meglévő esővizet, vagy vízcsapot 
használta, hogy a nagy gonddal elvetett, illetve ültetett 
termelvényeket megmentse a pusztulástól.

A zöldségtermesztők közül, az ügyesebbek már elül-
tethették a másodvetésként is hasznosítható fejes és kel-
káposztát, karalábét, karfiolt. Több esetben is sikeresebb 
művelet, mint tavasszal. A betakarításnál tapasztalhat-
juk, hogy az egészséges, sok gonddal nevelt, finom, na-
pon érett zöldségféleségek íze össze sem hasonlítható az 
áruházakban árusított valószínűleg fólia alatt termelttel. 
Az ősz a betakarítás időszaka. Csak a fagytűrő petrezsely-
met és zellert hagyjuk kint.

A gyümölcstermesztés területén voltak az idén a leg-
jobb tapasztalatink. Ha a tavaszi termékenyülés sikeres 
volt, akkor idén volt mit betakarítanunk. Csak akkor 
szedjük le a fákról a termést, ha megfelelően beérett, 
színben, puhaságban. Ugyanis ekkor adja a legzamato-
sabb ízeket. A kései napsütések áldott, jótékony hatását 
feltétlenül használjuk ki.

Teendőink az ősz folyamán: Elsősorban az ősziba-
racknál a zöldmetszés. Ez abból áll, hogy a vázágakon 
meglévő hajtásokat, a katlanformát figyelembe véve ala-
kítsunk úgy koronát ki, hogy a napfény jól érhesse, és 
beérlelhesse a rügyeket, a jövő évi termés alapját.  Aki te-
lepítésre szánja el magát, 1x1x1 m gödröt ásva, trágyát, 
talajfertőtlenítőt nem sajnálva, az alanyt jól kiválasztva 
vágjon neki. Az őszibarack a mészre különösen érzékeny, 
a házi kertekbe vadőszibarack alanyt vásároljunk. 

Szőlészet - borászat

Az idei év kedvező időjárása szőlészeket nem kény-
szerítette a sietős feladatokra, mivel alig lehetett talál-
ni peronoszpórát, illetve lisztharmatot, a két legveszé-

lyesebb gombakártevőt. A hosszú, száraz, napos ősz is 
még csak javára vált a jó minőségű termés eléréséhez. 
Ilyen esetben nem szabad siettetni a szüretet. Ilyenkor 
a türelem, tényleg rózsát terem. Hazánk szőlészete csak 
a minőséggel tud versenyhelyzetbe kerülni az unión be-
lül, itthon és külföldön egyaránt. A jó minőségben meg-
termelt borszőlőt még a borászat sem tudja elrontani. 
Tehát, a törekvés iránya egyértelmű kell, hogy legyen, 
a minél későbbi szüret. A többször kénezett, üres hor-
dók várják az új mustot az erjedéshez. A cefre, illetve a 
kiforrott borok után való kénezésnek vagyok a híve. Az 
unokáimnak vallottam a nyáron a kétkezű munkáról: A 
munkáról, mint az élet alapvető tevékenységéről beszél-
gettünk. Rémséges szegénységben éltünk, szinte zsíros 
kenyéren, korán dolgozni kellett. Engedjék meg, hogy 
saját magamat hozzam fel példának, természetesen csak 
röviden, időrendi sorrendben: 12 évesen már aratni kel-
lett, minden 10. keresztért. Az általános iskola elvégzése 
után, már másnap dolgozni mentem, az ajkai üveggyár-
ba, hajnali félnégy órai keléssel, Devecserből. 16 évesen 
agyagbányász voltam, a helyi téglagyárban, csákánnyal. 
Ezután iskoláim, és a katonaság következett.

A pincegazdasá-
gi felvásárlási do-
log után kerültem 
s Salföldi Tsz-be 
agronómusnak. Itt 
teljesedett ki életem 
értelme, a munkába 
vetett maradékta-
lan hitem, az hogy 
a munkának van ér-
telme, ha előbb nem, 
utóbb megjön, meg 
kellett, hogy jöjjön 
az eredménye. Az 
alsószintű házamat 

építettem, pincével együtt, úgy, hogy az összes benne 
lévő követ csak én egyedül fejtettem ki! Legalább három-
szor, minden követ megemeltem. Mondanom sem kell, 
itt újból előjött a zsíros kenyér korszak. Emlékszem agya-
got dagasztottunk, és dogoztuk be a kövek közé, mert 
nem volt sem mészre, sem cementre pénzünk. A TS Z-től 
semmi segítséget sem kaptam, pedig agronómus voltam. 
Ezt úgy „háláltam” meg, hogy az 1972-ben rendezett bor-
világbajnokságon ezüstérmet értem el. A badacsonyi bor-
régióban senki ilyen eredményt nem tudott felmutatni, 
én a Salföldi TSZ borával, elértem. Tessék, fiatalok, meg 
lehet próbálni, bennem akkor akarat volt, ma úgy neve-
zik, hogy motiváció, ezt az érzést.

Orbán István

Továbbra is kertészkedjünk!
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Egy alkalommal, ismerősömmel a rokonságunk-
ról, és annak kapcsolatáról Ábrahámheggyel témá-
ban beszélgettünk, és ismerősöm akkor jegyezte 
meg tréfásan: Ha ez így van, akkor miért nem hív-
ják Zábrákfalvának Ábrahámhegyet? 

No, ez csak egy tréfás megjegyzés volt, de az tény, 
hogy élt Sopronban Zábrák Dénes evangélikus lel-
kész, akinek nyolc gyermeke volt. Név szerint: Etus, 
Emília, Vilma, Viktor, Pál, Jenő, Dezső, és Dénes. 
Közülük Viktor volt az első, aki ingatlanra tett szert 
Ábrahámhegyen. Nevezetesen a mai önkormány-
zati épületnek volt a tulajdonosa. Őutána még hét 
testvér vásárolt ingatlant Ábrahámhegyen, illetve a 
közelben, Balatonrendesen. Így hát a nyolc testvér-
ből hét ábrahámhegyi nyaraló lett, és ahogy már az 
lenni szokott, gyermekeik születtek, majd gyerme-
keiknek is gyermekei, és így tovább. Gyarapodott 
a nagycsalád. Volt, aki megmaradt Ábrahámhegyen 
volt, aki pedig elszármazva innen máshol tölti nya-
rait, illetve vásárolt nyaraló ingatlant. Így egy kissé 
szétszóródtunk, és sokakkal már évtizedek óta nem 
is találkoztunk. Gondoltuk, itt az idő, még a leg-
többen ismerjük egymást, tudjuk egymás nevét, cí-
mét, elérhetőségét, kíséreljünk meg egy találkozót 
összehívni! Összehívni abban a reményben, hogy 
az összejövetelen gyermekink, és már unokáink is 
találkozhatnak, felvehetik egymással a kapcsolatot, 
megismerhetik egymást. Az elképzelést tett követte. 
Nyomozás, telefonálás, majd augusztus 5.-én létre-
jött a találkozó. Nagy örömünkre, mintegy harmin-

can jöttünk össze, és elevenítettük újra a kapcso-
latot, meséltük el egymásnak életutunk történetét, 
idéztük vissza emlékeinket. A viszontlátás öröme 
láthatóan mindanyjúnkat megérintett, hiszen 
mindahányan ehhez a családhoz kötődünk. Ennek 
következtében el is határoztuk, hogy pontosítjuk 
családfánkat és újra összejövünk.

Hogy miért került az Ábrahámhegyi Hírmondó 
hasábjain közzétételre Vönöczky Gábor és Gyalog 
András írása? Ennek magyarázata az, hogy Ők az 
első olyan család, akik nyaralóként véglegesen le-
telepedtek Ábrahámhegyen, és immár a sokadik 
nemzedék óta töltik itt nyaraikat, szabadidejüket, 
és őrzik a családhoz és Ábrahámhegyhez való kötő-
dés szép érzelmeit, emlékeit.

Az 1852-ben született Zábrák Dénes, evangéli-
kus lelkész és felesége Ódor Vilma, akik példamu-
tató családi életükkel mind a nyolc gyermeküket ki-
taníttatták, összetartásra, becsületességre nevelték, a 
ma már több mint száz éves családfa első ágai, akik 
a századelőn Balatoni utazásra szánják el magukat.
Tapolcáig vonattal jönnek, majd mivel sokan van-
nak, egy ökrösszekéren utaznak Ábrahámhegyig. 
Itt a papa közvetítés útján kibérel egy kis házat a 
part közelében, majd megkezdődik a Zábrák család 
első Balatoni nyaralása. Ez a nagycsalád jött össze, 
és találkozott a nyáron itt, a polgármesteri hivatal 
szomszédságában. 

Zábrák találkozó Ábrahámhegyen 
 - Vönöczky Gábor és Gyalog András írása. - 
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2011. évben, még az alábbi rendezvények kerülnek megrendezésre Ábrahámhegy Községben, 
melyekre tisztelettel hívjuk és várjuk településünk lakóit, vendégeit

Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése Rendezvény helye Szervező

Október 22. Október 23-i ünnepség és 
Kirándulás, Filmvetítés 

Emlékmű, Pálos Kolostor 
Rom Önkormányzat

November 5. Márton nap Művelődési ház Hegyközség
November 26. Katalin napi bál Művelődési ház Önkormányzat
November 26. Adventi készülődés Művelődési ház NABE helyi csoportja
December 3. Mikulás ünnepség Művelődési ház NABE helyi csoportja
December 16. Idősek karácsonya Művelődési ház Önkormányzat
December 31. Szilveszteri batyus bál Művelődési ház Önkormányzat
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