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Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2014. évi választásának legfontosabb tudnivalóiról 

 

Tisztelt Választópolgárok! 
 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014. 
október 12. napján kerül sor. Helye Ábrahámhegyen a Művelődési Ház földszinti nagyterme. 

 

A Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Szabó Tímea Cím: 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2. 
Telefon: 87/464-017 e-mail: jegyzo@kovagoors.hu 

 

Kik a jelöltek? Polgármesterjelölt, aki a törvény szerint választható, és akit Ábrahámhegy 
esetében - a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településekre vonatkozóan - a település 
választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Ábrahámhegyen, ez 15 db ajánlást jelent. 
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. Érvényesen szavazni 
kizárólag egy jelöltre lehet. 
 

Kik a képviselő jelöltek? Egyéni listás képviselőjelölt, aki a törvény szerint választható, és akit az 
adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Ábrahámhegy 
esetében, ez 5 db ajánlást jelent. A képviselőtestület tagjainak száma a település 
lakosságszámától függő, Ábrahámhegyen 4 fő. 
 

Szükséges-e az adott településen lakóhellyel rendelkezni a jelöltté váláshoz? Nem, nem kell 
a jelöltnek azon a településen laknia, ahol önkormányzati képviselővé, polgármesterré jelölik. 
 

Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? Az idei évtől 
kezdve a korábbi négy év helyett, öt évre választjuk. 
 

Hány szavazólapot kap Ön, az önkormányzati választáson, Ábrahámhegyen? Három 
szavazólapot kap, melyek a települési önkormányzat, a polgármester, valamint a megyei önkormányzat 
választására szolgálnak 
 

Hogyan szavazhat Ön? Személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és időben. 
Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
mozgóurnát kérhet. A mozgóurna kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához, vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. 
Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is benyújthatja. A fogyatékossággal élő 
választópolgár október 3-án 16 óráig igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont is a 
szavazáshoz. Október 10-én 16 óráig Braille-írással készült értesítő megküldését kérheti, vagy azt, 
hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Fentiekkel kapcsolatos kérelmét a 
www.valasztas.hu oldalon, levélben, vagy személyesen nyújthatja be a jegyzőhöz. 
 

A szavazásra vigye magával személyi igazolványát. 
(Helyette útlevelét vagy jogosítványát is elfogadják) 
Mindenképpen vigye magával lakcímkártyáját is. 

 

Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén (azaz 
ideiglenes lakcímén) lesz, a június 23. napjáig létesített tartózkodási helye szerinti 
szavazókörben átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni. 
 

Lehet-e levélben vagy meghatalmazással szavazni? Nem. Szavazni kizárólag személyesen 
lehet, az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a 
külképviseleten való szavazást sem. 
           folytatás a 2. oldalon  
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A szavazás menete: Írja alá a névjegyzéket. A bizottság lepecsételi a szavazólapokat. Ön vegye 
át a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokkal és a borítékkal lépjen be egy üres 
szavazófülkébe, hogy titkosan szavazhasson. Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot adhat le. A 
szavazófülkében tollal töltse ki a szavazólapokat, tegye a borítékba.  
 

A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a szavazókörében a megvá-
lasztható képviselők száma. Akkor érvényes a szavazata, ha két egymást metsző vonallal (x 
vagy +) szavaz. Szavazata érvénytelen, ha nem × vagy + jelet tesz a körbe, a szavazólapot 
üresen hagyta, a szavazólapon a megengedettnél több szavazatot adott le. 
 

Érvényes-e a szavazat, ha nincs borítékban? Igen.  
 

Egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma 
szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell 
megállapítani, hogy a jelöltek közül melyik szerez mandátumot. 
 

Van-e kampánycsend? A hivatalos kampány augusztus 23-án kezdődött, és a szavazás napján 
(október 12.) 19 óráig tart. Kampánycsend az országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz 
hasonlóan nem lesz. 
 

Kapnak-e állami támogatást az önkormányzati választáson induló jelöltek? Nem, az 
önkormányzati képviselők választása során a jelöltek, jelölő szervezetek nem részesülnek 
kampánycélú költségvetési támogatásban. 
 

Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő  
helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 

 
MIRŐL TÁRGYALT ÉS DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ TESTÜLET? 

 

A testületi ülések tartalma tájékoztató jellegű, a hivatalos jegyzőkönyv és a rendeletek hatályos 
szövege megtalálható a honlapon, vagy az Önkormányzaton ügyfélfogadási időben megtekinthetők 

 

A képviselő testület 2014. július 8-i nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Fedőné Vodenyák Katalin, 
Gáspár József, és Zavari Judit képviselők. Tanácskozási joggal megjelent dr. Szabó Tímea jegyző 

 

1. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítása: 
A május 6-i testületi ülésen döntött a testület a temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról. Az akkor 
elfogadott díjak az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Veszprém Megyei Szervezetével a törvény szerint 
véleményeztetésre kerültek. A szervezet elnökének véleménye szerint alapos, jól előkészített munkát kapott, 
ami alapján a tervezet elfogadható.  
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló rendeletet az alábbiak 
szerint módosította: 
 

A temetési helyek megváltási díji a következők: 

 A B 

1 temetési hely megváltási díj 

2 1 személyes sírhely   50. 000 Ft  

3 2 személyes sírhely   90. 000 Ft  

4 4 személyes sírhely 150. 000 Ft  

5 gyermeksírhely             0 Ft 

6 1 személyes sírbolt 150. 000 Ft  

7 2 személyes sírbolt 270. 000 Ft  

8 4 személyes sírbolt 480. 000 Ft  

9 urnafülke   80. 000 Ft  

10 urnasírhely   50. 000 Ft  
 

2. A temető fenntartási hozzájárulás díja: 0 Ft 
 

3. A temetői létesítmények igénybevételéért, illetve az üzemeltető által biztosított 
    szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 0 Ft. 
 

4. A temetőbe való behajtás díja: 0 Ft.” 
          folytatás a 3. oldalon  
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2. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a 
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet 
módosítása: A rendelet módosítása a megváltozott magasabb szintű szabályozással való összhang 
megteremtése, valamint a közszolgáltató nevének megváltozása miatt szükséges. 
Dr. Szabó Tímea, jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőség 
véleményét is ki kell kérni, megküldte a rendelettervezetet, de még válasz nem érkezett. Az 
ingatlantulajdonosok június 30-ig haladékot kaptak, hogy a megfelelő űrmértékű edényt beszerezzék.  
 

Fedőné Vodenyák Katalin kérdése, hogy ahová a hulladékszállító autó nem tud bemenni, milyen módon 
tudják a szolgáltatást biztosítani?  
Dr. Szabó Tímea: Azoknak az ingatlantulajdonosoknak zsákot kell vásárolni és a legközelebbi 
hulladékgyűjtő pontra le kell vinni a hulladékot.  
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet módosítását 
elfogadta. 
 

3. A Pro Ábrahámhegy Alapítvány beszámolója: 
Vella Ferenc Zsolt, polgármester: Az Alapítvány Alapító Okiratának 8) pontja alapján az Alapítvány évente 
beszámol az alapítónak és a csatlakozóknak a támogatási források felhasználásáról. A PRO Ábrahámhegy 
Alapítvány 2014. május 8-án tartott éves ülésén az Alapítvány 2013. évi pénzügyi beszámolóját is tárgyalta 
és elfogadta. Joó Kálmán karácsony előtt adományozott 100 e Ft-ot, amelyet négy család részére fizettek ki.  
A Pro Ábrahámhegy Alapítvány a rendezvényeket kisebb-nagyobb összegekkel támogatta.  
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a PRO Ábrahámhegy Alapítvány 2013. évi 
pénzügyi beszámolóját megismerte, és elfogadta.  
 

4. Döntés a képviseleti jogot szabályozó megállapodásról, az önkormányzat tulajdonában lévő Vizi 
közműveket érintően, melyek a magyar állam (képviselője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) és 
más önkormányzatok tulajdonában lévő Vizi közművekhez csatlakoznak:  
Az ilyen közös tulajdonban lévő Vizi közművek esetében első lépésként képviseleti, majd ezután 
üzemeltetési szerződést kell kötni.  
Dr. Szabó Tímea, jegyző tájékoztatta a testületet, hogy korábban volt már egy megállapodás tervezet, mely 
szerint az állam és a képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseli az 
önkormányzatokat. Jóváhagyták a tervezetet, és ezzel a szerződéssel felhatalmazzák az önkormányzatok 
az MNV Zrt-t a képviseletre. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
határozott arról, hogy a szerződéstervezettel egyetért a közös ellátási felelősséggel érintett vízi közmű 
rendszerek feletti képviselet tárgyában. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 

5. Kovács Dániel strandi területbérleti kérelme: Kovács Dániel kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 
hogy a strandon 5 m2 nagyságú területet szeretne bérbe venni mobil koktélpult üzemeltetése céljából.  
Gáspár József, képviselő véleménye szerint nem célszerű olyan helyet bérbe adni, ami üzlethelyiségen kívül 
van. Vella Zsolt, polgármester egyetért, és nem javasolja a terület bérbeadását. A szavazás során a testület 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott arról, hogy nem támogatja Kovács Dániel 
kérelmét. 
 

6. Vegyes ügyek: 
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság levele: Vella Ferenc Zsolt, polgármester tájékoztatja a testületet, 
hogy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság levélben kéri, hogy a vízállás, amely jelenleg 110 cm, 
november és április között 115 cm legyen, május és október között 120 cm. Kérik a magasabb vízszint 
elfogadását. A műszaki ügyintéző lemérte és 116 cm a vízállás jelenleg. Gáspár József, képviselő szerint a 
déli parton mindenki tiltakozni fog. Az északi parton is úgy épültek a strandok, hogy 110 cm-es a vízállás. A 
60-as évek végén 90 cm volt, és folyamatosan emelték, ha így megy tovább, akkor lehet, hogy 140 cm lesz 
a vízmagasság. A parti területtulajdonos se erre van felkészülve, mivel a házát nem tudja megemelni. Ha 15 
cm-el magasabb lesz a vízállás, akkor már víz lesz az egész strandon. A képviselő-testület álláspontja 
szerint, a többszöri vízállás módosítás azt eredményezi, hogy a meglévő művek már most sem alkalmasak 
arra, hogy a strandot megvédjék és a strand használhatatlan lesz.  

 
 

KÖZMEGHALLGATÁS, 2014. AUGUSZTUS 1-ÉN 
 

Jelen vannak: Az önkormányzat részéről: Vella Zsolt, polgármester, Kovács József, alpolgármester, 
Fedőné Vodenyák Katalin, Zavari Judit, Gáspár József képviselők, a lakosság részéről 19 fő. 

Tanácskozási joggal megjelent Tóthné Titz Éva, aljegyző  
 

A közmeghallgatás napirendje: közérdekű kérdések és javaslatok 
 

                                                                                                                                                                                             folytatás a 4. oldalon 
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Gergely Imre: Több emberrel beszélt és az ő véleményüket is tolmácsolja, amikor a Ságvári Endre utca 
elnevezését kifogásolja. Ezt már több fórumon felvetették. Tudomása szerint a kormány felszólította az 
önkormányzatokat, hogy a volt kommunista személyekről elnevezett utcákat nevezzék át, köztiszteletben 
álló személyek nevére. Szerinte van olyan személy, itt Nádori Lászlót említi, aki köztiszteletben áll, és akiről 
el lehetne nevezni az utcát.  
 

Kondor Lászlóné tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az utca neve Ságvári utca és nem Ságvári Endre utca, 
és az utcát a forrásról nevezték el.  
 

Gergely Imre: Tetszett neki, hogy valaki a rovásírással is kiírta az utcaneveket. A svédek a norvégok, dánok 
erre nagyon büszkék. Viszont azokat az utcanév táblákat kicserélték, amelyeken a rovásírás volt. 
Másik véleménye, hogy az augusztus 20-i ünnepségen, ahol kb. 800-1000 személy volt jelen, az ünnepség 
zárásaként felcsendült a magyar himnusz, majd a székely himnusz. Valaki az önkormányzatnál bejelentést 
tett, hogy miért kellett a székely himnuszt játszani. Tudomása szerint az önkormányzat úgy döntött, hogy a 
székely himnuszt ezután nem fogja lejátszani. Kéri, hogy a többség véleményét fogadják el, és továbbra is 
játsszák, ne három emberét, akiknek nem tetszett. 
Véleménye még, hogy tetszik az önkormányzat aktivitása, hogy a falu közösségébe kezd életet lehelni, 
szeretné, ha továbbra is így folytatódna, a kiállítások, rendezvények szervezése. 
 

Problémaként vetette fel, hogy a patak mellett van a lakása, és amióta a szennyvíztisztítóból a patakba kerül 
a tisztított szennyvíz, két-három hetente, bűz jön a patak felől. Ki tudja ellenőrizni, hogy nem kerül-e 
szennyvíz a patakba, mivel valaki beleengedi. Kéri ennek a kivizsgálását. Kérdezi azt is, hogy mi az 
eredménye a kukák ellenőrzésének? 
 

Vella Zsolt polgármester válasza: A Ságvári utca kérdését tavaly tárgyalták. A Belügyminisztérium listát 
küldött ki, hogy milyen nevek nem szerepelhetnek utcanévként. Körülbelül három évvel ezelőtt a Ságvári 
utcában lakóknak levelet küldtek az utca elnevezésével kapcsolatban. Negyvenhét lakost értesítettek és 
három levél érkezett vissza, mindenki azt kérte, hogy ne Ságvári Endre, hanem Ságvári utca legyen. A 
képviselő-testület tárgyalta és ennek tudatában döntött, hogy a Ságvári utca elnevezés marad. Az utca nem 
Ságvári Endréhez kötődik. Nádori Lászlót tisztelik, megbecsülik, a családdal tartják a kapcsolatot. Azon már 
gondolkodtak, hogy az Ábrahámhegyi Emlékéremnek vagy a díszpolgári címnek a várományosa lehet.  
 

A rovásírással az előző közmeghallgatáson is foglalkoztak. Egy fiatalember próbálkozott ezzel, akkor 
mindenféle reakció volt, nem tartották napirendben, a táblák le vannak véve. Majd a következő ülésen 
foglalkoznak vele.   
 

A székely himnusz elhangzását egy hölgy kifogásolta, hogy milyen alapon játszották el Magyarországon. 
Elmondta neki, hogy augusztus 20-án szokás, de csak akkor. Az idei évben is fogják játszani a tűzijáték 
után.  
 

A patak mellett lakik ő is, nem igazán érzi ezt, hogy honnan jöhet a bűz. Esténként meg fogja nézni a patak 
partján. Minden ingatlantulajdonosnak, aki a hálózatra nem kötött rá, talajterhelési díjat kell fizetni. 
Tudomása szerint a patak partján nincs ilyen. 
 

A kukák ellenőrzésével kapcsolatban: A településen, három helyen van szelektív hulladéktároló, amelyekben 
vasárnap estére 7-8 köbméter szemét gyűlik össze. A törvény alapján, mindenkinek rendelkeznie kell 
hulladékszállító edénnyel, kukával.  
Ennek ellenőrzése megkezdődött. Az önkormányzat azt is vállalta, hogy keddi nap után visszateszik a 
helyére azoknak az ingatlantulajdonosoknak a hulladékszállító edényét, akik attól félnek, hogy ellopják azt. 
 

Baki Jánosné reagálása a Ságvári utca elnevezésre: Nagybátyja történész, aki tájékoztatta, hogy 
pontosan hol található meg a Ságvári utca név eredete. A Ságvári utca neve a „rétság” szóból ered. A 
levéltárban fellelhető Ábrahámhegy történetében. 
 

Fehér György: A patak medre jóval hordalékosabb, az idén, valószínűleg a nagy esőzések miatt több a 
hordalék. Évekkel ezelőtt látta, hogy tisztították, kérdezi, hogy van-e erre most lehetőség.  
A rovásírásról: ő is volt az úr által említett országokban, az írásukat tisztelik, de utcanév táblákat nem 
csinálnak belőle, de ezt a véleményét a tavalyi közmeghallgatáson elmondta. A Ságvári utca elnevezésével 
kapcsolatban az ellenségeskedést abba kellene hagyni és túllépni rajta.  
 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester válasza: A patak kezelője a Vízügyi Igazgatóság, de az önkormányzat 
dolgozói tisztítják. Az idén még nem tisztították, mivel magas volt a vízszint. A tizenegyedikei hétre van 
betervezve a patak tisztítása.  
 

Fehér György köszöni a választ. Örült annak, hogy a helyi televízióban szép természetfilm volt a patakkal 
kapcsolatban.  
 

Takács Katalin: Örül a községben a virágosításnak. Évek óta probléma a Patak utca aszfaltjának a 
kiszélesítése, a murvázással való szélesítésnél a kőpor bejön az udvarba, még a csukott ajtón keresztül a 
házba is és ellep mindent.                                                                                              folytatás az 5. oldalon 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXI. évfolyam 4. szám 2014. október oldal5 

Kérdezi, hogy az önkormányzatnak szándékában áll-e kiszélesíteni az aszfaltot. Biciklisekkel is beszélt és 
nem lehet rajta menni. Sok adót fizetnek a községnek, alapvető dolog, hogy ne porfelhőben kelljen lenniük.  
 

Hommonay Zsombor: Kérdezi Takács Katalintól, hogy a padkáról van csak szó és nem az út teljes 
kiszélesítéséről, mivel ők az ingatlanuk előtt megcsinálták és nagyon sokba került. 
 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester válasza: A Patak utca kezelője a Közútkezelő, de az önkormányzat 
megkeresi, hogy mit lehet ez ügyben tenni.  
 

Kovács Rezső: A Szilvádi úttal kapcsolatban elmondta, hogy Baracskaiéktól felfelé nincs közvilágítás, a 
felső részen lakók nem mernek lejönni. A padka is rossz, mivel az eső elmossa, és a vadak miatt se mernek 
lejönni. A felső út zúzalékkal felhintett, az első esőig tart, nagy a por. Pályázat útján lehetne-e a 
pormentesítést megoldani? Javasolja, hogy össze kellene kötni az utat Körmiccel, akkor el lehetne menni a 
kápolnáig. Másik probléma, hogy vaddisznó csordák járnak. Gyümölcsfákat ültetett, a vadak áttörik a kerítést 
és a fákat tönkreteszik. Goda úr is adott be észrevételt ezzel kapcsolatban. Remélte, hogy a 
közmeghallgatáson a vadásztársaság képviselője is jelen lesz és megbeszélhetik. Kéri, hogy segítsenek 
ennek a problémának a megoldásában. A vadásztársaság lerázza a kérdést. Javasolja, hogy vegyék fel a 
vadásztársasággal a kapcsolatot. Véleménye szerint a vadásztársaság vegyen földet, vesse be, és csalja el 
a faluból a vadakat. Kéri a vadásztársasággal próbálják megoldani a problémát. A vadásztársaság azt 
mondta, hogy tehetetlenek, mivel belterület.  
 

Vella Zsolt polgármester válasza: Ábrahámhegyen 34 km hosszúságú közúthálózat van. Az utak 
karbantartása, építése folyamatosan történik. A képviselő-testület tárgyalta az utak karbantartását, a felvetett 
utcából is volt egy beadvány, ami napirenden van. Az önkormányzat a vadásztársasággal jó kapcsolatot 
ápol. Közösen több alkalommal hajtóvadászatot szerveztek, meghirdetésre került több helyen, de a hajtáson 
a lakosságból csak egy személy jelent meg. Felveszik a kapcsolatot az ügy érdekében a vadásztársasággal. 
Tavaly a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak írtak levelet, aki felszólította a vadásztársaságot, hogy 
állományszabályozó kilövéseket végezzen. Újra írnak levelet a Kormányhivatalnak.  
Hommonay Zsombor reagálása: A vadaknak nincs étel kikészítve, tekintve azt, hogy vadásztársaság és az 
erdőgazdálkodás elszakadt egymástól. Igazából a kommunikációt kellene kiszélesíteni. A felső területek 
kiszáradtak, ha sikerülne fent megőrizni a vizet, több állat maradna ott. 
 

Dresszel Gábor felvetése: A sövények, fák az utakra belógnak, akadályozzák a közlekedést és 
balesetveszélyesek. Kéri, hogy az ingatlantulajdonosokat szólítsák fel ezzel kapcsolatban. A Patak utca és a 
Patak köz vízelvezetését is meg kellene oldani, és a patakba vezetni a vizet.  
 

Vella Zsolt, polgármester válasza: Az önkormányzat hirdetéseiben és felhívásaiban a belógó faágak 
karbantartása folyamatosan szerepel. Ezt továbbra is napirenden tartják és felszólítják az 
ingatlantulajdonosokat.  
 

Takács Katalin újra visszatérve a Patak utca portalanítására: Az út aszfaltozására kell-e kérvényt 
benyújtani? A felvetett kérdésére mikor kap választ?  Elég volt, hogy itt felvetette?  
 

Vella Zsolt polgármester válasza: Igen, jegyzőkönyvbe kerül. Ismételten elmondja, hogy az út nem az 
önkormányzat kezelésében van, nem kötelező önkormányzati feladat. Felveszik a kapcsolatot a 
Közútkezelővel, és utána levélben tájékoztatni fogja. 
 

Dresszel Gábor felvetése: A Patak utcában, a kanyarban kövek vannak, szólni kellene az 
ingatlantulajdonosnak, hogy cserélje kisebbre vagy tegye beljebb, mivel tönkre teszi az autókat.  
 

Vella Zsolt, polgármester válasza: Többször írtak hivatalos levelet névre szólóan, és kérték, hogy a 
balesetveszély elkerülése érdekében rakják el a köveket. Ez több utcában is probléma. Ezzel kapcsolatban 
is egyeztetnek a Közútkezelővel.  
 

Hommonay Zsombor: Egy kérése van, beleesett a tűzoltóautó a telkükre, ki kellene igazítani. Vella Zsolt, 
polgármester: Rendben! 
 

Irma Nielsen: A zöld ágakat, amikor ledarálják, az bűzt áraszt az utolsó három hétben, nem lehetett ablakot 
nyitva hagyni, emiatt a drágán épített teraszát nem tudja használni. Nem lehetne, valahova máshová tenni? 
Ott van száz méterre a játszótér is. 
 

Kiszeliné Jónás Ildikó: Az Árpád utcán nem lehet kijönni és cipőben végig menni, amikor esőzés van. A 
vízelvezetést meg kellene oldani.  
 

Homonnay Zsombor: Ha a Ságvári utcában szag van a komposzttól, akkor az úr, aki észrevételezte a 
szagot a patak partján, ezt érezheti.  
 

Kovács Rezső: A községben 15 éve változtatták meg az utcaneveket. A DRV nem találta meg az ő 
ingatlanukat, mivel az ő nyilvántartásukban még a Szent István völgyi cím szerepel.  
 

Gáspár József képviselő válasza erre: A címváltozást az ingatlantulajdonosnak kell bejelenteni a 
közműszolgáltatónál és a Földhivatalban is.  
 

Mivel több kérdés nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 20.30 órakor bezárta 
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A képviselő testület 2014. augusztus 28-i rendkívüli nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Fedőné Vodenyák Katalin, 
Gáspár József, és Zavari Judit képviselők. Tanácskozási joggal megjelent dr. Szabó Tímea jegyző 

 

1. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Helyi Választási Bizottságba az alábbi 
tagokat és póttagokat választotta meg:  Iváskó Mihályné, Pacsi Józsefné, Gallerné Szőke Borbála, Márkus 
Mária, Szabó László – tagok, és Sütő Árpádné, valamint Herceg Tamás póttagok. 
 

2. Szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési terv elfogadása 2015-2029. év között: A 
víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni, mely felújítási és pótlási tervből, valamint 
beruházási tervből áll. A felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért 
felelős készíti el, és nyújtja be minden év szeptember 15-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ának 
rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) 
által elkészített 15 éves időtartamra szóló Fejlesztési Tervet elfogadta, és felhatalmazta a DRV Zrt.-t, hogy a 
tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa. 
 

3. Orvosi ügyelet átszervezéséhez, személyi kérdéséhez kapcsolódó nyilatkozat: A Társulási Tanács 
felhatalmazta a Deák Jenő Kórház Igazgatóját, hogy az orvosi ügyelet átszervezésével összefüggésben, 3 
fő gépkocsivezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére a munkáltatói döntéseket meghozza. 
Figyelemmel arra, hogy az önkormányzatok által kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátási feladatok 
részét képező orvos ügyeletet érinti az átszervezés, kérik a Társulást alkotó önkormányzatok nyilatkozatát, 
arról hogy a 3 fő gépkocsivezető foglalkoztatását az önkormányzatok vállalni tudják e? Ábrahámhegy 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, mint a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja nyilatkozott arról, hogy a Tapolcai Deák Jenő Kórház 
részére megbízásos jogviszony keretében a Társulási Tanács által feladatellátásra átadott orvosi ügyelet 
átszervezése következtében felmentéssel érintett 3 fő gépkocsivezető foglakoztatására az önkormányzatnál, 
illetve az önkormányzat által fenntartott intézménynél nincs lehetősége. 

 

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE 
ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁRA 

 

Tisztelt Állampolgárok! 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését, kulturális és művészeti 
értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja 
megvalósítani.  
 

Vannak olyan személyiségek, akik a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, illetve 
nyújtottak, olyanok, akiknek személye vagy tevékenysége elválaszthatatlanul kapcsolódik a településhez. Az 
önkormányzat adózni kíván e személyeknek, kifejezve a település elismerését 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 közösség szolgálatában kiemelkedő 
érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket 
megfelelően értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé 
 

„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 ezzel jelentősen hozzájárultak a 
közösség szellemi, erkölcsi, anyagi értékeinek gyarapításához. 
„Ábrahámhegyért emlékérem” évente egy élő vagy egy elhunyt személynek (posthumus) adományozható. 
 

Az „Ábrahámhegyért emlékérem” adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzati képviselő-testület 
tagjai, civil szervezetek képviselői, Ábrahámhegy község polgárai. 

 

Írásbeli, indoklással ellátott javaslataikat 2014. október 15-én 16.00 óráig az Ábrahámhegy Önkormányzat 
(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) címre eljuttatni szíveskedjenek! Kérjük a borítékon feltüntetni az 

adományozni kívánt cím - „Ábrahámhegyért emlékérem” - megnevezését. 
 

                                  Vella Zsolt polgármester  



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXI. évfolyam 4. szám 2014. október oldal7 

KULTURÁLIS- ÉS SPORTÉLET ÁBRAHÁMHEGYEN 1939 - 1969 

50 ÉVES AZ ÁBRAHÁMHEGYI KULTÚRHÁZ! 
 

Sokszor gondolok vissza a gyermek- és fiatal korom-
ra. Nehéz, de szép idők voltak. Kislánykorom szép 
emlékei közé tartozik, amikor a petróleumlámpa 
fényénél Apám meséjét hallgattuk. Úgy mesélte el a 
Róka, medve, szegényember-t, mintha vele történt 
volna meg a körmici szőlőben. Sokat nevettünk, töb-
bet, mint a mai gyerekek. A felnőttek - szomszédok, 
rokonok - őszi- téli estéken kukoricafosztásra, tollfosz-
tásra gyűltek össze. Ilyenkor beszélgettek, mulatsá-
gos történetekkel szórakoztatták egymást. Előkerült 
ilyenkor egy kis bor és egy kis kalács vagy pogácsa 
is. Akkor még volt idejük az embereknek jókat beszél-
getni, egymásra figyelni. 

4 éves voltam akkor, amikor 1939 szeptemberében Ábrahámhegyen kántortanítóként kezdte meg 
munkáját: Kövessi József. Már én is iskolába jártam, amikor a Tanító Úr (talán 1942-43-ban?) 
bevonult katonának. A falu, egy időre, tanító nélkül maradt. Mi, gyerekek Rendesre, Salföldre és 
Örsre jártunk iskolába. Ezután a kedves nővérek tanítottak bennünket egy rövid ideig, amíg a 
Tanító Úr leszerelt. Miután visszajött - az iskolások és fiatalok bevonásával - megalakította a helyi 
színjátszókört. Az előadásainkkal a nagyobb ünnepeken, rendezvényeken léptünk fel. Nagy siker-
rel játszottuk Eötvös József: A 
megfagyott gyermek és a 
Babaforradalom című darabo-
kat is. A szülők mindig min-
denben segítségére voltak a 
Tanító Úrnak, varrták a gyere-
kek fellépőruháit, süteményt 
sütöttek. A fiatalok előadásá-
ban láthatta a közönség töb-
bek között a Lulu, Móricz 
Zsigmond: Sári bíró, Molière: 
A fösvény, Beumarchais: 
Figaro házassága című 
darabokat. 
 

Szüreti felvonulás is volt a tele-pülésen akkoriban minden évben.  
Melkovics Terike - aki néhány évvel idősebb volt nálunk - néptáncra tanított bennünket. Gyakran 
náluk az udvaron tartottuk a próbákat. Akkor még nem volt kultúrházunk, így az előadásokat az 
iskolában, a Tompos vendéglőben (Iskola utca), a Kiss Gábor vezette Tarr vendéglőben (a mai 
COOP bolt), és a Szent Imre Kollégium egyik termében (a mai Jász- Kun Panzió) tartottuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               50-es évek: 
Szőke Mária, Orbán György, Varjas Margit 
 

                     Szüreti felvonulás, 40-es évek                                                                                 folytatás a 8. oldalon 
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Közben felcseperedtünk, de a színjátszás továbbra is az életünk része maradt. Felléptünk a 
szomszédos településeken is. A konferálás, versmondás mindig, az én feladatom volt, mellette 
pedig a színdarabokban is szerepeltem. 
 

1952-ben Budapesten elvégeztem a Mozgófényképüzemi, Üzemvezetői- és Gépkezelői Országos 
Tanfolyamot. Postásként dolgoztam egy ideig, majd a Tanácshoz kerültem.  
 

Talán 1954-ben vagy 55-ben lehetett, amikor Kövessi tanító Úrnak köszönhetően a sport élet is 
fellendült Ábrahámban. Futball csapat alakult, a fiúk éveken át megyei elsők voltak. Edzőjük 
Márkus Mihály volt. A lányok - Varga Margit, Szabó Erzsébet, Kovács Valéria és én, Hoffmann 
Ilona - röplabdában és teke sportágban is jeleskedtünk. A mai Pattantyús sétány melletti üres 
területen (a későbbi Fagyöngy, illetve a Steak Haus helyén) gyönyörű tenisz pályánk volt, a röp-
labda csapatunk tagjaival rendszeresen ott edzettünk. A tekézőkkel pedig a Tarr vendéglőhöz 
tartozó „meggyötört” kuglipályán gyakoroltunk. Nagyobb versenyek előtt Tapolcára utaztunk és a 
VOKE-ban folyt az edzés, aminek meg is lett az eredménye. Megyei első helyezettek lettünk, 
bejutottunk az országos versenyre is, ahol úgy emlékszem, hogy 7. helyezést értünk el. A fiú 
tekecsapat tagjai – Kiss Tibor, Varga Gyula, Nagy Pál, Steiner Géza- is jól szerepeltek a megyei 
fordulón, de nem jutottak be az országos versenyre. Sajnos ezekről semmilyen írásos emlékünk 
nem maradt, mert az okleveleket a Tanító úr gyűjtötte össze. 

 
 

Focicsapat 1955. 
 

Hátsó sor: Nyírő Rudolf, Szabó László, Csók Ernő Orbán 
György, Takács Imre, Csók Sándorné, Márkus Mihály - edző 
 

Középső sor: Steiner Géza, Nyírő László, Szabó Gábor 
 

Első sor: Nagy Pál, Kiss Tibor, Szabó József 
 

A forradalom körüli időkben aztán, nagy változások 
mentek végbe, a fiatalok megnősültek, férjhez mentek, 
bevonultak katonának. A sportélet és a színjátszás egy 
időre szünetelt. 

 

Egy- két év elteltével aztán megindult a mozi, Ábrahámban az iskolában és Balatonrendesen, majd 
később a környező településeken is (Zánkán, Szepezden, Révfülöpön, Rendesen, de volt idő, 
amikor Kékkúton, Salföldön, sőt Köveskálon is) vetítettem.  
 

1958 vagy 59-től 1988-ig (harminc éven át) moziztam, a kultúrházban télen heti egy-két 
alkalommal, nyáron pedig minden nap.  
 

Ebben az időben az oktatásban is nagy változások mentek végbe. Mikus Sándor szobrászművész 
Kossuth díjával együtt kapta meg a korábban államosított Giczey villát (óvoda, iskola épülete, mai 
Kulturális Centrum). Az épületet a községnek adományozta, azzal a feltétellel, hogy ezt oktatási 
célra használják. Megkezdődött az épület iskolává történő építése, bővítése. Mindenki abban 
segített, amiben csak tudott. Hatalmas lelkesedéssel, összefogással és sok-sok munkával értük el 
azt, hogy itt kezdhették meg a tanévet a felső tagozatosok 1959 szeptemberében, Raposa Gyula 
iskolaigazgató vezetésével. Az alsó tagozatosok továbbra is az iskolakápolnában tanultak. A 
Mikulás minden évben ellátogatott hozzájuk. Ezt a hálás feladatot először Simon Sándor, majd 
később én vállaltam el. Szép emlékeim vannak ebből az időből, Horváth Imre bácsi egy pár 
csizmával nevetve szaladt ki az állomásról, s mivel nem ismert meg, csak egyre azt kérdezgette 
„Ki vagy?” Amerre mentem, mindenhonnan szaladtak elém - nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is 
- én meg szórtam a szaloncukrot nekik. 
 

Egyre nagyobb volt az igény arra, hogy legyen a falunak egy olyan épülete, olyan helye, ahol 
kulturális műsorokat, színházi- és zenés előadásokat rendezzenek. Ebben az időben az 
államosított Szent Imre Kollégium adott otthont az ilyen típusú rendezvényeknek. Fellépett itt 
annak idején Gobbi Hilda, a Zárai- Vámosi házaspár és még mások is. 
 

Hatalmas fordulat következett be, amikor 1964-ben megépült a kultúrház. Az ábrahámi közösség 
és néhány balatonrendesi lakos összefogott és mindenki a maga módján vette ki részét a 
munkából.  
 

A környező vállalatok, a rendesi kőbánya, a bugyberki homokbánya és az ábrahámi TSZ 
(Gelencsér Ferenc TSZ elnök) is sokat segítettek.                                              folytatás a 9. oldalon 
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Az akkori tanácselnök, Bökő János, majd később Kerék István; a tanácstitkár, Szabó Gézáné, és a 
tanács dolgozói - Simon Sándorné, Sipos Gézáné és jómagam - sokat dolgoztunk. A munkából 
kivették részüket az itt nyaraló, táborozó fiatalok is, akik az ország távolabbi részeiről érkeztek. 
 

Kövessi tanító úr vezetésével ismét fellendült a kulturális élet, színjátszókörünk nagy sikerrel 
játszotta Csíky Gergely: Ingyenélők és Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül című 
műveit. Felléptünk a környező településeken is: Révfülöpre, Zánkára, Kővágóörsre, Szent-
antalfára, Káptalantótiba, Badacsonytördemicre, Raposkára is mentünk szerepelni. Mindenhol 
nagy sikerünk volt, szerintem maradandó élményt szereztünk a lelkes közönségnek, no meg 
persze magunknak is. A fellépő ruhánkat mindig mi magunk szereztük be az itt nyaraló családoktól 
(Csörgey Titusznétól, Dr. Zábrák Jenőnétől, Kókay Kálmánnétól, Szablya Ferencnétől és 
másoktól).  
 

A fellépésekből befolyt összegből megvettük az első Munkácsy televíziót a falu részére, melyet a 
tanácsteremben (ma ez a Polgármester Úr irodája) helyeztek el. 2 Ft-os belépődíj ellenében 
szombati napokon lehetett tévét nézni. Kezdetben Weinberger Lajos bácsi volt a tévé felelőse, 
majd én vettem át tőle, mivel mozi akkoriban még csak hétköznapokon volt. 
 

 
 
 

                                                                                                              
                                                                                                              Csíky Gergely: Ingyenélők 
                                                                                                                                        előadása 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         Képek, Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
                                                  előadásról  

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                      folytatás a 10. oldalon 
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     Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
 

A kultúrház igazgatója, Kövessi Tanító Úr szerződést 
kötött a Déryné Színházzal. A művészek havonta egyszer 
fergeteges előadásokat tartottak. Láthattuk többek között 
Victor Hugo: A király-asszony lovagja, Heltai Jenő: A néma 
levente, Csehov: Sirály című darabokat. Szórakoztatott 
még bennünket Kazal László, Aradszky László, Béres 
Ferenc is.                                                                                                      Varga Elvira 
 

Az ábrahámi kultúrház megnyitó ünnepségére készült egy „költemény”, melyben segítségemre volt 
Édesapám jó barátja, Lengyel Tóth Gergely bácsi, aki más alkalmakra is rendszeresen faragta a 
rímeket. Ezt a verset akkor a színpadon állva, 50 évvel ezelőtt szavaltam. Küldöm szeretettel 
azoknak, akik ott voltak és emlékeznek erre az eseményre, küldöm az Ő gyermekeiknek, 
unokáiknak, dédunokáiknak és mindazoknak, akik itt élnek és nyaralnak Ábrahámhegyen. 
 

Az események, évszámok felidézésében és pontosításában segítségemre volt Simon Sándorné 
Elvira, Szávai Gézáné Erzsi, Raposa Gyula és Raposa Gyuláné, akiknek ezúton is köszönöm a 
segítséget.                                        Berki Józsefné elmondása alapján lejegyezte Szabóné Berki Szilvia 
 

A Kultúrház megnyitójára 
 

 

Amikor e szép hely ajtaját megnyitom, 
Elmereng a lelkem, itthon vagyok? Itthon! 
Akárhol jár szemem, falán vagy ablakán, 
Valóság, vagy álom? Nem is igaz talán? 

 

Az iskola után megpihent a lelkünk, 
Egy szép épülettel gazdagabbak lettünk. 
Nem áll meg az élet, mint a szív verése, 
Egyik gondolatnak másik jön helyébe. 

 

Kiket a napsugár mindig elcsal hozzánk, 
Mind már családtag, úgy tartozik hozzánk. 

Mindnek megnyílt szíve, mindnek a pénztára, 
Mindegyikkel szebb lett a Művelődés háza. 

 
 

Hogy lett mégis kerek e nemes gondolat? 
Kerék István szívén túlnőtt e gondolat. 
Maga köré gyűjté mind a tanácstagot, 

Mindenhol köszöntek jó szívvel jó napot. 
 

Minden tanácstagot örömmel fogadtak, 
Nem volt egy ajtó sem, hol nem kopogtattak. 
Akár egy szép család, fogtak a munkához, 
Jöhetnek boldogan a Művelődés házhoz. 

 
 

 

Iskolát élvezi az a sok szép gyermek, 
Felnőttekkel mi lesz? Összejönni hely lesz? 

Még a Bökő bácsi indult el ez úton, 
Lélekben és gyalog, meg aztán vasúton. 

 

Eljárt kopogtatni kézzel és jó szívvel, 
Meg is jött a válasz balzsammal és írrel. 

Hozott tarsolyában pénzt és ígéretet, 
Mert a nemes szándék az már maga jótett. 

 

A Megyei Tanács Művelő Osztálya 
Harminc- ezer forintot adott e szép házba. 

Szerény magunknak is volt egy félszáz- ezer, 
Még messze van Hatvan, milyen messze Eger! 

 
 

Ó, ne féljen senki, most jön még az erő! 
Tompos, Steiner Géza, Ti jöttök most elő! 
Tompos a brigáddal, a Géza a sporttal, 

Szívvel fogtak hozzá és szerető gonddal. 
 

Páros Mária és Szabó Erzsébet, 
Ó, a két leányzót költő ölelné meg! 

Ők fogtak sok halat, mily aprót, a kiszet, 
Mindnek munkájáért forró hálánk fizet! 

                                                              folytatás a 11. oldalon 
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Szombathelyi kemping minden egyes tagja, 
Szép kis házunk helyén gyökeret szaggatta. 

Dőltek a fák sorba, ez a vas akarat, 
Lubickoltak érte szép hullámok alatt. 

 

Messze vannak tőlünk, nyújtsunk azért kezet, 
Minden munkájukért örök hálánk vezet! 

Ők voltak az elsők, kik a munkát kezdték, 
E szép szorgalomért első helyet nyerték! 

 

Jaj, most nagyot lépünk, Törökszentmiklósra, 
Éljen szépen s boldogan úttörő csapata! 
Ugorjunk át Pestre, Munka Minisztrumba, 

Ipari tanuló 22-es számba! 
 

Ásványbánya nélkül hova lettünk volna? 
Homokot és sódert ki szállított volna? 
Balaton Termelő híres Szövetkezet, 

Megmozgatott minden falba való követ. 
 

Közép-dunántúli Kőbánya Vállalat 
Küldött e szép házhoz száz köbméterfalat. 

Balaton Intéző Bizottság sietett, 
Hetvenezer forintot asztalunkra letett. 

Vörös, a vasutas, Baki, Horváth József, 
A Süle Miklóssal mily szép munkát végez! 

Molnár János, Varga Jenő,  
s Rácz Gyula a kőműves, 

Mindhármójuk szíve odaadó, ügyes. 
 

Fogatosok közül drága Orbán Lajos, 
Kinek munkájában rosszat lelni bajos. 

Nyújtsuk ki jobbunkat Megye Tanács felé! 
Palkovics, Ónodi nevét véssük belé! 

 

Ó, akinek neve nincsen e pár sorba, 
A drága ereje erőt mérő próba. 

Nyújtsuk a kezünket, emeljük szavunkat, 
Kövesi Józsefnek adjuk át falainkat! 

 

Legyen jó vezető, fogja meg a kezünk, 
Jóban és rosszban legyen mindig velünk! 
Úgy, mint a jó pásztor, ne hagyja el nyáját, 

Találja meg nálunk az Ő boldogságát! 
 

Járja át tudása a falakat e szép házba, 
Az ide látogatók ne legyenek lázba! 

Éljenek sokáig Magyar Tenger partján, 
Zengjen magyar nóta honszerető ajkán! 

 

Az amatőr és hivatásos színjátszás hagyománya szerencsére nem szakadt meg Ábrahámhegyen. 

Bizonyságul álljon itt, az annak „újkori” folytatásáról szóló írás 
 

SZÍNJÁTSZÁS 
ÁBRAHÁMHEGY KULTÚRTÖRTÉNETÉBEN 

 

Visszatekintve a legutóbbi évek során – immár rendszeressé vált – nyári rendezvényeink sorára, bízvást 

elmondhatjuk, hogy önkormányzatunkkal karöltve olyan nívós kulturális programot sikerült mintegy 

hagyományteremtő módon meggyökeresíteni Ábrahámhegyen, mely méltó folytatása lehet községünk 

több évtizedes kultúrtörténeti hagyományainak. 
 

Miután ez évi, zenei megnyitó hangversennyel egybekötött színházművészeti kiállításunk éppen a 

tízedik volt abban a sorban, melyet Vella polgármester úr megtisztelő felkérése nyomán volt 

szerencsém előszervezni és megrendeznem, ezért – úgy vélem – eljött az ideje egyfajta évfordulós 

számvetésnek. 

Annyival is inkább, merthogy szerény megítélésem szerint az efféle visszapillantás korántsem egy 

szentimentális nosztalgiázásra való alkalom, hanem sokkal inkább az előbbiekből fakadó 

kötelezettségeink felmérésének önként adódó lehetősége. 

Márpedig Ábrahámhegy kultúrtörténetének ugyancsak figyelemre méltó fejezete az a közel évtizedes 

időszak, amelyre jóleső érzéssel gondolhat, sőt méltán lehet büszke az a generáció, akik közül 

számosan maguk is aktív résztvevői voltak a Kövesi József tanító úr által szervezett és irányított helybéli 

amatőr színjátszó körnek a háború utáni években. 

Mi kései utódok – némi megilletődöttséggel bár – ámde túlzás nélkül állíthatjuk, hogy azoknak az 

éveknek igencsak szerény lehetőségei között a néptanítói hivatás hősies teljesítményeként kell 

értékelni azt az elhivatottságot, amellyel Moliere ’Fösvény’-ét, Csiky Gergely ’Ingyenélők’ című 

színjátékát vagy Móricz Zsigmond ’Nem élhetek muzsikaszó nélkül’ című népszínművét hozta el a 

falujabélieknek Kövesi tanító úr idevalósi tanítványai közreműködésével. 
 

Nos – jelen visszatekintés éppen enyári színpadművészeti rendezvényünk apropóján vált időszerűvé, 

mivel Székely László Kossuth-díjas díszlettervező Életmű Kiállítása címen meghirdetett tárlatot is abba 

színházi jellegű közegbe illett megkomponálni, amely híven tükrözi a művész életútjának szakmai 

környezetét, másfelől méltó színvonalon emlékeztet a község színjátszó hagyományaira. 
 

Ezt a koncepciót szolgálta a társművészetek képviseletében megjelenített színházi kosztümök Jánoskuti 

Márta tervei alapján kivitelezett életnagyságú kollekciója, valamint Fritz Mihály szobrászművész érem- 

és plakett alkotásai – szinte a világirodalom valamennyi színpadi szerzőjéről, akiknek színműveihez 

Székely László díszleteket tervezett.                                                                              folytatás a 12. oldalon 
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Természetesen a fent megidézett színjátszó hagyományok vonzatában a mostani MEGNYITÓ 

ünnepségen is a nálunk évek óta vendégszereplő rangos előadóművészeké volt a főszerep. 
 

Ábrahámhegy régi ismerősei közt ismét maradandó művészi élménnyel ajándékozták meg az 

egybegyűlteket az idén jubiláló Állami Operaház énekművészei Molnár András tenorista és Tóth János 

hősbariton személyében, akik a budapesti operában játszott repertoár szerepük színpadra állításával 

tették emlékezetessé rendezvényünk zenei programját. 
 

Egyébként is az alkalomhoz stílszerűen illeszkedő ötlet volt Dalszínházunk 130. évfordulóján és a 

tervező építész YBL Miklós születésének bicentenáriumi évében annak az ERKEL Ferencnek főművéből 

a Bánk bánból vett jelenetsornak programba iktatása, amelynek akkori ősbemutatóját maga a 

zeneszerző vezényelte az Operaház megnyitóján, 1884-ben. 
 

Mondani sem kell, hogy e dalmű két drámai és zenei csúcspontját – Bánk- és Petúr bán szikrázó 

feszültségű összecsapását, valamint Bánk és Tiborc mélyen megrázó emberi konfliktusát – díszlet és 

jelmez nélkül is azzal az énekesi és színészi szuggesztivitással adták elő művész vendégeink, mint azt a 

fővárosi operában megszokta tőlük a műértő publikum. Mindkét jelenetben Tóth János volt – Petúrként 

és Tiborcként is – a címszereplő Bánk bán szólamában remeklő Molnár András partnere. 
 

Lírai ellenpontozásként szólaltatta meg e két jelenet között Szepessy Beáta Melinda altató dalát, majd 

nagyáriáját is ugyanebből a dalműből. Éppúgy, mint Molnár Balázs fuvolaművész betétszámként 

előadott két bravúros fuvolaszólója Erkel műveiből idézett átiratokként, melyek az est 

zongorakísérőjének, Kapi-Horváth karnagy úrnak virtuóz hangszerelési technikáját dicsérik. 
 

Tulajdonképpen a fentebb taglaltak folyományaként kívántunk jelen visszaemlékezéssel számot vetni 

azzal a kétségtelenül nagy ívű, kultúrtörténeti eseménysorral, mellyel Ábrahámhegy lakosságának 

egymást követő nemzedékei az évtizedek során, példás módon együttműködve az időszakosan itt 

tartózkodó nyaralókkal egyre feljebb és feljebb emelve a nívós szórakozások iránti elvárások mércéjét 

végtére is az ország nagyvárosaival vetekedő színvonallal és változatossággal dúsították fel esztendőről 

esztendőre programjaik választékát. 
 

Fenti eszmefuttatás lejegyzőjeként magam is abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 

Ábrahámhegy mindenkori elöljáróinak és művészetkedvelő közönségének megtisztelő társaságában 

rátaláltam arra a szellemiségre, melynek eredményeként létrejött közöttünk egy szinte kollegiális 

együttműködés, ami már eddig is jó néhány emlékezetes élménnyel gazdagította községünk kulturális 

életét. 
 

Visszaemlékezésemet ezúttal is azzal a reménykeltő gondolattal zárom, hogy az utánunk következő 

generációk is szívükön fogják viselni annak a helytörténeti hagyománynak a folytatását, melyet még 

Kövesi tanító úr indított útjára – akkor is, amikor már a mi korosztályunk „biológiai mandátuma” réges 

régen lejárt…          Varannai Gyula 
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Néhány nevezetes évforduló A Színpad 

és társművészeti kiállítás megnyitója 

Ábrahámhegy, Bernáth Aurél Galéria, 2014. augusztus 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                A Magyar Állami Operáházból                                      Balra: dr. Bodolay Géza a Szegedi Nemzeti Színház főrendezője, 
                  kapott jelmezek a kiállításon                                              középen Székely László Kossuth díjas díszlettervező 
 

Varannai Csaba ünnepi beszéde 
 

Igen tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt vendégek, kedves közönség, tisztelt ünnepelt Művész Úr!  
Tisztelt hölgyeim és uraim! 

 

Ezen a helyen most dr. Zalatnay Ottó bátyánknak, 
szeretve tisztelt ábrahámhegyi üdülőtulajdonos-
társunknak kellene állnia. Akik rendszeres látogatói 
ennek az immár hagyományos rendezvénynek, meg-
szokhatták, hogy az ünnepi beszédet (előadást) 
mindig ő tartotta meg. Magas színvonalú, magvas és 
tartalmas ismertetőit valamennyien élvezettel hallgat-
tuk, és bizonyára nem csak a magam nevében be-
szélek, amikor azt mondom, hogy ezúttal sajnálattal 
nélkülözzük becses személyét. Zalatnay doktor úr 
természetesen idén is felkérést kapott, de kórházi 
kezelést követő hosszas lábadozása jelenleg nem 
teszi lehetővé aktív közreműködését. Erről a helyről 
is sok szeretettel kívánunk neki mielőbbi teljes fel-
épülést, és jövőre várjuk vissza a pódiumra! 
 

Tisztelt Hallgatóság! A magam részéről igyekszem, 
ha nem is pótolni, de - amennyire lehet – helyet-
tesíteni Ottó bátyánkat. Előre bocsátom azonban, 
hogy a zenei program terjedelmességére (és a nagy 
melegre) való tekintettel csak pár percre veszem 
igénybe szíves figyelmüket, annál is inkább, mert a 
mostani kiállítás főszereplőjét, Székely László 
Kossuth-díjas díszlettervező művész urat, illetőleg az 
ő munkásságát nálam sokkal hivatottabb személy, 
dr. Bodolay Géza úr, a Szegedi Nemzeti Színház 
főrendezője fogja rövidesen méltatni. Én a mostani 
kiállítás megnyitása kapcsán és ürügyén - a teljesség 
igénye nélkül - csak néhány figyelemreméltó évfordu-
lóra szeretném emlékeztetni Önöket, és ezek nyo-
mán vetnék fel néhány gondolatot 
 

Ebben az esztendőben is számos nevezetes 
évfordulót ünnepelhetünk (vagy gyászolhatunk).  
 

Mindenekelőtt itt van a Dózsa-féle felkelés 500. 
évfordulója. Ajánlom szíves figyelmükbe az Önök 
által már igen jól ismert Fritz Mihály szobrászművész 
úr ezzel kapcsolatos munkáját. Ünnepeljünk vagy 

 

gyászoljunk? Nem könnyű eldönteni. Nem vagyok 
történész, de történelem iránt érdeklődő ember igen, 
és egyre gyakrabban olvasok arról, hogy Dózsa 
személye sem ítélhető meg olyan egyértelműen 
pozitívan, ahogy azt az iskolában tanultuk. (Persze a 
mohácsi vész nem írható csak az ő számlájára, de 
azért talán jobban tette volna, ha előbb a törökök 
ellen vitézkedik, és csak aztán esik neki hazai 
ellenfeleinek.) 
 

Azután itt van az I. világháború kitörésének 100. 
évfordulója. Tudom, hogy ünneprontás ezt éppen itt 
emlegetni, de hát ez a szörnyűséges történelmi 
tragédia is döntő módon befolyásolta (és befolyásolja 
mind a mai napig) országunk és nemzetünk sorsát 
az élet minden területén, nem utolsó sorban a kultúra 
és a művészet vonatkozásában is. Elég csupán arra 
hivatkozni, hogy miképpen tették tönkre vagy sajátí-
tották ki a Trianon után elcsatolt részek korábban 
virágzó egyetemeit, múzeumait, színházait és egyéb 
létesítményeit, és milyen tömegesen kellett mene-
külniük a csonka országba vagy éppen Nyugat-
Európába, sőt Amerikába tudósoknak, tanároknak, 
orvosoknak, művészeknek is. Se szeri, se száma a 
földönfutóvá tett alkotóknak, az elhurcolt vagy 
megsemmisült műalkotásoknak, kirabolt és lerombolt 
vagy ebek harmincadjára hagyott csodálatos épüle-
teknek. Nem folytatom, hiszen napestig hallgat-
hatnánk a könyvtárnyi terjedelmű veszteséglistát. 
Csak azt szeretném, ha emlékeznénk, és emlékez-
tetnénk a következő generációkat is, hogy amikor a 
Himnuszt énekeljünk, gondoljunk arra, hogy valóban 
„megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!”  
 

Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a hősökről 
sem, arról a több százezer magyar és más nemzeti-
ségű honfitársunkról sem, akik a frontokon estek el 
vagy sebesültek meg vagy a fogolytáborokban 
szenvedtek. Ők valódi hősök voltak. (folyt. a 14. oldalon) 
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A hősöknek hála, az élet a nagy háború és a nagy 
veszteségek ellenére sem állt meg: „megfogyva bár, 
de törve nem, él nemzet e hazán!”  
 

Például éppen az I. világháború kitörésének évében, 
1914-ben született Fricsay Ferenc, a világhírű 
magyar karmester (a napokban kapott végre emlék-
táblát Budapesten a Nemzeti Filharmonikusok 
jóvoltából), akit talán viszonylag kevesen ismernek 
(pedig példaszerű operaelőadások és koncertek 
zenei vezetése fűződik a nevéhez), mivel külföldön, 
elsősorban Nyugat-Berlinben, futott be káprázatos – 
és korai halála miatt sajnálatosan rövid – karriert. 
Főleg pedig azért, mert egy időben jóformán említeni 
sem szabadott a nevét - ahogy számtalan más, 
nyugatra távozott művész, tudós és sportoló nevét 
sem. Ha mondjuk Fischer Annie vagy Baróti Lajos 
nevét halljuk (egyébként ők is 100 éve születtek), 
jóval többen tudják, hogy kikről van szó. Természe-
tesen nem rangsorolok, csak olyan tényeket rögzítek, 
amelyek javarészt ugyancsak a nagy háború és 
Trianon következményei. 
 

Itt engedjenek meg egy személyes kitérőt: 
édesanyánk, néhai dr. Varannai Gyuláné, Szabó 
Margit is 1914-ben született. Az ő édesapja is 
küzdött az I. világháború frontjain, és ott veszett 
nyoma valahol Przemysl környékén (két hadiárva 
maradt utána, 1915-ben született kicsi fiát, a későbbi 
kiváló jogászt és helytörténészt, dr. Szabó Sándort, 
Keszthely díszpolgárát nem is láthatta soha). Nem 
tudhatjuk, hogy hol nyert végső nyugalmat, lengyel 
vagy orosz földön, csatatéren vagy hadifogságban. 
Édesanyánk hamvai viszont – végakaratának meg-
felelően - itt nyugosznak, Ábrahámhegyen, a Szent 
László-templomban. Ő nyitotta meg azoknak a sorát, 
akiknek földi maradványai ott kerültek elhelyezésre. 
Ugyanott márványtábla emlékeztet hősi halott 
édesapjára is. 
 

Visszatérve a nevezetes évfordulókra, megemlékez-
hetünk még például Herman Ottóról, az „utolsó 
magyar polihisztorról” is, aki viszont 1914-ben halt 
meg, vagy a 200 éve született Ganz Ábrahámról, a 
világhírűvé lett Ganz gyárak alapítójáról és néva-
dójáról. Szólhatunk arról is, hogy 150 éve, 1864-ben 
távozott az élők sorából Madách Imre, az Ember 
tragédiája halhatatlan szerzője. Ugyan nem ilyen 
„kerek” jubileum, de megemlíthető Munkácsy Mihály 
születésének 170. évfordulója is (a József Attila 
Színházban nemrég mutatták be az ő életéről szóló 
musical-t, Munkácsy, a festőfejedelem címmel, ame-
lyet az Önök által jól ismert és ezen a helyen több 
ízben óriási sikerrel szerepelt Tóth János opera-
énekes úr rendezett, és amelynek díszleteit az itt és 
most ünnepelt Székely László úr tervezte). Végül – 
ha már elsősorban színházművészetről szól a 
kiállítás - nem feledkezhetünk meg a nagy William 
Shakespeare-ről sem, aki éppen 450 évvel ezelőtt 
született. Na és nem maradhat ki Tolnay Klári sem, 
aki – ha élne még - most lenne 100 éves. Majdnem 
elfelejtettem, hogy 85 éve született Udvardi Erzsébet, 
akinek néhány csodálatos alkotása egész nyáron itt 
látható, ebben a teremben, de többek között az 
említett Szent László-templomban vagy a 

szomszédos badacsonytomaji plébániatemplomban 
is látható egy-egy munkája. 
 

Még sok-sok jubileumot lehetne szóba hozni, de 
végül térjünk rá azokra az évfordulókra, amelyek a 
mostani kiállítás apropóját is adták!  
 

A 2014. év Ybl-év. 200 évvel ezelőtt született a 
magyar építőművészet egyik legnagyobb alakja, Ybl 
Miklós. Számtalan nagyszerű alkotást köszönhetünk 
neki. Ezek közül az Operaházat valamennyien 
ismerjük (ennek felavatására 1884-ben, tehát éppen 
130 esztendővel ezelőtt kerül sor), de nem kevésbé 
jelentős műremek a Várkert-bazár, amelynek teljes 
felújítása több évtizedes hányattatást és pusztulást 
követően éppen mostanában fog befejeződni, 
továbbá a csodálatos fóti templom, a Rácz Fürdő, a 
Szt. István Bazilika kupolájának a szerencsétlen 
leomlás utáni mesteri rekonstrukciója és egy sor más 
budapesti és vidéki épület. A nagy mester tisztelete 
szerencsére nehéz időkben sem hagyott alább, és a 
róla elnevezett díj évtizedek óta fokmérője Magyar-
országon az építőművészeti tevékenységnek. Nem is 
számít valamire való építésznek az, aki még nem 
kapta meg az Ybl-díjat. 
 

Ybl Miklósnak és főművének, az Operaháznak 
jubileumához kapcsolódik kiállításunk főszereplő-
jének, Székely László Kossuth-díjas díszlettervező 
művésznek az életművét kivonatos kereszt-
metszetben bemutató, most megnyíló ábrahámhegyi 
tárlat. A művész úr sok évtizedes pályafutása során 
szinte felfoghatatlan mennyiségű díszletet tervezett, 
hely hiányában ezeknek csak egy csekély töredéke 
kerülhet ezúttal bemutatásra a Bernáth Aurél 
Galériában. Nagy-nagy köszönettel tartozunk neki 
azért, hogy rendelkezésünkre bocsátotta ezt a 
páratlan anyagot. Székely László hál’ Istennek most 
is alkotóereje teljében van. Jelenleg is többfelé 
dolgozik, egyebek között a Margitsziget nyári 
Carmen-előadásának díszleteit is ő tervezte. 
Kívánjuk neki, hogy még sok évig működjék erőben, 
egészségben mindannyiunk örömére és az egész 
magyar színházi élet javára. 
 

Korábban hősökről esett szó ebben a kis eszme-
futtatásban. Nos, engedjék meg nekem, hogy 
kifejezésre juttassam azt a meggyőződésemet, hogy 
hősök nemcsak azok lehetnek, akik a háborúkban 
életüket és vérüket áldozzák hazájukért. Hősök azok 
is, akik békeidőben példamutatóan helytállnak akár a 
kétkezi munkában, akár a szellemi alkotótevékeny-
ségben, akár a szőlőművelésben, akár a munkapad 
mellett, akár a katedrán, akár az orvosi rendelőben. 
Egy szóval: mindazok, akik nem ügyeskedéssel, 
mások megkárosításával, vetélytársak letaposásával, 
csalással, hazugsággal próbálnak érvényesülni és 
gazdagodni, hanem embertársaik javára odaadóan, 
sokszor önzetlenül fáradozva, akár anyagi és erköl-
csi elismerést sem várva tevékenykednek. Ilyen hős-
nek tartom én Székely László művész urat is, továb-
bá mindazokat, akik a kiállítás anyagához hozzájárul-
tak, a kiállítás előkészítésében részt vettek, és a 
megnyitó ünnepi műsorában közreműködnek. (folyt.) 
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Nemrég ünnepeltük a magyar katonahősök napját, 
az 1456-os nándorfehérvári diadal évfordulóját. 
Javaslom, hogy most ünnepeljük meg a békeidők 
hőseit is. Isten éltesse mindannyiukat! 
 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
Ábrahámhegy, 2014. augusztus 2.  
    Varannai Csaba 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Balról: Molnár András Kossuth díjas operaénekes                         Az ünnepi beszédre felkért Varannai Csaba 
Szepessy Beáta operaénekes, Tóth János Liszt díjas operaénekes,  
Kapi Horváth Ferenc a Pénzügyőr Koncertfúvósok ezredes karnagya, 
                      és Molnár Balázs fuvolaművész 
 

 

                                                                                      A nyári zenés megnyitóprogrammal összekötött 
                                                                                                            képzőművészeti tárlataink lelke, fő szervezője, rendezője 
                                                                                                                                          Varannai Gyula bácsi 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Kedves közreműködő vendégeinkkel egyetértve, és megköszönve Nagy Gyuri bácsi segítségét, az alábbiakban 

közöljük Kapi Horváth Ferenc Karnagy Úr gasztroblogját 
 
 

Nagy György ezredes úr, „gasztrotábornok” jóvoltából kulináris élvezetekben lehetett része a sikerekben „megfáradt” 
előadóművészeknek csakúgy, mint a képzőművészet e kiállítás által ünnepelt mesterének:  

Székely László Kossuth- és Jászai Mari-díjas díszlettervezőnek. 

 
Vella Zsolt polgármester úr megtisztelő invitálásának nem esett 
nehezünkre eleget tenni, mivel a nagysikerű kiállítás-megnyitót 
követő vendéglátás - többéves tapasztalatunk szerint – ínycsik-
landozó falatokkal, versenygyőzteshez illő ízharmóniával 
kecsegtetett. Nem véletlen a szuperlatívuszok emlegetése - sem 
a rendezvény sikere, sem az estebéd kulináris magasfoka 
tekintetében, hiszen a közismert ábrahámhegyi vendégszeretet 
eme megnyilvánulása György ezredes barátunk „tálalásában” 
ezúttal sem hagyott kívánnivalót maga után. Az eddig megismert 
és nagyra értékelt főztjei (halászlé, pincepörkölt) után ez 
alkalommal nem kisebb újítással rukkolt elő, mint egy ízig-vérig 
magyaros specialitással: Csángó gulyással lepte meg kedves 
vendégeit. Jómagam két és fél „púpozott” tányérral fogyasz-
tottam el a kiválóra sikerült egytálételből, a Gyuri bácsit segítő 
hölgykoszorú és személyesen gasztrotábornokunk szívélyes 
kínálásának eleget téve. 
A kiállítást oly gondosan előkészítő és megrendező Varannai 
Gyula úr pohárköszöntőjét követően került sor a sokat sejtetően 
illatozó gulyás megkóstolására. Az étel ízlelése után beállott 
csönd „magáért beszélt”. E csönd minősége ugyanis meg-
győződésem szerint, az egyik legjobb fokmérője a résztvevők 

elégedettségének. Ám a jelenlévő operaházi művészek és más 
meghívott vendégek egybehangzó véleménye alapján is elmond-
ható, hogy bármely főzőversenynek díszére válhatott volna Gyuri 
bácsi alkotása, a csángó gulyás, és vetekedett némely képző- és 
előadóművészeti remekmű immanens értékeivel. 
Nemkülönben a mellé adott friss ünnepi kenyér, mely hivatott volt 
felitatni levesünk nemes nedveit. Nemkülönben az estebédünk 
elé s után kínált Gyuri bácsi-féle házipálinka, melynek részle-
tesebb történetét s egynémely más, a gulyás receptjét érintő 
kulisszatitkokat is megtudhattunk egyenesen az „előállító” mester 
elmondásából, amikor a vacsorát követően (a közbejött heves 
zivatar sem szegte magas kedvünket) vállaltuk egy „fakultatív 
kirándulás” keretében, hogy ellátogatunk kedvenc szakácsunk 
pincéjébe. Ott Nevenincs vörös kandúr fogadott bennünket igen 
muzikális dorombozással. Miután kívül-belül alaposan „megtekin-
tettük” a pincét s annak tartalmát, háromszoros viváttal fogadtuk 
a Ház urát, majd kórusban felidéztük a koncert egyik fősikerét, a 
Tóth János művész úr által előadott Petur bordalát.  
„Gondold meg és igyál:/Örökké a világ sem áll; Eloszlik, mint a 
buborék,/S marad, mint volt, a puszta lég.”  
                                                                    Kapi-Horváth Ferenc  
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2014. augusztus 2-án nyilvános borverseny volt a Művelődési Házban. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vártunk és kínáltunk. 

 

 

 
A 2014 ÉVI BORVERSENY EREDMÉNYEI 

 

1 Szőke Barna Kéknyelű 2013 Arany  

2 Szőke Barna Olasz rizling  

2013 

Nagy Arany 

1. helyezett. 
Ábrahámhegy 

község bora 2014. 

3 Szőke Barna Rizlingszilváni 2013 Ezüst  

4 Szőke Barna Olasz rizling  2013 Ezüst  

5 Szőke Barna Szürkebarát 2013 Ezüst  

6 Szőke Barna Zenit  2013 Bronz  

7 Szőke Barna Szürkebarát 2013 Ezüst  

8 Herceg Tamás Chardonnay 2009 Oklevél  

9 Herceg Tamás Chardonnay 2013 Ezüst  

10 a'Capella Szőlőbirtok Olasz rizling 2013 Arany  

11 a'Capella Szőlőbirtok Pinot blanc 2013 Bronz  

12 a'Capella Szőlőbirtok Rajnai rizling 2013 Nagy Arany 3. helyezett 

13 a'Capella Szőlőbirtok Zeus 2013 Ezüst  

14 a'Capella Szőlőbirtok Kékfrankos rozé 2013 Ezüst  

15 a'Capella Szőlőbirtok Olasz rizling 2012 Arany  

16 a'Capella Szőlőbirtok Rajnai rizling-Olasz rizling 2011 Arany  

17 a'Capella Szőlőbirtok Cabernet sauvignon 2012 Arany  

18 Móczár Béla Olasz rizling 2013 Oklevél  

19 Móczár Béla Kékfankos 2013 Bronz  

20 Gaál Tibor Olasz rizling 2013 Arany  
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21 Gaál Tibor Shiraz 2013 Bronz  

22 Brandt Imre  Juhfark 2013 Ezüst  

23 Tamáska Erzsébet Zöldveltelini 2013 Bronz  

24 Mohos Gergely Szürkebarát 2013 Bronz  

25 Mohos Gergely Zweigelt rozé 2013 Bronz  

26 Mohos Gergely Olasz rizling 2012 Bronz  

27 Mohos Gergely Olasz rizling 2013 Bronz  

28 Gáspár Norbert Olasz rizling 2013 Ezüst  

29 Gáspár József Olasz rizling 2012 Ezüst  

30 Gáspár József Rozé 2013 Ezüst  

31 Gáspár József Zöldveltelini 2013 Arany  

32 Gáspár József Szürkebarát 2013 Arany  

33 Gáspár József Olasz rizling 2013 Ezüst  

34 Gáspár József Rizlingszilváni 2013 Bronz  

35 Borbély Gyula Szürkebarát-Irsai Olivér 2013 Ezüst  

36 Borbély Gyula Sauvignon blanc-Olasz rizling 2013 Ezüst  

37 Borbély Gyula Szürkebarát 2013 Ezüst  

38 Borbély Gyula Szürkebarát 2013 Ezüst  

39 Borbély Gyula Sauvignon blanc 2013 Arany  

40 Borbély Gyula Olasz rizling 2013 Ezüst  

41 Borbély Gyula Irsai Olivér  2013 Arany  

42 Budai József Olasz rizling 2013 Ezüst  

43 Kovács József  Olasz rizling 2013 Ezüst  

44 Kovács József  Kéknyelű 2013 Nagy Arany 2. helyezett 

45 Kovács József  Szürkebarát 2013 Arany  

46 Kovács József  Ottonel muskotály 2013 Arany  

47 Kovács József  Kékfrankos rozé 2013 Ezüst  

48 Vörös Szőlőbirtok és Borpince Szürkebarát 2008 Ezüst  

49 Vörös Szőlőbirtok és Borpince Olasz rizling 2011 Ezüst  

50 Vörös Szőlőbirtok és Borpince Olasz rizling 1998 Arany  

51 Vörös Szőlőbirtok és Borpince Olasz rizling 2013 Oklevél  

 

ÁBRAHÁMHEGYI BORNAPOK 2014. 
AUGUSZTUS 6. MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       A 2014 évi Borverseny eredményhirdetése                         Testvértelepülésünk, Dobruska delegációja  
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BORNAPOK 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

            Sic Transit Gloria Mundi zenekar                                                                    ……       és tánc,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           A Rolling Band                                                                                                és Gáspár Laci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     A Gumicsizma punk zenekar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                     A Bestiák                                                                                       A Vikár Kórus Kaposvárról 
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MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság                                           AZ örökifjú Jégmadár NyugdíjasKlub 

    3. Toborzó és Érdekvédelmi Központja Veszprémből 
 

A FŐZŐVERSENY RÉSZTVEVŐI 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EREDMÉNYEK: 
 

I. helyezett: EDU és a KOTNYELESEK csapata csülökpörköltje 
II. helyezett lett: Szegedi Pál Füstöske nevezetű ételével 
III. helyezettek holtversenyben: 

                 DUSIÉK csapata vaddisznópörköltjükkel 
                 és Nagy György Pusztapörköltjével, amit úgy készített,  
                 ahogy Ruzsa Sándor is szerette 

 

                                            KÜLÖNDÍJAT KAPOTT: Tóth Mónika, kitűnő harcsapörköltje 
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                               Borkirálynők                                                                                           és a Perenyei Férfikar 

                            Aradszky László                                                                                            és a Big Mouse Band 
 

Államalapító Szent István királyunk 
ünnepe 2014. augusztus 19.-én  

a községi strandon 
 

Közreműködtek az ábrahámhegyi gyerekek, 
az Áldás Együttes művészei, a tüzijáték után 
a SIPŐCZ ROCK BAND majd DJ. SZASZA 

 

 
        A Kükapu Néptáncegyüttes a Bornapokon 
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MI IS OTT VOLTUNK! 
 

Nemzeti Vágta 2014. szeptember 20- 21. Budapest  
 

Hősök tere 
 

Az augusztus 17-én Gyenesdiáson megrende-

zett Festetics Vágtán Hajdú Jánosné Bacsevits 

Eszter Kitti nevű lovával képviselte tele-

pülésünket. Akkor Eszter nem jutott tovább, ám 

mivel nem először vett részt ilyen versenyen, a 

Szabad Föld- Geomédia Kiadó Zrt. támoga-

tásával elindulhatott a Nemzeti Vágtán. 

Lovasunk szeptember 20-án, szombaton a 12. futamban rajtolt el, és ötödikként ért célba. Ezzel az 

eredménnyel sajnos nem jutott be a vasárnapi döntőbe, mi mégis nagyon büszkék vagyunk rá. 
 

A versenyen 71 település képvisel-

tette magát, a települések képvi-

selői, az Andrássy úton felállított 

pavilonokban álltak a látogatók 

rendelkezésére. Itt mindenki bemu-

tathatta a vidéket, ahol él, kézműves 

termékeiket, látnivalóikat. Kóstolók, 

reklámanyagok, útikalauzok, térké-

pek, ajándékok csábították a pavilo-

nokhoz a vendégeket.  
 

A rendezvényen kiváló lehetőség nyílt 

arra, hogy több ezer ember előtt 

bemutassuk településünket.  
 

Az érdeklődők megkóstolhatták a 

Kovács Pincészet, a Barna Pincé-

szet, valamint az A'Capella Családi Borműhely finom borait. Az „Ábrahámhegy TOTÓ-t” kitöltők 

településünkkel kapcsolatos ajándéktárgyakkal és sok információval lettek gazdagabbak.  
 

Rengeteg zsebkalauzt, térképet, 

programfüzetet vittek tőlünk az 

érdeklődők. Nagy öröm volt 

számomra, hogy sokan „célirá-

nyosan” keresték Ábrahámhegy 

pavilonját, mert valamilyen kelle-

mes élmény, szép emlék fűzi 

őket településünkhöz, vagy egy-

szerűen csak hallottak róla 

másoktól.  
 

Gyakran tettek fel kérdéseket a 

strandunkról, de olyan apukával 

is beszélgettem, aki a város 

zajától távol szeretne letele-

pedni a családjával. 
 

A borkóstoló után azonban valamennyien egyetértettek abban, hogy az ábrahámi bornak nincs párja.  
 

Büszkék vagyunk arra, hogy részt vehettünk e neves eseményen, ezúton is köszönjük Eszternek, hogy 

Ábrahámhegy képviseletében, a mi zászlónk alatt vágtázott.  

 
                             Fotó: Szita Réka, Szöveg: Szabóné Berki Szilvia 
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Csikszentmihályi Róbert és Somogyi Győző, 

Szent László Templomunkat díszítő képzőművészeti alkotások alkotói 

2014-ben a Nemzet Művészei díj kitüntetettjei. 
 

„Nem sztárokat kerestünk, mert azokat csinálják, hanem csillagokat, mert azok születnek. 

A díjazottak a magyar kultúra és művészet mennyboltján a csillagok.” - fogalmazott Fekete György 

a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. 
 

Községünk főutcáján, a Patak utcában található Szent László katolikus templomot 1986-ban szentelték 

fel. Építéséhez széleskörű társadalmi összefogás jött létre ezen a kicsi településen. A település lakói 

nem csak anyagi eszközökkel, de kétkezi munkával is hozzájárultak az építéséhez. 
 

Az emeleti kápolna rész Szent László legendáit megörökítő képeit Somogyi Győző Kossuth díjas 

festőművész készítette. A templom mellett durva facölöpökre illesztett, faragványokból kialakított 

kálvária látható, mely Csíkszentmihályi Róbert Kossuth díjas szobrászművész alkotása. 
 

A díjazottak listáját szeptember 25-én hozták nyilvánosságra. Mások mellett kitüntetésben részesül Törőcsik Mari, Rubik 
Ernő, Jókai Anna, Szabó István, Kocsár Miklós, Korniss Péter, Melocco Miklós, Sebő Ferenc, Marton Éva és Novák 
Ferenc és még sokan mások, hiszen az elismerést tíz kategóriában összesen 69 Kossuth-díjas, a táncművészek 
kivételével 65 év feletti alkotó kapja meg. 
 

A díjat a törvény alapján a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább elismert - megelőzőleg 
Kossuth-díjban részesített és 65. életévét, tánc-, valamint cirkuszművész esetében 50. életévét betöltött - képviselői 
kaphatják, és egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti. Mivel Kossuth-díjas cirkuszművész az idén nincs, 2014-re 69 
főt jelöltek. A díjakat az MMA megalakulási dátumához kapcsolódóan november 5-höz kötődően adják át.          Bakosné 

 
 

 

Ábrahámhegy múzeumai -  I. rész 
 

 

 

Erdei múzeum a Szilvádi-hegyen 
 

Ábrahámhegy egy kicsiny községnek számít országos 

viszonylatban. Ehhez képest három múzeummal is büszkélkedhet. 

Egyik az Önkormányzat Kulturális Centrumában látogatható: 

Bernáth Aurél és tanítványainak állandó kiállítása, Csörgey Titusz 

kiállítás, a helytörténeti kiállítás és a községben és környékén élő 

művészek alkotásainak kiállítása. Két magán fenntartású 

múzeuma van még: Az erdei múzeum - amelyet Kozsda Imre 

üzemeltet -, egy korabeli bognárműhely bemutatására épülve, még 

számos múlt századi mezőgazdasági gépet és használati tárgyat 

és még ezeknél is régebbi 

érdekességeket tár a láto-

gatók elé. Kissé vissza-

fogott hírveréssel Mészá-

ros Magdi és párja várja 

Európa legnagyobb gyűszűgyűjteményével a látogatókat. Ezt a 

kiállítást csak mostanában kezdi felfedezni a közönség, pedig 

már 2012 óta megtekinthető. 
 

Ahogyan egy civil szervezethez illő, előbb a magángyűjtemé-

nyekkel kezdjük az ábrahámhegyi múzeumok bemutatását.  
 

Kozsda Imre erdei múzeuma nem központi helyen található. 

Hogy oda eljussunk, meg kell mászni a Szilvádi-hegyet. A túra 

nemcsak a szép kilátás miatt okoz örömet, hanem az ott 

található múzeum is fokozza a hatást. A tulajdonos részletes 

„tárlatvezetése” minden igényt kielégít. Érdemes rászánni egy-

két órát.                                                    (folytatás a 23. oldalon)  
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A múzeum alapjául szolgáló bognárműhely a teljességével, a benne látható gépek 

működőképességével és technikai megoldásival már magában lenyűgöző. A szabadtéri kiállítás kézi 

hajtású mezőgazdasági eszközei, szerszámai elődeink leleményességét bizonyítják. A belső 

helyiségekben összegyűjtött rengeteg egykori használati tárgy sokaknak még gyermekkorából ismerős, 

de a régmúlt korok kiállított tárgyai is sok meglepetésekkel szolgálnak. 
 

Nem szeretném a saját élményeimet, benyomásaimat az olvasókra erőltetni. Ezért inkább a 

vendégkönyv beírásaiból idézek. Amelyben többször előfordult a „véletlen” szó. Ugyanis így találtak oda 

a látogatók. Ezen a tájékozatlanságon szeretnénk változtatni. 
 

„A vendégkönyv első oldala a köszönetnyilvánításé. Elsősorban és kiemelten köszönöm családomnak, 

feleségemnek azt, hogy elviselték e nem kevés időt és jelentős anyagi áldozatot követelő tevékenységemet.

                                       Kozsda Imre” 

  

„Egy szelet a velünk élő történelemről! Köszönjük az 

áldozatos gyűjtőmunkát és kívánunk jó egészséget és 

hosszú életet!! Tisztelettel: Szabó Dóra, Koleszár 

Emese, Kiss Dominika, Koleszárné Nagy Éva, Nagy 

Zoltán SZOLNOK” 
 

„Az esztergomi 70-kedők társasága órákig 

gyönyörködött a fantasztikus gyűjteményben. 

Csodálattal néztük a mérhetetlen múltbeli értékeket. 

Köszönettel a társaság nevében: Dr. Leitner József és 

neje (továbbá 10 aláírás, köztük George C. Krajnik 

Ph.D. - Florida állam, Sarasota városba elszakadt 

magyar, Horváth György Esztergomi Kovács Népi 

Iparművész)” 
 

„Kedves Imre! A sok fantasztikus érték közt a legmeghatóbb az Ön szenvedélye és elkötelezettsége 

ezek iránt a tárgyak iránt. Köszönjük, hogy megőrzi ezt az utókornak! 2012.09.15. Kovácsné Éva(?) 

Budapest (ex-Miskolc)” 
 

 „Köszönjük szépen a részletes bemutatást, vezetés nélkül nem is tudná az ember, hogy milyen csodá-

latos dolgokat lát. Soproniak vagyunk, máskor is vissza (fogok) fogunk jönni. Friktonné Barlavics Judit” 
 

„Kedves Imre ! Salföldre indultunk, néhány órára itt ragadtunk, a múlt teljes világa tárult fel előttünk 

egy áldozatos és szorgalma élet munkájának eredménye. Jó szerencsét, erőt, egészséget a gyűjtemény 

további gazdagítására. Kárpáti Magdolna, Majtényi László” 
 

„Fiatalnak” álcázott nagymama és nagypapa járt itt Budapestről és végtelen nagy örömüket lelték az 

ódon tárgyak szemlélésében. Köszönettel: 2 aláírás, 2013. 09.14.” 
 

 „Nagyon jól éreztük magunkat ebben a csodálatos és gazdag múzeumban. További sok erőt kívánunk 

ehhez az elkötelezett, csupa szív munkához, további lelkesedést a gyűjtéshez. Soha nem látott dolgokat 

őriz ez a múzeum, Magyarország egyik legáhítatosabb helyén. Örülünk, hogy véletlenül felfedeztük. 

2011. szept. 11. Szeretettel, Maglódról: Csovák Tünde, még egy aláírás” 
 

„Ezeket a régi emlékeket mindenkinek ismernie kellene! Nagy örömmel néztük végig – ős helybeli 

nyaralók lévén nem is tudtunk róla, hogy itt ilyen kincsek vannak. Köszönjük, Imre 

Szeretettel Török Ágnes, Szekulesz György, Török Margit, Fogas József” 
 

 

 

 

 

          (         folytatás a 24. oldalon) 
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 „Egy perc megálló és megérint az élet, tudod, hogy van kezdet, s látod honnan jöttél. Itt érzed, hogy 

nem vagy egyedül, a múlt öröksége körülötted. Mindig lenyűgöz minket az az igényesség, türelem, 

elhivatottság, melynek segítségével a régi idők használati tárgyai a fiatalabb nemzedék számára is 

elérhető, látható, megtapasztalható. Köszönjük!  2011. július 2. Hornyák István és Boros Judit  Eger” 
 

„A Pálos kolostor romjától visszafele megláttuk a táblát, amin egy mini bognármúzeum volt reklámozva. 

Mikor ideértünk egy fantasztikus élményben volt részünk, olyan dolgokat láttunk, amit sehol nem látni.  

A múzeum tulajdonos olyan részletességgel ismertette az összes darabot, ami egy híres múzeumban 

sincs. A legutolsó helyiségben egy lélegzetelállító panoráma tárult elénk egy csodaszép szobában, 

kincsek tárháza. Köszönjük szépen ezt az életre szóló élményt és elvisszük a jó hírét, hogy más is 

láthassa ezt a csodás „kis” nagy múzeumot. olvashatatlan, Beke Józsefné 2014.06.21. Szombathely” 
 

Netán érti valaki a dán 

nyelvet!? 
 

 „Csodálatos, párját ritkító 

gyűjtemény. Kívánom Imre 

bácsinak, hogy még sokáig 

legyen ereje és szerencséje 

tovább gazdagítani a múzeum 

anyagát. Bízom benne, hogy 

minél több látogatója lesz. 

Olyan értékek gyűltek itt 

össze, ami méltán lenne érde-

mes a magánlátogatókon 

kívül a köz nagyobb támogatá-

sára is. Köszönettel Csizmadia 

László, Csizmadia Lászlóné 
2014.06.21. Debrecen”  

 

„A múlt emlékeinek megörökítése a jövő kezdete. Őszinte elismerésünket fejezzük ki a Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Felnőttek Gimnázium közösségei és tantestülete nevében. Budapestről. 

Ábrahámhegyen, a Szilvádi hegyen. 8 aláírás” 
 

„A múlt megőrzése nélkül egy nemzetnek nincs jövője. Sándorné Tóth Zsuzsanna, Sándor Zoltán 2011. aug. 14.” 

 

 
Az erdei múzeum május 1.-től - október 31.-ig szombatonként látogatható 10-től 20 óráig.  

Ettől eltérő időben telefonos egyeztetés szükséges a 06-30/391-61-21 telefonszámon. 
 

                                                                Zolnai László Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzésért Alapítvány  
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Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek 

szentelte fel az Udvardi Erzsébet festőművész által 

megálmodott, és a badacsonytomaji plébánia által 

megvalósított Szent István kápolnát augusztus 23-án. 
 

Udvardi Erzsébet álmodta meg a kápolnát, mely a 

Badacsony hegyen, a volt Pálos kolostor alatti 

völgyben épült fel. A művésznő évtizedeken át a 

település lakója volt, és utolsó éveiben, már a 

betegség keresztjét hordozva készítette el a 

kápolna főoltárképét, mely Szent István királyt 

ábrázolja, amint felajánlja országát és koronáját 

Szűz Máriának. 

 

Terveit Jankovics Tibor építészmérnök, a festővel szoros 

együttműködésben készítette el, és az egyház-község 

adományaiból, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, és a 

helyi önkormányzat támogatásával épült fel. 
 

A 6×12 méteres kis kápolna 

előtti téren sokan gyűltek össze 

a borongós időjárás ellenére, 

és csodálatos módon az eső is 

elállt a szentmise idejére. Földi 

István esperes, badacsony-

tomaji plébános a szentmise kezdetén köszöntötte a megjelenteket, 

köztük Mádl Dalma asszonyt, a Katolikus Karitász jószolgálati nagy-

követét, és visszaemlékezett a tavaly februárban elhunyt festőművészre. 

Megköszönte a tervező, Jankovics Tibor munkáját, és köszönetet mon-

dott valamennyi adományozónak, akik 

lehetővé tették, hogy a kápolna meg-

épülhessen. 
 

A szentmisét Erdő Péter együtt mutatta 

be Földi István plébános mellett, Szerenka Miklós érseki helynökkel, 

Korzenszky Richárd tihanyi perjellel, és Cséry Gergő Nemesgulácsi 

plébánossal.  
 

Szentbeszédében a bíboros méltatta Isten új hajlékát, amely művészi fi-

nomságával és a hit sugárzásával vonzza az embereket, s kívánta, hogy 

legyen a kápolna meg-

hitt emelkedett szent 

hely, ahol egész ha-

zánkért és népünkért 

imádkozhatunk. 
 

Udvardi Erzsébetnek köszönhető nem messze a 

kápolnától, annak az útmenti emlékhelynek a létrejötte 

is, ahol egy kőfülkében Szent II. János Pál pápa egész 

alakos portréja köszönti az arra járókat.                   
Forrás: Magyar Kurír, napló onlin                                      Bakosné 

 

 

UDVARDI ERZSÉBET ALKOTÁSAIBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS 
JÚLIUS 28-ÁN AZ ÁBRAHÁMHEGYI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

 

A KIÁLLÍTÁS 2014 OTÓBER 31-IG LÁTOGATHATÓ 
SZERDA-CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK-SZOMBATI NAPOKON: 15 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG 
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69 évvel ezelőtt történt 

Hirosima és Nagaszaki tragédiája 
 

Truman elnök mindössze néhány hónapja volt hivatalában, amikor elrendelte 
az atombomba ledobását Japánra. Az amerikai légierő 1945. augusztus 6-án, 
és 9-én dobta le, a csak napokkal előbb elkészült, „Little Boy” (Kisfiú) és „Fat 
Lady” (Kövér hölgy) névre elkeresztelt bombákat, és tette a földdel egyenlővé 
Hirosimát és Nagaszakit. Az atomcsapásokban mintegy 250 ezer ember 
vesztette életét, és fel sem tudjuk becsülni azoknak a számát, akik hónapok-
kal, vagy évekkel később haltak bele a támadás okozta megbetegedésekbe, 
vagy akiknek a leszármazottai ma is szenvednek a sugárfertőzés hatásaitól. 
 

Azóta eltelt hatvankilenc év, de a mai napig sincs egysé-
ges álláspont arról, hogy katonailag szükség volt-e erre az 
embertelen lépésre. Sokan úgy vélik, hogy az amerikai 
katonai és politikai vezetés főleg a hatalmas költségekkel 
kifejlesztett új fegyver, lakott területre gyakorolt hatását 
akarta látni, és már a háború utáni erőviszonyokat alakítva 
akart nyomást gyakorolni a Szovjetunióra. Mások szerint 
viszont súlyos amerikai véráldozatot előztek meg ezzel, és 
az atombombában látták az egyetlen útját annak, hogy 
befejezzék a háborút. 
 

Az viszont teljesen bizonyos, hogy az atombombák 
ledobásával az Egyesült Államok átlépett egy olyan techni-
kai, tudományos és erkölcsi határt, amelyet korábban még 
senki, és elindította a nukleáris fegyverkezési versenyt. Ma 
már számos államnak van atombombája sőt, azóta kifej-
lesztették az atombombánál is sokkal pusztítóbb hidrogén 
és kobalt-bombát is. 
 

A hidegháború éveiben atombombát fejlesztett ki Nagy-
Britannia, Franciaország, Kína, később India, majd Pakisz-
tán is. Ma már az atomhatalmak közé kell sorolni Izrael 
államot is, aki Indiához és Pakisztánhoz hasonlóan nem 
írta alá az ENSZ Atomsorompó Szerződését. Egyes hír-
szerzési adatok szerint Észak-Korea és Irán is atomfegy-

ver kifejlesztésén dolgozik, és már talán mindkét államnak 
van is belőle. 
 

Nem túl, bíztató, hogy mindez annak ellenére történik, 
hogy 1957-ben az ENSZ 18 tagállama, (köztük Magyar-
ország) megalapította a Nemzetközi Atomenergia-ügynök-
séget, amelynek az atomenergia katonai célra történő 
felhasználásának megakadályozása a feladata. 1968-ban 
az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Nagy-Britannia, 59 
másik országgal együtt aláírta az Atomsorompó Szerző-
dést. Ehhez Franciaország és Kína 1992-ben csatlakozott. 
Az ENSZ 1996-ban elfogadta az atomfegyver-kísérletek 
teljes tilalmáról szóló Atomcsend szerződést, melyet 
Magyarország az elsők között írt alá. 2000 májusában az 
öt nukleáris nagyhatalom nyilatkozatban erősítette meg azt 
az eltökéltségét, hogy erőfeszítéseket tesz a nukleáris 
fegyverektől mentes világ megteremtésére. A Béke-
világtanács elnökségének javaslatára augusztus 6-át, (a 
Hirosimai atomtámadás napját) a Nukleáris Fegyverek 
Betiltásáért Folyó Harc Világnapjává nyilvánította.  
 

Szerencse viszont, hogy katonai akcióban Hirosima és 
Nagaszaki óta nem használtak nukleáris fegyvereket. 
Csak remélni tudjuk, hogy ez így is marad.           Bakosné 

 

100 évvel ezelőtt tört ki a nagy háború 
 

„Mire a levelek lehullanak, katonáink hazatérnek!” 
 

II Vilmos német császár indította így útnak katonáit az első világháborúba. 
Ám az 1914 szeptemberében kirobbant konfliktus négyévnyi véres küzdelemmé terebélyesedett, 

és három kontinensen, több mint, tizenötmillió ember halálát okozta. 
 

1914. június 28-án, 36 évvel azután, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia megszállta Boszniát, Gavrilo 
Princip fiatal nacionalista Szarajevóban meggyilkolta a Habsburg főhercegi párt. Alig egy hónappal a 
pisztolylövések után az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának és a nyár végére már 
egész Európa lángban állt: A Monarchia oldalán Német-ország és Olaszország. Szerbia oldalán 
Oroszország, Franciaország, Nagy-Britannia, majd 1917-ben az Egyesült Államok is. Négy hosszú 
éven át tartó háború nyugaton, a cári birodalom hatalmas területeinek megszállása keleten, 
szögesdrót-labirintusok az Isonzótól Gallipoliig. A korabeli gyarmati érdekeltség-rendszer felosztásáért 
hadjáratok Palesztinától Mezopotámiáig, a Kaukázustól, a Balkánig, Afrikában és a Távol-keleten. 
 

Elképzelhetetlen pusztulás mindkét oldalon. És ami a legsúlyosabb: az öldöklést lezáró békerendszer 
nem teremtett sem igazságosabb, sem biztonságosabb világrendet. Trianon igazságtalanságaitól 
egyenes út vezetett a hatvankétmillió áldozatot követelő második világégéshez, ami 61 államot, és 100 
millió fegyverest érintett. A pusztítás hat évig húzódott, a szárazföld mellett az ég, a tengerek, az 
óceánok felszíne, mélye is csatatérré vált, a gyilkolás új szintjei születtek meg a szisztematizált 
népirtástól az atombombáig.                                                                                                     Bakosné 
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A SZENT KORONA KALANDOS ÚTJAI 
 

A Magyar Szent Korona a legrégebben használt és a mai napig 
épségben marad királyi fejék Európában. Birtoklásáért 
trónviszályok dúltak, árulás és összeesküvés áldozatává lett, volt, 
amikor egyszerűen elhagyták, volt, hogy ellopták, de mindig 
megkerült. Többször hurcolták ki az országból, föld alatt elásva 
rejtegették, vagy zálogba adták. 55 királyt koronáztak meg vele, 
csak két királyunk fejére nem tették: II. János-Zsigmondéra, aki 
mint ellenkirály csak névleg uralkodott, és II. József fejére, aki saját 
akaratából nem koronáztatta meg magát. 

 

Eredetéről a legismertebb elmélet, hogy II. Szilveszter pápa küldte Szent István megkoronázására. 
Mások szerint Szent István Grúziából rendelte magának. Megint más vélemény miszerint, Attila Hun 
király koronája volt, amit a Frankok elraboltak, majd Nagy Károlyhoz került. 1000 húsvétján III. Ottó 
megtalálta Nagy Károly sírját és benne a koronát, amelyet elvitt II. Szilveszter pápának, aki ezt küldte 
Szent Istvánnak. 
 

Szent Korona néven először 1256-ban, III. András adományozó levelében említődött, és a hozzá 
kapcsolódó Szentkorona-tan a magyar alkotmányosság alapja volt, egészen az 1949-es alkotmányig.  
 

A Szent Korona tan lényege, hogy a király nemzet választotta vezető, aki tevékenységét a törvények 
szerint gyakorolhatja, de a Szent Korona, mint szakrális fejedelem, minden hatalom és jog forrása. Az 
uralkodóházon belüli trónutódlás a nemzet akaratából valósult meg, de magyar királyi hatalmat 
birtokolni, csak a Szent Korona által lehetett. Emiatt volt, hogy hiába koronázták meg Károly Róbertet 
két alkalommal is idegen koronával, csak a harmadik koronázásnak volt eredménye, mely a Szent 
Koronával történt. Mátyás király is ezért vásárolta vissza hatalmas váltságdíjért az országból kilopott 
koronát. 
 

István király, miután utód nélkül marad, halála előtt az országot és a koronát Szűz Mária kegyelmébe 
ajánlotta. Ettől a naptól kezdve Magyarország, mint Szűz Mária országa (Regnum Marianum) a 
környező keresztény államok által megtámadhatatlan lett, mert aki megtámadja, az Jézus anyjának 
országát támadja meg. Ez viszont nem vonatkozott a nem keresztény birodalmakra. Más kérdés, hogy 
a keresztény Európa magyarellenes része milyen egyezségeket és szövetségeket kötött titokban a 
török, és a tatár világgal. Mindenesetre a régiek szerint Magyarország azért nem pusztult el, mert a 
Szűzanya fölöttünk tartotta védelmező karját.  
 

1301-ben III. Andrással kihalt az Árpádház. Ez persze, nem jelentette azt, hogy szegről-végről nem 
maradtak leszármazottak, hiszen az Árpád uralkodók leányaikat európai dinasztiákba házasították be. 
Úgyhogy, volt királyunk, néha több is a kelleténél, mivel e rokonok közül egyszerre többen is nevezték 
magukat Magyarország királyának. A trónkövetelők közül, 
viszont csak Bajor Ottóval - aki IV. Béla leányának, 
Erzsébetnek fiaként formált jogot a magyar királyságra - esett 
meg, hogy a nagy zűrzavar közepette elhagyta a koronát. 
 

Amikor a cseh Vencel lemondott a magyar trónról 
(megelégedve, a cseh és a lengyel királyi címmel) Ottó a 
koronával Magyarország felé vette az irányt, hogy törvényesen 
is megkoronáztassa magát. Ellenségeitől való féltében a 
koronát egy csobolyóba, (egy nagyobb kulacsforma, boros 
edénybe) rejtette, és a nyeregkápához kötözte. Ahogy egy 
csöndes éjszakán embereivel az országúton haladtak, a 
csobolyó eloldozódott, és leesett, úgy, hogy észre sem vették. 
Amikor aztán észrevették, hogy nincs meg, gyorsan nyargaltak 
visszafelé, és a csobolyót a koronával együtt megtalálták a 
földön az országút közepén. E csoda után, Ottót megkoro-
názták, de alighogy bevonulhatott Budára, már távoznia is kellett. Az őt támadó magyar hatalmasságok 
elől Besztercére menekült, de Kán László erdélyi vajda hamarosan elfogta és elragadta tőle a koronát. 
Így aztán, Károly Róbertet csak egy alkalmi koronával tudta megkoronázni az esztergomi érsek. Az 
egyházi átoktól meghátrálván Kán László később visszaadta a Szent Koronát, és 1310-ben 
hagyományos módon is megejthették a szertartást. Károly Róbert halála után fiát, Lajost koronázták 
királlyá a Szent Koronával.                                                                                         (folytatás a 28. oldalon) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Lajos_magyar_kir%C3%A1ly
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Lajos halála előtt elérte, hogy leányait trónörökösként fogadják el, így Mária, majd Zsigmond, ezután 
pedig Albert „örökölte az ékszert”, ami ez alatt, viszonylag nyugodt éveket élt. Albert halála után 
azonban kalandfilmbe illő események történtek. Albert király halálakor, felesége, Erzsébet gyermeket 
várt. A királyné udvarhölgyével elraboltatta a Visegrádi várból, és egy vánkosba rejtve Komáromba vitte 
a koronát, amivel csecsemő V. Lászlót meg is koronáztatta. A nemzeti jelkép ezt követően Frigyes 
császárhoz került zálogba, majd közel 23 évig a határon túl maradt. Huszonnégy évvel később, ettől a 
Frigyes császártól vásárolta vissza 80.000 arany forintért Mátyás király. A csecsemő V. László 
megkoronázásával párhuzamosan Ulászló fejére is korona került, de mivel a Szent Korona nem állt 
rendelkezésre, az I. István ereklyetartójáról leszerelt alkalmi koronát használták erre a célra. 
Természetesen a két király léte polgárháborúhoz vezetett, és bár a csatározásból Ulászló győztesen 
került ki, 1444-ben a várnai csatában elesett. 
 

Mátyás király után, Szapolyai Jánost, egy évre rá, Habsburg Ferdinándot koronázzák királlyá a Szent 
Koronával. 1529-ben Szulejmán török szultán kezébe kerül, aki Szapolyai Jánosnak visszaadta, majd 
özvegyétől a korona ismét Ferdinándhoz kerül. 1703-1712 között a Rákóczi-szabadságharc alatt 
Bécsben őrizték. 1780-ban II. József császár lett Magyarország királya, és bár nem koronáztatja meg 
magát, továbbra is Bécsben őrizteti a koronát. Halála előtt, 1790-ben, elrendeli a korona visszaadását, 
amit a magyar rendek diadalmenetben hoznak vissza Budára.  
 

Az 1848-49-es Szabadságharc bukása idején Szemere Bertalan miniszterelnök néhány kormánytag 
jelenlétében, a koronázási jelvényekkel együtt Orsovánál a föld mélyébe rejti. A császári hadsereg csak 
négy év múlva 1853-ban bukkan a nyomára, és a korona visszatér Budára. A kiegyezéskor 1867-ben 
megkoronázzák vele Ferenc Józsefet, majd 1916-ban az utolsó magyar királyt, IV. Károlyt.  
 

1944-ban a nyilas hatalomátvétel után Veszprémbe, Kőszegre, majd Velembe szállították, végül 1945 
márciusában a Szovjet előretörésekor a koronaőrök a koronaékszerekkel, és a Szent Jobb ereklyével 
együtt teherautón az ausztriai Mariazellbe, majd onnan Mattsee-be vitték, és – mint története során 
nem először- elásták. Amikor a koronaőrök amerikai fogságba estek, kihallgatásuk során felfedték a 
koronaékszerek rejtekhelyét, ahonnan 1945. július 27-én elő is kerültek az értékek. A Szent Jobbot az 
amerikai hadsereg hamarosan visszaadta, és 1945. augusztus 20-án megtarthatták vele a körmenetet. 
A koronát és a koronázási jelvényeket azonban az USA Texas államában lévő Fort Knox katonai 
támaszponton őrizték, csaknem három évtizeden át. 1978. január 5-én a Magyar Szent Korona a 
koronázási jelvényekkel együtt ismét hazai földre kerülhetett. Két évtizeden át a Magyar Nemzeti 
Múzeumban volt látható, majd 2000. január 1-jén ünnepélyes keretek között, a Parlament kupola-

csarnokába került.                                                                                                                                          Bakosné 
 

 
 

 

AZ ARADI VÉRTANÚK 

ARADI EMLÉKHELYEI 
 

1849. október 6-án Arad várában kivégezték 
a magyar szabadságharc 13 főrangú tisztjét 

 

Arad várát az aradi ifjúság és polgárság támo-
gatásával Damjanich tábornok 1848. június végén 
foglalta el. A Világosi fegyverletétel után azonban 
Damjanich is átadta a várat a cári seregeknek. Nem 
sokkal később, Haynau itt állította fel vérbíróságát, és 
az ítéleteket október 6-án, itt hajtották végre. 

 

Kiss Ernő, Sweidel József, Dessewffy Arisztid tábornokot és Lázár Vilmos ezredest golyó által 
végezték ki. Poeltenberg Ernő, Damjanich János, Aulich Lajos, Láhner György, Nagysándor 
József, Leiningen-Westerburg Károly, Knezich Károly, Török Ignác és Vécsey Károly 
tábornokot kötél általi halálra ítélték Ugyanitt több mint 500 tisztet ítéltek várfogságra. A vár 
egészen 2013-ig a szigorúan őrzött katonai objektum volt. Napjainkban kívülről már megtekinthető, 
körüljárható, sőt, egyes részeibe be is lehet menni. 
 

A vértanúk emlékére a vesztőhelytől néhány száz méterre már a kivégzések után keresztet 
állítottak, majd 1871-ben emlékkövet helyeztek el.                                            (folytatás a 29. oldalon) 
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A máig látható obeliszket 1881-ben 
emelték. Csak 1974. október 6.-án 
temették el az obeliszk alá, a 13 
vértanúból 11 hősnek a fellelt földi 
maradványait. Kiss Ernő és Desewffy 
Arisztid családjuk kérésére a szerbiai 
Eleméren, illetve a szlovákiai Margonyán 
alussza örök álmát. 
 

A Ceausescu-diktatúra idején, szomorú-
an alakult az emlékmű sorsa is. Mivel a 
diktátor igyekezett elfojtani a magyarság 
megőrzését, megesett, hogy “véletlenül” 
éppen október 6-án tartottak autókrossz 
versenyt az emlékmű mellett. A 
környező földeket elkerítették, két oldalról futballpályákat alakítottak ki. Az emberek, ha másképp 
nem lehetett, egyénileg mentek ki egy-egy szál virággal, még akkor is, ha a titkosszolgálat 
másnapra az összeset leszedte. 1989-re aztán végképp körülzárták, ekkor már nem lehetett 
megközelíteni sem. A romániai forradalmat követő szélsőséges fellángolások közepette többször 
is meggyalázták, volt, hogy ürülékkel kenték be, azonban az elmúlt évtizedben folyamatosan javult 
a helyzete.  

 

1890-ben avatták fel, szintén Aradon, Zala György alkotását, a 
Szabadságszobrot. A szobor lábazatán a tizenhárom vértanú 
bronz-portréja látható. Az akkori ünnepélyen részt vett 
Damjanich özvegye, Schweidel tábornok lánya, Leiningen 
tábornok fia, a szabadságharc tisztjei közül pedig Klapka György. 
Az aradiak és a nemzet fiai viszont még egy emberöltőn át nem 
vihették koszorúikat a szoborhoz. Az aradi városi tanács 
elrendelte a vértanú és Kossuth-szobrok sürgős lebontását. A 
szobrokat feldarabolva ökrökkel vontatott farönkökön szállították 
a víztorony melletti régi katonai lovarda épületébe. Az 1960-as 
években a lovardából a sporttelep melletti üres telekre kerültek, 
majd az aradi vár bástyák közötti vársáncba dobták.  
 

1955-ben a magyar kormány felállította a Magyarországon 1944-
ben elesett román katonák emlékművét, cserében a román fél 
ígéretet tett a Szabadság-szobor restaurálására és újra 
állítására. 1956 őszén azonban nagyszámú román értelmiségi 
aláírásával beadvány érkezett a párt akkori vezetőjéhez, mely 
szerint a 48-as szabadságharc idején erdélyi románok tízezreit 

pusztították el a magyar tábornokok, és hogy a koszorút tartó Hungária az ezeréves magyar 
uralom, egyben a románság elnyomásának jelképe. Az 1956-os forradalom bukása azután 
elmosta a maradék reményeket is. Az egykori Szabadság tér közben Avram Iancu nevét vette fel, 
aki az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ellen Erdélyben szervezett császárhű román 
felkelés vezetője volt. A szobrot csak 2004. április 25-én állították fel újra, a Román–Magyar 
Megbékélésnek szentelt emlékparkban. Vele szemben egy román emlékmű is helyet kapott: 
diadalív alatt román fölkelők, élükön Avram Iancuval. 
 

Mondhatjuk erre, hogy a közép-kelet-európai sors nem egyszerű. Határok módosulnak, szobrok 
dőlnek, majd ismét felállnak - könnyek hullnak. 
 

2014 májusában, a Szabadságszobrot, és annak környezetét, a Román- Magyar 
Megbékélés Parkját műemlékké nyilvánította a román kormány.  

A műemlék státusz a remények szerint garancia arra is, hogy a későbbiekben, 
függetlenül attól, hogy ki van hatalmon az országban és a városban ne érjék 

támadások a szobrot, a magyarellenesség ne kapjon helyet,  
és ne ismétlődjenek meg az Aradhoz méltatlan események. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Bakosné 
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A Forradalom és Szabadságharc bukása után, ugyancsak  

1849. október 6-án végezték ki Pesten gróf Batthyány Lajost, 
az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. 

 

De, hogyan lett az udvarhű arisztokratából vértanú? 

Az ország egyik legrégibb és leggazdagabb családjának sarjaként született 

fiatalember tisztként szolgált a császári hadseregben, emellett kártyázással 

múlatta az időt. Ekkor még senki nem gondolta, hogy valaha jelentős szerepet 

fog játszani a magyar történelemben.  
 

Az 1840-es években azonban már, míg Kossuth az alsótáblán vezéralakja a 

reformmozgalomnak Batthyány az országgyűlés felsőtáblájában irányítja a 

változások pártján álló főurakat. Tagja a magyar reformköveteléseket Bécsbe vivő küldöttségnek, és 

1848 áprilisában az első felelős magyar kormány miniszterelnökeként az átalakulás törvényeit 

fogadtatja el az utolsó rendi országgyűléssel.  
 

Legfontosabbnak tartja Magyarország alkotmányos önkormányzatának 

kiépítését. Ennek érdekében létrehozza a nemzetőrséget, önálló magyar 

honvédséget toboroz, és ezek irányítását is ő maga látja el. Abban hitt, 

hogy az ország polgári átalakítása a Habsburg-uralkodóval a trónon 

lehetséges, ugyanakkor az is meggyőződése volt, hogy az uralkodó 

kizárólag felelős magyar kormány útján irányíthatja az országot.  
 

1848 augusztusában Deák Ferenccel a királyhoz fordul, hogy utasítsa 

fegyverletételre a szerb felkelőket és állítsák le Jellasics készülődő 

támadását. A király formálisan visszahívja a horvát bánt, de a horvát 

csapatok betörnek Magyarországra. Batthyány népfelkelést hirdet, és a 

sereg vezérének István nádort kéri fel. A magyar haderő Pákozdnál 

megállította a horvát csapatokat. Amikor a császári hadsereg is 

támadásba lendült Magyarország ellen, lemondott miniszterelnöki 

tisztéről, és bár, Deák menekülésre bíztatta, katonaként a Vas megyei 

nemzetőrséghez csatlakozott.  
 

42 éves volt, amikor letartóztatták, hadbíróság elé állították és felségáru-

lás vádjával nevéhez és rangjához méltatlanul kötél általi halálra ítélték.  
 

Kivégzése előtti napon a felesége által becsempészett tőrrel sebeket ejt a nyakán. Sebei miatt az 

ítéletet Haynau kénytelenek golyó általi halálra módosítani. A súlyos vérveszteségtől tántorogva, ketten 

kísérték a kivégzőosztag elé. Ott fél térdre ereszkedett, a szeméről levette a kendőt és büszke tartással 

a katonák felé kiáltott: Rajta vadászok! Éljen a haza! Ezek voltak az első magyar miniszterelnök utolsó 

szavai. Kivégzésének helyén ma a Batthyány-örökmécses áll. Holttestét titokban a Ferencesek 

templomának kriptájában rejtették el. A kiegyezés után ünnepélyesen újratemették a Kerepesi temető 

mauzóleumába. Jelenleg is itt nyugszik feleségével, gyermekeivel és unokájával. 
 

POKOL VIGYE DINASZTIA TETTEIT! 
 

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc leverése után a lányok, asszonyok ilyen karkötőket viseltek csendes 

ellenállásul a megtorlások ellen. A gyöngyökkel hímzett karkötőn fekete mezőben, nefelejcs koszorú keretben, az Aradi 

Vértanúk arany kezdőbetűi (D: Damjanich és Dessewffy, az L pedig Leiningen és Lahner nevét idézve). A betűk a 

kortársak számára, mind magyar mind német nyelven közismert utalást rejtettek: 

Pokol Vigye Dinasztia Tetteit, Nemzetünk Átka Kísérje Léptöket Sírjukig 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Bakosné 

http://3.bp.blogspot.com/-bI1DUfG9G9A/TuvWycQVcUI/AAAAAAAABUQ/_ORxKJm9454/s1600/ari1.JPG
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Eltelt 50 év 
 

 
 

Különleges találkozóra gyűltünk össze 2014. augusztus 30-án az ábrahámhegyi volt 
iskolánk udvarán. Eltelt 50 év azóta, hogy ott koptattuk az iskolapadokat. 

Volt osztálytársunk, Molnár Katalin – kisebb segítséggel- kezdte megszervezni a 
találkozót. A tantermeink megtekintése és volt tanáraink köszöntése után a Borbély 

borozóban folytattuk a beszélgetést, ugyanis Gyula is osztálytársunk volt, 
és feleségével együtt volt kedves vendégül látni bennünket 
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Nagyon örültünk egymásnak és kedves 
tanárainknak: Raposa házaspárnak, Süle Miklós 
bácsinak és Szabóné Teri néninek. 
 

Sajnos két tanárunk és öt osztálytársunk már 
nem lehetett köztünk, őértük gyertyát gyúj-
tottunk, így emlékeztünk rájuk. 
 

Nagyon kellemesen töltöttük az időt, és elhatá-
roztuk, hogy ezután többször fogunk ugyanitt 
találkozni. 
 

Akik találkoztak, az 1964-ben 
végzett tanulók: 

 

Csillag Mária (Márkusné) 

Dr. Gelencsér Anna- (Molnárné) 
Gelencsér Zsuzsanna- (Tóthné) 
Mészáros Margit-(Melkovicsné) 
Molnár Katalin- (Dr. Lázárné) 
Végvári Mária-(Iváskóné) 
 

Borbély Gyula 
Melkovics István 
Molnár Tibor 
Tóth László 
Vörös József 
Gyurcsek András 
Iváskó Mihályné 

 
 

 

Ábrahámhegy lett  
„A Balaton Legsportosabb Települése”! 

 

Több sportágban mérkőztek meg a tóparti 

települések csapatai a X. Mozdulj, Balaton sport 

programsorozat záró rendezvényén, 

a vonyarcvashegyi strandon. 
 

A sport programokon három Balaton-parti megye 

36 strandja, és 28 ezer sportolni szerető vett részt 

az idei szezonban. 
 

A Mozdulj Balaton programsorozat az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Sportügyekért Felelős 

Államtitkársága, a települési önkormányzatok, 

városüzemeltetési szervezetek támogatásával, 

együttműködésével, a Balaton Fejlesztési Tanács 

szervezésében valósult meg. A főszervezők a sporteszközöket, pályafelszereléseket biztosították, a helyi 

szervezők - nálunk Vella Zsolt polgármester és Gáspár József képviselő - pedig a sportversenyeket 

szervezték heti rendszerességgel. 
 

A vonyarcvashegyi záró rendezvényen megrendezett mérkőzések eredményeként „A Balaton 

Legsportosabb Települése” címet Ábrahámhegy csapata nyerte el. Második Siófok, harmadik 

Balatonederics csapata lett. 
 

„Második évben csatlakoztunk a programsorozathoz. Vonyarcvashegyen 23 fő képviselte a települést, 

ők jól összeszokott csapat, évek óta játszanak a strandon, ahol rengeteg sportolási lehetőség várja a 

vendégeket. Célunk volt, hogy az első háromba bekerüljünk, de a győzelemnek nagyon örülünk, mert 

szoros volt a közdelem” – mondta Vella Zsolt polgármester.  A  Zalai Hírlap és Veszprém Megyei Napló írása alapján: Bakosné 
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BÁLA KUPA 
Badacsonytördemic, szeptember 7. 

 

Vasárnapi nap került sor a Bála kupa 
megrendezésére. Jó időben, jó kedvel gyüle-
keztek a csapatok, az Ábrahámhegy, Bada-
csonytomaj, Badacsonytördemic, és Szigliget 
települések versenyzői. 
 

Az ünnepélyes megnyitó után a következő 
versenyszámokban méretettek meg a csapatok: 
Lyukas vödör vízhordós, sorverseny, zsákban 
futás, pincéres vízhordó sorverseny, kötélhúzás, 
bála átugrás, utána visszafelé síléccel, 
bálagurítás.  

 
 

A versenyek remek hangulatban, és igazi versenyszellemben zajlottak.  
 

Az ábrahámhegyi csapat tagjai: Vella Zsolt csapatkapitány Pintér Domonkos, Sütő Árpád, Tóth Gábor, Galler István, 
Vahó Tibor, Góth Péter, és Molnár Krisztián 
 

Az idei versenyek szoros végeredményeket hoztak. Sajnos az idei évben nem sikerült megismételni az elmúlt év első 
helyezését. Nagy csatában a harmadik helyen sikerült végezni a csapatnak-  
 

A végeredmény:  1. Badacsonytördemic 2. Badacsonytomaj 3. Ábrahámhegy 4. Szigliget 
 

A verseny végén finom ebéddel vendégeltek meg a házi gazdák.  
 

A sorsolás úgy hozta, hogy jövő évben Szigliget rendezheti a következő Bála kupát. 
Köszönet minden részvevőnek a tisztes helytállásért!                                                                         Molnár Krisztián 

 

 

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS 
 

Ezúton is szeretném megköszönni a Mohos Családnak a kültéri ping-pong asztalt, 
melyet a strandi sportversenyek lebonyolítására 

önkormányzatunknak ajándékoztak. 
 

Szintén tisztelettel mondok köszönetet Melkviné Tanító Erzsébetnek, 
a felajánlott sportszerekért!  

 

Képviselő testületünk nevében is köszönöm szépen a kedves felajánlásokat! 
 

                                                                                                       Vella Zsolt 
                                                                                                    polgármester 
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                                        Kinga elment 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ez a száraz, rövid hír jelent meg arról, hogy elment közülünk. Talán érdemtelenül írom e sorokat, hisz 

csak alig több mint négy éve ismertem. Úgy tudom, még a 60-as években vásárolta édesapja a Szilvádi-

hegyen a szőlőt. Így lett fővárosi lakosból egyszerre ábrahámhegyi nyaralótulajdonos, és ha tehette, 

minden idejét itt töltötte. Nyugdíjas éveiben, április elejétől október végéig a szőlőjét művelte, borát 

gondozta. (Asszony, aki szőlőfürt lett…) Tevékenyen részt vett Ábrahámhegy és a Káli-medence 

kulturális életében. A káptalantóti Liliomkert piacát csak lassan tudta végigjárni a ráköszönő, vele 

beszélgetni vágyó barátok, ismerősök sokaságától. Tagja volt a kővágóörsi Tánckörnek, sokszor még 

télen is eljárt a táncházba. 2012-ben fel is léphetett volna a Tánckörrel Ábrahámhegyen, de betegsége 

akkor már megakadályozta ebben.  
 

2010 januárjában az emlékezetes Krúdy hangoskönyv elkészítéséhez kértem tőle segítséget, 

ismeretlenül. „Ábrahámhegyért mindent!”, hallom még most is szavait. Első szóra az ügy mellé állt és 

szakmai tudásával, kapcsolatait felhasználva jelentős részt vállalt a lemez munkálataiból. Ez nélküle 

nem sikerülhetett volna. (A temetőkápolna harangja érte is kondul…) 
 

Barátságunk rövid ideje alatt egy mindenkivel kedves, közvetlen, vidám társasági embert ismertünk 

meg személyében. Ha elmentünk hozzá a Szilvádi-hegyre – bejelentve vagy váratlanul –, mindig szíves 

fogadtatásban volt részünk. Sosem távoztunk úgy, hogy ne ajándékozott volna meg egy üveggel a saját 

borából. Barátai és szomszédai vendégszeretetéről és kedvességéről hasonlókat, de ennél jóval többet 

tudnának mesélni. 
 

Betegsége sajnos másodszor is visszatért, ezúttal végzetesen. Nem találkozhatunk vele többet a 

tárlatok megnyitóin, rendezvényeken, koncerteken, a strandon. Ha a Burnót-patak hídjáról felnézünk a 

Szilvádi-hegyre, számunkra hiába lesznek nyitva a faház ablakai, már tudjuk, hogy nem láthatjuk őt 

többé.  

De nekünk Ő már ÖRÖKRE ott lesz a szilvádi-hegyi szőlőben!                                                    Zolnai László 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Borlai Kinga fotója 

 

A Magyar Rádió örökös tagja hosszú betegség után,  

71 éves korában hunyt el augusztus 2-án 
 

Elhunyt Borlai Kinga, a Magyar Rádió vezető hangmestere - 

közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

(MTVA) az MTI-vel vasárnap. Borlai Kinga vezető 

hangmester, a Magyar Rádió örökös tagja hosszú betegség 

után, 71 éves korában hunyt el augusztus 2-án. 
 

A Magyar Rádió Nonprofit Zrt. a szakembert saját halottjának 

tekinti. Temetéséről később intézkednek. 
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Szervusz nyár!! Isten hozott ősz! 

Nem volt forró, nem volt napos, de mégis a miénk volt ez a nyár is. Volt viszont sok eső. Évek óta nem fordult elő, hogy 
ne égett volna szalmasárgára a fű az udvarunkban, az idén, ehelyett harapós zöld volt még augusztusban is. Sokszor 
kellett bemenekíteni a kerti párnákat az eső miatt, de végül aztán megint kisütött a nap, felszárította a földet, minden jóra 
fordult. Amikor viszont a villanydróton, mint parányi kottafejek, ülnek a fecskék, a mókus egyszer csak azt látja: fogytán 
a mogyoró, a falevél hirtelen azt érzi, kevesebb lett a fény, s könnyedén megremeg a korán leszálló alkonyatban a hulló 
dió, a kora reggeli ködök már minden kétséget kizáróan jelzik, hogy visszavonhatatlanul véget ért a nyár. „Itt van az ősz, 
itt van újra …” Ez ellen nincs mit tenni, csak a borongós kedvet kell feledni!  

 

Szállj, szállj, ökörnyál, jön az ősz, megy a nyár. 
 

Az őszelő, Szent Mihály havával köszönt ránk. De tudják, hogy mi köze van a bikatajtéknak a télhez, mi a sírig 
tartó hűség titka, s mitől lesz édes az élet és a csók és a régiek szerint mi a bölcs és hosszú élet titka? 
 És azt, hogy mikor romlik meg a dinnye, és melyik nap jár égi áldás a hajnali harmat gyöngyözésével? 
Elődeink tudták, és bár őseink sok-sok megfigyelését, tapasztalatát már elfeledtük a ránk maradt népi 

bölcsességekből, megfigyelésekből ma is biztos útmutatást kaphatunk. 
 

Amikor a szép őszi napok bágyadt ragyogásában fehér fonalak lebegnek, ökörnyál - mondják sokan, - bikatajték vélik a 
hegyi pásztorok. A pókok selyemszálai jelzik, hogy hamarosan itt az elmúlás, jön a tél. 
 

Ha izzik a galagonya, durva tél jöhet 
 A népi megfigyelés úgy tartja, minél fényesebben pirosló galagonyát látni a bokrokon, annál több fagy és hó 
lesz a télen. Emellett a kövérre hízott mezei nyulak is hosszú telet, nagy havat jeleznek, csakúgy, mint a 
fákról nehezen hulló levelek. 
 

De előtte még jeles napok jósolják az elkövetkező időket. Ilyen a Nagyboldogasszony és Kisasszony napja, 
(augusztus 15. és szeptember 8.) közötti kétasszony-közének nevezett idő, amely alatt szedett gyógyfű 
jobban hat, az ilyenkor csépelt mag biztosan kikel, az ilyenkor keltetett tyúkok jó tojók lesznek, és az a 
legény meg lány, aki kétasszony-köze közepén szeret egymásba, sírig hű marad egymáshoz. 
 

Augusztus 25. Ludovika napja: Aki e napon misére megy, a templomból egyenesen otthonába térjen, hogy 
az áldást haza vigye, azután a kertben ásson arasznyi L alakú Ludovika árkot, 
cseppentsen bele mézet, s megédesül az élete, de még a csókja is. 
 

Augusztus 29. Kamilla napja: Aki e nap hajnalán éhgyomorra kamilla főzetét 
kortyolja, annak elméje bölccsé érlelődik öreg korára. 
 

Szeptember 1. Egyed napja: Amilyen Egyed napja, olyan az egész ősz is. Ha esik, esősek 
lesznek az „emberek”: a szeptember, október és a november is. Viszont ha a nap süt, 
szárazon lépkedhetünk az őszi avarban. Ha azt akarták, hogy a disznó jó kövérre hízzon, 
akkor Egyed napján fogták hízóra. Elébe öntöttek egy kaska kukoricát, és az mondták neki: 
Egyed! Ha a disznó jó étvággyal látott hozzá, biztosan jól meghízott karácsonyra. 

 

Szeptember 5. Lőrinc: Csillaghulláskor Szent Lőrinc könnye hull, s az idő esősre fordul. De akár hull a csillag, akár 
nem, ha Lőrinc rápisil a dinnyére, nyomban satnya lesz az íze. 
 

Szeptember 8. Kisboldogasszony napja: Szűz Mária születésnapja. A Nap táncolva kel föl e napon, örül Máriának. – 
tartották a régiek. E napon az asszonyok a falu határban várták a napfelkeltét, hogy az arra érdemesek a felkelő 
napkorongban meglássák a napba öltözött Szűz Mária alakját. A napba nézés ősi, hun időkre visszavezethető 
hagyománya a Szeged melletti Tápén, de Dunántúlon és Észak-Magyarországon is szokásban volt.  
 

A Balaton vidékén és Göcsejben szokás volt, hogy a vetőmagot éjszakára kitették a harmatra, hogy az Úristen 
szentelése megfogja. A néphit szerint ilyenkor maga az Úristen adja rá áldását, a hajnali harmat gyöngyözésekor. E nap 
után kezdték szedni a fűszerpaprikát, kezdték a dióverést. A néphit szerint ekkor búcsúznak a fecskék. Kisasszony 
hajtja a fecskéket mondták. „Ha szeptemberben melegek az éjszakák, finom bort érlelnek. Ha hidegre fordulnak a 
Máriák, savanyúak lesznek". Ha ritkaszemű, vagy bugyborékos eső esik, csapadékos időszak következik. 
 

Szeptember 17. Zsófia: Ha ez a nap itt találja még a fecskéket, nem érkezik még meg a hideg. A mennydörgés, 
villámlás a szép vénasszonyok nyarát jósolja, de utána kemény télre számíthatunk. 
 

Szeptember 21. Máté napja: Ha tiszta az idő, jó lesz a bortermés.  
 

Szeptember 29. Mihály napja: Szent Mihály arkangyal a mennyei hadak nagy vezére, és győztes harcosa a lázadó 
angyalok, a gonosz lelkek elleni harcban. Ő kíséri a halottak lelkét a túlvilágra, és az Utolsó Ítélet angyalaként a lélek jó 
és gonosz cselekedeteit mérlegeli. Ezzel függ össze a "Szent Mihály lova" elnevezés, a hordozható ravatalt jelölve. (folyt)  
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Már Szent István Mihálynak szenteli a veszprémi székesegyházat 1009-ben. Zománcképe 
látható a Szent Korona alsó részén.  
A Hortobágyon a juhászokat Mihály-naptól Mihály-napig fogadták fel, a pásztorok a Szent 
György-napkor kihajtott állatokat ezen a napon hajtották be ismét a faluba, és ekkor számoltak 
el.   

„Aki Szent Mihály napján gatyába öltözik, attól nem kell tanácsot kérni;” Vagyis aki Szent 
Mihály nap után is úgy öltözik, mint nyáron szokott, az nem lehet okos ember. Szeptember 29. 
után már nem nő a fű. Mondják is: Szent Mihály napja után a fű akkor sem nőne tovább, ha harapófogóval húznák. Ha 
Szent Mihály lova deres, behozza a telet. Bácskában úgy mondják: Szent Mihálykor keleti szél, igen komoly telet ígér. 
Ha a juhok és a disznók szorosan összefekszenek az ólban Mihály-nap éjjelén, akkor kemény tél várható. Ha Szent 
Mihály napon dörög az ég, szép ősz, de kemény tél lesz, viszont, ha Szent Mihálykor még itt van a fecske, karácsonyig 
vígan legelhet a kecske! 
 

E napra munkatilalom is vonatkozott. Azt tartották, hogy aki ilyenkor mos, annak kisebesedik a keze, ha pedig ruhát 
tereget, egész évben dörögni fog a háza felett az ég. E nap után kezdődött a kukoricatörés, és a szüret. Országszerte 
híresek voltak a Mihály-napi vásárok, és a lakodalmak őszi évadját is Borszűrő Szent Mihály nyitotta. 
 

Néhány jótanács, szüretelőknek 
 

 

Sose kezdjük borivással a napot! A reggeli bor megfekszi a gyomrot, rátelepszik a mozgásközpontunkra, 

és kettőslátás is kialakulhat. Tapasztalt szüretelő törkölypálinkával indít reggel, féldecis kiszerelésben. 

Ennek kiváló az értágító hatása, meg a muslincák sem jönnek ránk annyira. 
 

Lehetőség szerint keveset tartózkodjunk a napon! A szeptemberi-októberi napsütésnek még ereje van. 

Könnyen okozhat szédülést, kóválygást, egyensúlyi zavarokat. Vonuljunk a pince hűvösébe, a 

megfáradt, kitikkadt szervezet itt tud igazán akkumulálódni! 
 

Ernyőt, botot sose vigyünk magunkkal a pincébe! Ez tudniillik a lépcsőn való lezuhanásunkban 

akadályozhatja a biztos talajfogást, és a poharakat is leverhetjük vele. 
 

Sose vedeljük a bort, csak hörpöljük, kortyolgassuk! A vedelő borivó unesztétikus, beárnyékolja az 

egész szüretet, valamint a saját kezére is rá szokott lépni. 
 

Óránként, kétóránként jöjjünk fel a pincéből, és nézzük meg, hol tart a szüret, mire jutottak az 

asszonyok és a gyerekek. Ha a tőkék között szemlélődünk, kapaszkodjunk erősen a karókba, lábunkat 

próbáljuk meg ciklikusan egymás elé rakni. 
 

Az éneklés (Részeg vagyok rózsám…), szavalás (Ej, döntsd a tőkét), jótékonyan hat a tüdőre, szívre, 

növeli az együvé tartozás érzését, meg a seregélyek is elmennek tőle a környékről. 
 

A házassági ígéretekkel csínján kell bánni! Ez másnap rossz közérzetet okozhat. 
 

Szüreti összeszólalkozásoknál bicskát, hordódongát nem illik használni! Kínáljuk meg óborral az 

ellenfelet, az majd leteríti! 
 

Ha beszédünkben már túlságosan sok a mássalhangzó, taglejtésekkel is kifejezhetjük magunkat. Ennél 

kifejezőbb, ha csak ülünk a sarokba támasztva, de a pincelépcsőre ne feküdjünk le aludni, mert 

átesnek rajtunk! 
 

Reggelre kelve ne ijedjünk meg a táskás szemű, piros orrú embertől a tükörben! 

Megvan szegénynek a maga baja… 
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Köszönjük a segítséget! 
 

A révfülöpi iskolások nevében szeretnék köszönetet mondani Tóth Gábornak 

(Zsombor és Száva apukájának), aki az ábrahámi könyvtárban összegyűjtött 

több, mint 100 kilogramm- papírt autójával az iskolába elszállította. 
 

         Szabóné Berki Szilvia 
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K Ö Z É R D E K Ű 
 

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL  Griff Gyógyszertár,Badacsonytomaj Hősök t. 5. 
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2       Tel.: 87/471-012 
Tel: 87/464-017, Fax: 87/563-013       Nyitva: H-Szer.-P: 7:30-11:10,12.50-17-ig 
E-mail: jegyzo@kovagoors.hu     kedd,csütörtök 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10 
Ügyfélfogadás rendje 
Hétfőn: 8-12 óráig, és 13-15.30-ig       ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA 
Szerdán: 8-12 óráig és 13-15.30-ig     8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006 
Pénteken: 8-12 óráig      dr. Ásványi Tamás 20/9217-372 
dr. Szabó Tímea jegyző ügyfélfogadása     
Kővágóörsön: Hétfőn: 9-11 óráig       KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK: 
Ábrahámhegyi Kirendeltség ügyfélfogadás    Nyitva: Keddtől szombatig: 14-20-ig 
Hétfőn:8-12 óráig, és 13-15.30-ig     Tel: 70/380-0761, 
Szerdán:8-12 óráig és 13-15.30-ig     Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu 
Pénteken: 8-12 óráig       
Tel: 70/3375-316       MŰVELŐDÉSI HÁZ 
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu     Nyitva tartás: szerdától-szombatig: 15-21 óráig 
        Tel: 70/380-07-63 
POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:    Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu 
Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig 
Tel: 70/456-71-41       SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 
 :         Szentmise: vasárnap: 8.30 
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS       
Dr. Németh Csaba      BALATON-FELVIDÉKI 
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862   SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Ábrahámhegyen: 87/471-516     Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3 
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig   Tel/fax: 87/510-303 
        E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu 
Balatonrendesen: 87/464-338   Családgondozó: Krausz Noémi 
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig   Tel: 306426-22-07 
         

Révfülöpön: 87/464-150      GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT: 
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12     Ábrahámhegy Kulturális Centrumban 
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12    Páratlan hét, szerda: 11.15-től 12.15-ig 
    

ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig   CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT: 
Tapolca Kórházban, Telefon: 87/411-070, 87/511-082   Ábrahámhegy Kulturális Centrumban 
Hétvégén, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 16:30-07:30-ig  Páratlan hét, szerda: 11.15-től – 12.15-ig 
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104    Családgondozó: Bögös Rita, Tel: 30/933-94-95
         

FOGORVOS: dr. Pinterits Judit      FALUGAZDÁSZ: Győrffy Szabolcs 
Rendel: Badacsonytomaj, Kert u. 32.. Tel: 87/471-689   T:70/436-50-93. Kulturális Centrumban 
H: 7-12, K: 15-20, Sz: 9-16, Cs: 12-19, P: 8-14    Minden szerdán: 12-13 óráig 
Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat-vasárnap:   BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE 
Veszprém, Halle u. 5/d, SZTK 8-14 óráig    8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12. 
        tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu 
GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc    Email: hegykozseg.btordemic@widanet.hu 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282    Szőke Géza hegybíró: 30/667-98-00 
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00    
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00     TŰZOLTÓSÁG Tel. 87/471-539 
         

        DRV ZRT. Telefon: 06 40 240240/1  
GYÓGYSZERTÁRAK      NHSZ Tapolca Kft (volt Remondis) 87/510-838 
        E.O.N. ügyfélszolgálat: 40/220-220 
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065   Műszaki hiba bejelentés: 80/533-533 
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-ig  ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 
        Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ábrahámhegyi Hírmondó 

                        Felelős kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
                          Szerkesztő: Bakosné Tóth Erzsébet művelődésszervező 

                                Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Ny.sz: MKM B/PHF/1461/Ve/94 
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