2008. június

XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Újra itt a nyár!
Nagyon sok szeretettel köszöntünk és egyben üdvözlünk
mindenkit, aki megtiszteli jelenlétével településünket.
A nyár beköszönte elõtt várakozással tekintünk a balatoni
üdülési szezonra. Valamilyen formában minden egyes
családot érint, hogy ebben a bõ két hónapban minél többen
látogassák meg településünket és töltsenek el nálunk egyre
több vendégéjszakát. Az évek során egyre többen
felismerték, hogy nem elég már az idelátogató vendégnek,
hogy a fürdõzéssel eltelt nap után álomra hajtja fejét. Egyre
több plussz szolgáltatást kell, hogy adjunk, lesni kell még a
gondolatukat is, hogy miben tudjuk
segíteni a szabadidõ hasznos
eltöltését.
Önkormányzatunk az elmúlt években rengeteget tett településünk
egyik gyöngyszeme, a strand fejlesztésére.
Nagyon sokat dolgoztunk, de
mégsem eleget, mert még mindig
rengeteg teendõnk van, hogy
mindenki
igényeit
kielégítõ
fürdõhelye legyen településünknek.
Továbbra sem dõlhetünk hátra, mert
még rengeteg új kihívás áll elõttünk.
Ebben a feladatban képviselõtestületünk maximálisan együtt
gondolkodik, melyben érezzük a
helyi lakosság támogatását is.
De nem szabad megfeledkeznünk a
település egészérõl, hogy az
idelátogatót rendezett környezet
fogadja. Ezen a téren sokat teszünk,
az utcák és közterületek egyre szebbé
tételéért. A lakosság és az
üdülõtulajdonosok is átérzik azt a felelõsséget, hogy csak
közösen és együtt tehetünk a legtöbbet. Természetesen még
mindig akadnak feladatok, de sajnos a kollégák
munkabírása korlátozott és itt szeretnénk felhívni a
figyelmet és egyben kérni, hogy Önök is rengeteget
tehetnek a rendezett településképért. Nem is konkrét
munkavégzésre gondolok, csak egy kis odafigyelésre és
egyben szûkebb környezetük tisztántartására.

Összefoglalva, Tisztelettel arra kérek mindenkit, hogy
közösen tegyünk meg mindent a mi kis településünk egyre
szebbé tételéért. Ha ezt megtettük nyugodt szívvel
mondhatjuk, hogy akik községünket felkeresték,
elégedetten
távoztak.
Emellett
természetesen
gondoskodnunk kell arról, hogy nyaraló vendégek az itt
eltöltött napjaikat tartalmasan tölthessék el. De
természetesen a megrendezett programokra várjuk a helyi
lakosokat is, hogy ki tudjanak kapcsolódni a munkával
eltöltött hétköznapok után. Egyben megértésüket is kérjük,
hogy a szabadtéri rendezvények
alkalmával az átlagosnál zajosabb
éjszakák is valahol a mi érdekünket
szolgálják, hogy az idelátogatók a
településen töltsék el a szórakozásra
szánt idõt és pénzt, melybõl
mindannyian profitálhatunk.
Programjaink minden korosztály
szolgálatára szólnak, a legifjabbaktól
az idõsebbekig. A nyár folyamán a
Bernáth Aurél Galériában egymást
váltják a különbözõ kiállítások és
tárlatok.
A strandon "Mozdulj Balaton!"
programsorozat keretében augusztus
16-ig
szombatonként
sportrendezvények
kerülnek
lebonyolításra. Szintén a strandon
kerül megrendezésre 4 alkalommal
utcabál. Természetesen az idén is
megrendezésre kerül augusztus 610. között a nagy népszerûségnek
örvendõ Bornapok rendezvénysorozat. A felsorolt rendezvények mellett egyéb
programokat is kínálunk Önöknek az elkövetkezendõ
hónapokban.
Községünk minden kedves lakójának nagyon kellemes
nyarat kívánok, és egyben kívánom, hogy mindenki találja
meg számára a megfelelõ szórakozási és kikapcsolódási
lehetõségeket.
Vella Zsolt polgármester

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS:
2008. március 18.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
községi strandon vízimentõ alkalmazására 2008. június 1-tõl
augusztus 31-ig, a Vízimentõk Balatoni Szakszolgálatával
/Zánka/ kötött szerzõdést 1 fõ vízimentõs foglalkoztatására.
A községi strandi pavilonok bérlõi részére engedélyezte az
üzletek nyitását - a Strandi Üzemeltetési Szabályzat 4.pontjában
és a "Strand rendjérõl és belépõdíjairól " szóló 9/2007. /V.23./
rendelet 2. §-ában meghatározottaktól eltérõen - 2008.március
22-tõl, az alábbiak szerint:
Az üzletek nyitvatartási ideje nem lépheti túl a fenti rendelet
6. §. 1./bekezdésében meghatározott nyitvatartási idõt.
Kikötésre került az alábbi szövegezésû tábla kihelyezése: " A
Községi STRAND üzemszerûen június 1-tõl augusztus 31-ig tart
nyitva. A nyitvatartási idõn kivûli fürdõzés saját felelõsségre
történhet."
A Képviselõ-testület óriás úszógumi kölcsönzésére a községi
strandon a 10 m2 nagyságú területet adott bérbe.
A Forrás Kiadó /Szeged/ árajánlatát az "Ábrahámhegyi
Zsebkalauz" kiadvány megrendelésére elfogadta, és megrendelt
1.000 db kiadványt, darabonként 170 Ft egységáron.
2008.április 15.
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, az
abban foglaltakat elfogadta.
Az önkormányzat tulajdonában és mûködésében lévõ
szezonális jellegû községi strandjának õrzésére 2008. évi
szezonra a Z-PROTEKTOR Kft. - vel / Budapest/ állapodott meg.
A
Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági
Intézményének 2008.évi költségvetését elfogadta.
Felhatalmazta a képviselõ-testület a polgármestert a Szigliget
Község Önkormányzata, Ábrahámhegy Község Önkormányzata
valamint a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági
Intézménye közötti Szolgáltatási szerzõdés valamint az
Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Szigliget Község
Önkormányzata, és Balatonrendes Község Önkormányzata
között kötendõ megállapodás és együttmûködési megállapodás
aláírására.
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Veszprém Megye
Idegenforgalmáért Közalapítvány Kuratóriuma által kiírt a megye
települései, és kistérségei idegenforgalmi értékeit bemutató, 2008.
évben megjelenõ, ingyenes turisztikai kiadványok vissza nem
térítendõ támogatására.
A tervezett bruttó költség 170.000Ft, melybõl saját forrásként
bruttó 85.000Ft-ot állapít meg és bruttó 85.000Ft összegre vissza
nem térítendõ támogatást nyújt be.
Részt kíván venni az önkormányzat a Veszprém Megyei

Önkormányzat Közgyûlésének Gazdasági és Területrendezési
Bizottsága ( Veszprém) által kiírt a "A tiszta és virágos Veszprém
megyéért" 2008. évi versenyben.
2008. április 29.
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt "A területi kiegyenlítést
szolgáló
önkormányzati
fejlesztések
támogatásaKDRFT/TEKI/2008" tárgyú pályázat keretében az alábbi
támogatható tevékenység körére: - meglévõ közvilágítás
korszerûsítése.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt "A
települési önkormányzati szilárdburkolatú belterületi közutak
burkolat felújításának támogatása - KDRFT/TEÚT/2008" tárgyú
pályázat keretében
- települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi
- kapacitást nem növelõ - szilárdburkolatú közutak felújítására.
Ábrahámhegy
Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
mint gesztor önkormányzat úgy határozott, hogy Balatonrendes
Község Önkormányzatával a decentralizált helyi önkormányzati
fejlesztések támogatási program elõirányzatából a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
"Települési Környezetvédelmi Program készítése" támogatására
pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek
Környezetvédelmi Programjának kidolgozása.
A Községi Strandon 2008.évben a nyugdíjas belépõjegy
összege: 240 Ft. Azon nyugdíjasok vehetik ilyen összegben ezt
igénybe, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt a 62. életévet
betöltötték.
2008. május 16.
Az önkormányzat a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános
Iskola Tatay napok rendezvényét
20.000 Ft összeggel
támogatta.
2008. június 3.
Az Önkormányzat a megrendezésre kerülõ 2008. évi "Szüreti
felvonulás" rendezvényre pályázatot nyújt be a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társuláshoz.
Az Egyetemi és Fõiskolai Amatõr Kosárlabdázók Egyesülete /
Budapest / megkeresésére az Ábrahámhegyi Községi Strandon
megrendezésre kerülõ "Balaton Beach Tour" programban vállal
50.000 Ft összegû költséget az önkormányzat.
A "Mozdulj Balaton" programsorozat 2008.évi települési
hozzájárulási összegét, 70.000 Ft-ot a Balatoni Fejlesztési Tanács
részére átutalta.
A programok a strandokon 2008. Június 21-én indulnak és a
2008.augusztus 23-án Balatonbogláron tartandó találkozóval
zárulnak.
Kovácsné A. Katalin

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselõ-testület 7/2008.(V.15.) rendelete

A Strand rendjérõl és belépõdíjairól
Ábrahámhegy
Község
Önkormányzata
a
helyi
Önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény
16.§. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Önkormányzat tulajdonában lévõ Strandfürdõre
vonatkozóan a következõ rendeletet alkotja:
1.§.
/1/ E rendelet hatálya kiterjed Ábrahámhegy Strand és
a bejárat elõtti autóparkoló területére.
(Ábrahámhegy 1040 hrsz, 1041 hrsz, 1036/1 hrsz,
1036/2 hrsz, 1039 hrsz)
/2/ A Balatonban a kijelölt Strandfürdõn kívüli
közterületen fürödni tilos.
2. §. A Strand évente június 1. napjától - augusztus 31. napjáig
üzemel. Ettõl eltérõ üzemelési idõtartamot az önkormányzat Képviselõtestülete állapít meg a szükségletnek megfelelõen.
3. §. /1/ A Strand napi nyitvatartási ideje 9,00 órától - 18,00
óráig tart.
/2/ A nyitvatartási idõben a fürdõzõk a Strand
hivatalos bejáratát vehetik igénybe. Nem minõsül
hivatalos bejáratnak a kereskedelmi és vendéglátó
egységek bejárata.
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/3/ A Strandra belépõjegyet csak 9,00 és 18,00 óra
közötti idõben kell váltani, 16 órától azonban
valamennyi fürdõzõ 50 %-os kedvezményû
belépõjeggyel léphet a Strand területére.
/4/ Nyitvatartási idõ alatt az üzemeltetõ biztosítja a
Strand mûködési feltételeit, így különösen:
a./ A fürdõzõk átöltözésének feltételeit,
b./ A veszélytelen fürdõzésre alkalmas
vízterületeket jelzõ bójákkal jelöli ki,
c./ A vízbelépéshez megfelelõ számú biztonságos
és kapaszkodóval ellátott lépcsõt helyez el,
d./ Nyitvatartási idõ alatt biztosítja az elsõsegélynyújtást és a mentés személyi és tárgyi feltételeit.
e./ Gondoskodik a Strandfürdõ és az illemhelyek
folyamatos tisztántartásáról.
f./ A viharjelzésrõl és a vihar veszélyekrõl a mentõs
a fürdõzõket folyamatosan figyelmezteti.
/5/ A nyitvatartási idõ után az üzemeltetõ elvégzi a
közegészségügyi elõírásoknak megfelelõ tisztasági
takarítást.

Ábrahámhegyi Hírmondó

4. §.

5. §.

6. §.

7. §.

8. §.

9. §.
10.§.

Nyitvatartási idõ elõtt - 06,00 órától 09,00 óráig, és
után - 18,00 órától 23,00 óráig- a Strand szabad strandként
mûködik. A vendégek a nyitvatartási idõn túl csak saját
felelõsségükre vehetik a Strandot igénybe.
23,00 órától - 06,00 óráig a strand látogatása tilos.
/1/ A Strand területén kereskedelmi és vendéglátó
tevékenységet csak az Önkormányzat Képviselõtestületének hozzájárulásával, területbérleti
szerzõdés alapján lehet folytatni. Alkalmi árusításra
az õstermelõk részére - egynapi idõtartamra - a Strand
területére területbérleti engedélyt a Körjegyzõ adhat.
/2/ A Strand díszburkolatán az (1) bekezdésben
meghatározott tevékenységek terület-bérleti
szerzõdéssel folytathatók.
/3/ A Strand vendégei számára ingyenes parkoló
mûködik. Az autóparkolóban a gépjármûveket úgy
kell elhelyezni, hogy a forgalmat és a parkolók
rendeltetésszerû használatát azok ne akadályozzák.
A parkolókban elhelyezett gépjármûvekért és az
abban hagyott értékekért az Önkormányzat
felelõsséget nem vállal.
/1/ A Strand területén és díszburkolatán üzemelõ
kereskedelmi és vendéglátóegységek 23,00 óráig
nyitva tarthatnak, feltéve, hogy ezzel nem zavarják
a környék nyugalmát.
/2/ Az 1./ pontban felsorolt egységek üzemeltetõje
folyamatosan köteles gondoskodni
az egység és környékének tisztántartásáról.
/1/ A Strandra nyitvatartási idõ alatt belépõjegy
ellenében lehet bemenni. A belépõk árát a rendelet
1. számú függeléke állapítja meg.
/2/ A Strand területére jegy váltása nélkül csak a
munkavégzés céljából kirendelt önkormányzati
dolgozók, a strandi alkalmazottak, a kereskedelmi
létesítmények tulajdonosai és alkalmazottai valamint feladatellátás céljából - a köztisztasági,
közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató
tevékenységet végzõk - továbbá az ellenõrzésre
jogosult szerv képviselõje - ellenõrzés céljából
léphet be.
/3/ A 6 éven aluli gyermekek után jegyet váltani nem
kell.
/4/ A megváltott, de fel nem használt belépõjegyek
érvényessége nem hosszabbítható meg és vissza
sem váltható.
/5/ A nyitvatartási idõt és a belépõdíjakat a Strand
pénztáraknál jól látható módon ki kell függeszteni.
/1/ A Strandfürdõt fertõzõ betegek és ittas személyek
nem használhatják.
/2/ 10 éven aluli gyermek csak felnõtt kísérettel léphet
a Strand területére és tartóz-kodhat ott.
/3/ A fürdõzõ vendégek kötelesek a Strandfürdõt mások
nyugalmának és biztonságának zavarása nélkül
használni.
Ennek alapján különösen tilos:
a./ Úszni nem tudók részére a mélyvíz használata,
b./ Törékeny tárgyaknak a Balatonba vitele, vagy
dobálása, a Strand területén összetörése vagy
eldobása,
c./ A kabinokban, öltözõkben a dohányzás,
d./ Kutyának, vagy egyéb állatnak a Strand
területére a bevitele,
e./ Gépjármûvel - engedély nélkül - a Strand
területére a behajtás
f./ A Strandfürdõ területét bármilyen módon
szennyezni, szemetelni
g./ Rádiót, magnót másokat zavarva nagy hangerõre
állítva hallgatni.
h./ Mások nyugalmának zavarása, futballozással vagy
labdázással, kivéve az Önkormányzat által e célra
kijelölt területet.
A fürdõzõ vendégek Strandra bevitt értékeiért az
üzemeltetõ felelõsséget nem vállal.
/1/ A Strandon lévõ kölcsönzõk a vízi közlekedési
eszközeiket csak a Strand szélén, illetve az erre
kijelölt helyen - a strandolók zavarása nélkül tárolhatják.

Ábrahámhegyi Hírmondó

11.§.

/2/ A vízi jármûvek használata a strandolásra kijelölt
területen - az elindulás és visszatérés esetét kivéve tilos. Egyéként a vízi jármûvek használatára
vonatkozóan a Vízi közlekedés rendjérõl szóló
27/1993. (IX.23.) KHVM rendeletben foglaltak
az irányadók.
/1/ A Strandfürdõ területén nyitvatartási idõ alatt tilos a
horgászat és halászat.
/2/ A Strand pénztárában hitelesített vásárlók könyvét és
ellenõrzési naplót kell tartani a vendégek és az
ellenõrzést végzõk bejegyzéseihez. A bejegyzéseket a
vonatkozó szabályok szerint ki kell vizsgálni.
/3/ A Strand területén talált, illetve elvesztett tárgyakra a
"talált tárgyak kezelésének szabályait" kell alkalmazni.
/4/ A Strand berendezéseiben és felszereléseiben okozott
kárt az elkövetõ köteles megtéríteni.

Záró rendelkezések
12.§. /1/ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetésérõl a Körjegyzõ gondoskodik.
/2/ Jelen rendelet 6-8. §-ában és a 10-11. §-ában foglalt
kötelezettségek megszegése - amennyiben a magatartás egyéb szabályok szerint súlyosabb jogkövetkezményekkel nem jár - szabálysértésnek minõsül, és
az elkövetõ 30.000,-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal
sújtható.
13.§. /1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,
rendelkezését 2008. június 1-tõl kell alkalmazni.
A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a strand
rendjérõl és belépõdíjairól szóló 9/2007. (V.23.)
számú rendelete hatályát veszti.
/2/ A rendelet kihirdetésérõl a körjegyzõ gondoskodik az
SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelõen.
Ábrahámhegy, 2008. április 28.
A rendelet kihirdetve: Ábrahámhegy, 2008. május 15.
Vella Zsolt Soltész Attila
polgármester körjegyzõ

Ábrahámhegyi Községi Strand
2008. évi belépõjegy árai

A díjak 20 % áfát-t tartalmaznak.
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ESEMÉNYEK A FÜRDÕEGYESÜLET
Az egyesület közgyûlésén - június 7.-én - megtartottuk a négyévente
esedékes vezetõségválasztást. A nem túl nagy részvételi arány ellenére,
többek visszalépése, ill. lemondása után, az alábbi eredmények születtek
(idézet a jegyzõkönyvbõl): A titkos szavazás eredményeképp 10 fõ kapott
szavazatot az alábbi sorrendben:
Dr. Ballagi Farkas
Pattantyús-Á. Miklós
Dr. Ghimessy László
Dr. Matskási István
Borbély Gyula
Dr. Medzihradszky Kálmán
Vönöczky András
Ninausz György
Nagy György
Juhász István

15 pont
15 pont
13 pont
13 pont
12 pont
11 pont
10 pont
9 pont
8 pont
5 pont

A fentiek alapján az elsõ 7 fõ a megválasztott Elnökség tagja, a további
3 fõ az Ellenõrzõ Bizottság tagja.
A Közgyûlés után mindkét testület összeült, és - az Alapszabály szerint
saját hatáskörben - megválasztotta elnökét és az ügyvezetõt, az alábbiak
szerint (kölcsönös megegyezésben a pontszámok alapján):
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület Elnöke:
Dr. Ballagi Farkas
Ügyvezetõje:
Pattantyús-Á. Miklós
Az Ellenõrzõ Bizottság Elnöke:
Ninausz György

ÉLETÉBEN

- 2008.

A közgyûlés másik fontos eseménye, hogy Vella Zsolt, polgármester úr
nemcsak jelenlétével tisztelte meg összejövetelünket, hanem felkérte az
egyesületet arra, hogy közösen adjunk be pályázatot Ábrahámhegy
szépítése és környezetvédelme érdekében a BFT által kiírt pályázatra. Az
említett két téma Ábrahámhegy tekintetében fásítást, faültetést,
parkosítást jelentene, konkrétan a Vasút utcában és a Bökktetõn, valamint
szelektív hulladékgyûjtõ helyek kiépítését a település legalább öt helyén.
A közgyûlés jelenlévõ tagjai nagy örömmel és teljes egyetértésben
szavazták meg a felkérés elfogadását, és a pályázatban való aktív
részvételt. Nyilvánvaló, hogy az ilyen beruházások pénzügyi kerete
messze meghaladja egyesületünk lehetõségeit, de polgármester úr errõl is
gondoskodik: õ állja az önrész összegét. Minderre azért van szükség,
mert a pályázatot csak úgynevezett NGO szervezet adhatja be, ami Non
Governmental Organisation- t jelent, vagyis nem állami szervezetet, tehát
magyarul: önkéntesen alakult civilszervezetet. Most tehát nekünk is van
munkánk bõven június 30.-ig (szerencsés esetben azután is, ha elfogadják
a pályázatot).
Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az augusztus 3-ára tervezett
természetfotó kiállításunkról sem, amelyre minden jelentkezõt július
végéig szeretettel várunk és örömmel fogadunk. Az õszi szemétgyûjtési
akciót pedig idén is megszervezzük - remélhetõleg az eddigieknél
nagyobb részvételi aránnyal.
2008. június
P.Á.M. egyesületi ügyvezetõ

"Éljen Kossuth, Nem kell vasút!" - "Éljen Kossuth, Lesz már vasút!"
Így indult a vasút építése a Balaton északi partján 1907-ben. Az 1909ben átadott, ma 29-es számmal ismert vasúti vonal 2009-ben lesz 100
éves. Amikor épült, akkor még Balaton Vidéki Vasút volt a neve. 2005ben jelent meg Fazekas Miklós kiadványa Balatonfüreden, Az ÉszakBalatoni Vasút története címmel. Az
alábbiakban e nagyszerû könyvbõl idézünk,
illetve csak mazsolázunk.
Akirõl a címben szó van, az Kossuth
Ferenc (1841-1914.), aki abban az idõben,
1906-tól 1910-ig, M. Kir. Kereskedelmi
Miniszter volt - egyébként Kossuth Lajos,
egykori kormányzó és nemzeti hõs idõsebbik
fia, valamint Deák Ferenc keresztfia. A
szabadságharc után elõször fogságba került,
majd emigrációban volt külföldön, több
országban is, miközben kitanulta a
vasútépítést és mérnök lett. 1894-ben - apja
halála után - hazajött, egy évvel késõbb a
tapolcai
kerület
megválasztotta
képviselõnek. 1906-ban a király kinevezte kereskedelmi miniszternek.
Vasútmérnökként a vasút és a vasutasság elkötelezettje maradt
mindvégig. Baross Gábor (a „vasminiszter”) óta nem volt kereskedelmi
miniszter, aki ennyit tett volna a vasútért. 1913-ban már nagyon beteg
volt, 1914-ben megnõsült, majd nem sokkal utána meghalt.
A címben említett "kell is, meg nem is kell" a vasút, arra utal, hogy
mennyi huzavonával járt a vonal megszavazása az Országgyûlésben,
amely törvényjavaslatot Kossuth terjesztett fel az Országgyûlés elé. Az
építésrõl szóló XX. törvénycikket a képviselõk végül megszavazták és
1907. február 14-én kihirdették. Ehhez a sikerhez az is kellett, hogy az
1904-ben alakult Balatoni Szövetség, felkarolva a vasút ügyét, mintegy
3600 fõvel tüntetést szervezett 1906-ban a minisztérium elé. A Balatonparti lakosság pedig gyûjtést szervezett és 85.000 koronát össze is
gyûjtött, jelezve a lakosság szándékát és akaratát a vasút ügyében.
A törvényjavaslat tartalmazta a tervezett vasút útvonalát, azt, hogy
rendes nyomtávú és gõzüzemû lesz, megadta az ívek minimális sugarát,
az egyes szakaszokon megengedhetõ maximális sebességet és
emelkedést, az állomások és megállóhelyek számát, az építés költségeit,
valamint az építés 2 éves határidejét.
Az építési munka 1907. november közepén kezdõdött. A több ezres
munkáslétszám, a megmozgatott, szintén több ezres földtömegköbméter, az odaszállított zúzott kövek tonnáinak felsorolása helyett
idézzünk "A Balaton" c. lap 1909. évi számaiból, ahol folytatásokban
számoltak be az építés eseményeirõl és elõrehaladásáról. Az
Ábrahámhegy környéki szakaszról így szól a beszámoló:
"A sághpusztai nagy töltésen fölhaladva, gyors egymásutánban érjük
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Zánka vízállomást, Viriustelepet, Szepezdet, csuki erdõt, a melynek
sziklabevágásaiból a nyaralókkal telehintett fülöpi hegyre, a révfülöpi
hajókikötõre nyílik kilátás; közvetlenül e mellett épült KõvágóörsRévfülöp állomás; ezen túl a Pálköve sziklaorra adott több hónapi erõs
munkát, a melybõl 9,000 köbméter sziklát kellett kirobbantani; néhány
méterrel távolabb pedig a rendesi rét laza, tõzeges talaja okozott még
nagyobb nehézségeket, kivált a hídalapozásoknál. Az ábrahámi szõlõkön
túl az örsi hegylábához simulva haladunk s a tóti völgybe érünk, a melyet
a Badacsony, Szentgyörgyhegy, Csobáncz sziklás tetõi, a Gulács,
Tótihegy szabályos kúpjai zárnak be fantasztikus körvonalaikkal. A
Badacsony Keleti lejtõje alján épült Badacsonytomaj állomás, a melybõl
három sínpár vezet a bazaltzúzó osztályozóihoz. …"
A két vonalat (a másik az Alsóörs-Veszprém vonal) a kétéves határidõn
belül befejezték. A fõvonal teljes hossza 116,4 km, erõsen íves, a
legkisebb sugarú ív 300 m, a legnagyobb emelkedõ 10 ‰. Az alsóörsveszprémi szárnyvonal 15,8 km, a legkisebb ívsugár 200 m, a
legnagyobb emelkedõ 20 ‰. Az elõirányzott költség 14,6 millió korona
volt, a végleges költség 15,5 millió korona lett. A költséghez a vidék
földbirtokosai, üzletemberei, de az egyszerû emberek is összesen 1 millió
koronával járultak hozzá.
A vasúttörténetet - készülve a jövõ évi jubileumra - a Hírmondó
következõ számában folytatjuk a megnyitási ünnepség eseményeivel,
majd néhány érdekes "sztorival" a vasútvonal történetébõl.
P.Á.Miklós, 2008. április
Forrás: Fazekas Miklós: Az Észak-Balatoni Vasút Története,
Balatonfüred, 2005.
A szerzõ ízig-vérig vasutas volt. Nagyapja 40 évet, apja 43 évet töltött
el a vasút szolgálatában. Fazekas
Miklós (1940-2005) ötéves korától
szinte a vasúton nõtt fel, édesapja
mellett, aki Badacsonyban szolgált.
1965-tõl nyugdíjazásáig Balatonfüred
állomás
létszámába
tartozott,
miközben a vonal majd valamennyi
állomását bejárta. 2005-ben meghalt sajnos, ezen könyv kiadását sem érte
meg.
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Badacsonytomaji Tatai Sándor Általános Iskola
2007/2008-aas tanév eredményének értékelése
Kiváló tanulmányi eredményükért és példamutató
szorgalmukért oklevelet és könyvjutalmat kaptak az
alábbi tanulók:
1. osztály: Gerstenkorn Amália, Gelencsér Dávid,
Illés Bálint, Kerepesi Diána, Novák Panna,
Takács Péter, Tobak Dominik
2. osztály: Borda Fanni + matematika levelezõs versenyen
elért eredményéért
Csalló Kristóf + matematika levelezõs verseny
+ sportban elért eredményéért Söptei Fanni
3. osztály: Babcsán Vanessza, Gerstenkorn Kelemen,
Illés Bence + matematika versenyen elért
eredményéért, Németh Benigna Réka
+ sportban elért eredményéért, Sall Kata
4. osztály: Árvai Adél + sport munkájáért Békássy Éva,
Szõke Tibor + sport munkájáért
5. osztály: Molnár Mátyás + közösségi + sport +
iskolarádió a Petõ Réka +
közösségi munka Tóth Dorina
6. osztály: Békássy Anna, Kovács Kornél, Szabó László +
sportmunkájáért
7. osztály: Farkas Klára + sport Pass Natália + közösségi +
sport Zabó Petra + sport
8.b.osztály: Szlávik Sándor + német nyelvi levelezõs
verseny + sport munka
Jó tanulmányi eredményükért:
1. osztály: Giczi Vivien, Tóth Bettina,
2. osztály: Fülöp Dominik + a sportban elért eredményéért
Nagy Patrik + matematika lev. verseny +
sportban elért eredményéért,
4. osztály: Dér Eszter, Horváth Norman + a sportban elért
eredményéért, Scheiber Liza + közösségi
munkájáért, Vodeányák Alexa
5. osztály: Bolf Annabella
Németh Stella + közösségi munka
Szlávik Barbara,
6. osztály: Dressel Fruzsina, Szõke Eszter
7. osztály: Gelencsér Orsolya + sport,
Molnár Gergely + sport
Közösségi munkáért:
3. osztály: Cseh Krisztián,Péntek Alexandra, Tar Kíra,
Tompos Fabó Noel
4. osztály: Kovács Janka
5. osztály: Dankó Dorina, Götli Gréta, Lampert Mónika,
Péntek Róbert + iskolarádió, Szita Réka,
Tapolcai Klaudia
6. osztály: Vodenyák Klaudia
7. osztály: Németh Zsófia
8.a. osztály: Samu Marko + sport
8.b. osztály: Illés Ádám
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Levelezõs versenyek 1-5. helyezettjei:
6. osztály: Czilli Beatrix, Libinyi Katalin, Sáfár Daniella
Sport munkáért
2. osztály: Farkas Dániel, Szõke Áron, Péntek Patrik,
3. osztály: Pintér Márton
4. osztály: Dressel Ármin, Farkas Balázs, Mékli Miksa,
Péntek Axel Noel, Szabó Marcell, Tölli Ferenc,
Vadász Attila
6. osztály: Farkas Gréta
Iskolarádióban végzett munkájáért:
5. osztály: Cseh Péter, Gelencsér Ádám, Pál Roland
+ sport, Tóth Tamás

Szõke Géza a vonyarci kézilabda torna gólkirálya
vehette át a kupát

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
Azoknak akik nem voltak jelen.

Május 5-én reggel kellemes kis csapat gyûlt össze a
sportpályán. Vidáman üdvözöltük egymást és mindenki
választott egy útitársat és útirányt. A cél az volt: megtisztítani,
megszépíteni Ábrahámhegy utcáit a szétszórt hulladéktól.
Tudvalevõ, ahol egy szemét darab van, könnyebben több is
odakerül. Ezt mi nem akarhatjuk! A mi csodálatos
környezetünk szégyene lenne! Hogyha külföldre utazunk
sehol sem látni szétszórt szemetet az utcán és kiránduló
helyeken. Irigykedve néztük és dicsértük a rend és tisztaság
szeretetüket (ezt filmeken is láthatjuk). Ezen felbuzdulva
zsákokkal felszerelkezve párosával indultunk a nagy
tisztogatásra (mint a madarak tavasszal) környezetünk
védelmére. Dél körül, igen jó eredménnyel érkeztünk meg a
megbeszélt helyre a "batyunkkal". Büszkén meséltük
"élményeinket". Utána pihenésképpen a Polgármester Úr egy
kis beszélgetésre, frissítõre, harapnivalóra invitált meg
bennünket.
Elismerten szép a mi községünk, szeressük és vigyázzunk rá!
VIDD HAZA A SZEMETED NE DOBD EL!
Szabó Lászlóné
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HORGÁSZVERSENY
Május elsõ hétvégéjén, ideálisnak mondható
körülmények közt bonyolódott az idei, immár nyolcadik
horgásztalálkozó községünk strandján. A tavalyihoz
hasonlóan, ebben az évben is egy hosszú hétvégére esett a
rendezvény idõpontja, amit a résztvevõk száma is jelzett. A
19 felnõtt, és 5 ifjúsági nevezõ között voltak olyanok is,
akik szinte az ország túlsó felérõl, direkt ezen verseny miatt
látogattak el hozzánk. A 7 órától 11 óráig tartó halfogásban
az idõ elõrehaladtával, szépen szaporodtak a különbözõ
halfajták, az eltérõ stílusban horgászó pecások szákjaiban.
Az idõ leteltével, a mérlegelést követõen az
eredményhirdetésre már a halászlé fõzés és annak
elfogyasztása miatt összesereglett óriási tömeg elõtt került
sor. A helyezettek az Önkormányzat által felajánlott díjakat
vehették at, de minden nevezõ emléklapot kapott a sikeres
részvételért, valamint a badacsonytomaji "öreg halász" horgászbolt tulajdonosának felajánlásából, hasznos
horgászkellékekbõl is jutott minden résztvevõnek. A
horgászverseny eredményei:
Felnõtt kategória: 1. Töreki Gyula
2. Ruzsics Zoltán
3. Kiss Kálmán

5,19 kg
3,83 kg
3,62 kg

Ifjúsági kategória: 1. Illés Dávid
2. Lendvai Csaba
3. Illés Ádám

1,74 kg
0,80 kg
0,64 kg

HALÁSZLÉ
FÕZÕ TALÁLKOZÓ
A STRANDON

Egy év kihagyás után, idén újra a Nõk a Balatonért
Egyesület szervezte a halászléfõzést az Önkormányzat
támogatásával a strandon, május 3-án. Most is szép
számmal akadtak, akik vállalkoztak e nemes étel
elkészítésére. A következõ tíz csapat részvételével valósult
meg az ebédfõzés: Borbély Gyula, Csizmadia József,
Vargáné Zsuzsa, Pintér Dóra és Cser Tibor, Pacsi Józsefné
és Garamvölgyi Ferenc, Szávai Gézáné - Nagy György
páros, Márkus Zoltán és Darvalics Zoltán, Tóth Gábor, Tóth
Krisztián és Tóth Zoltán, Hegyi Zoltán és Fedõ László
páros. Mindenki a saját ízlése szerint fûszerezte, így volt
balatoni és bajai halászlé is, a vendégek nagy örömére.
Szép napsütéses idõ volt szombaton, és a négy szabadnap
miatt is sokan lelátogattak a strandra. Tavaly 350 fõre
készült halászlé, de mivel akkor nem jutott mindenkinek,
ezért idén 400 adagot fõztünk. Sajnos ez is kevésnek
bizonyult. Jövõre még többet kell fõzni, hogy mindenkinek
juthasson. Köszönjük a segítséget mindenkinek, akik a hal
és egyéb összetevõk beszerzésében, a rendezvény
lebonyolításában, és a fõzésben részt vettek!
Fedõné Vodenyák Katalin

Filmvetítés és Retro
diszkó a kultúrházban
Május 3-án este kapcsolódva az ünnephez, az Éljen Május 1-je
címû film vetítésére került sor. Lehet, hogy ezt a filmet már
sokan látták, de másodszor, harmadszor nézve is nagy élményt
jelenthet. A filmet köszönjük Gödrös Frigyesnek!

Gratulálok a helyezetteknek és minden résztvevõnek!
Kovács József
képviselõ
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A filmvetítés után a fiatalok és a „még fiatalabbak” kedvükre
táncolhattak a Retro diszkóban, amit köszönünk Kresmery
Daninak!
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ÉDESANYÁK NAPJÁN
"Az emberi szívnek nincs nagyobb boldogsága, mint boldogságot látni,
melynek alkotói mi vagyunk." Eötvös József
Májusban a legszebb ünnep az Anyák
napja. Ez az a nap melyen minden évben
Édesanyánknak, Nagymamánknak megköszönjük az egész éves szeretet
gondoskodást. Az anyaságra nehéz
megfelelõ szavakat találni, megfogalmazni, hogy milyen érzések,
gyönyörûségek, bonyodalmak, félelmek,
bánatok, örömök sora egy anyának a
maga anyasága. Anyák napján az anya
eszményített képét ünnepeljük. Titkos
lelkifurdalásaink, csodás kicsi örömeink,
a büszkeség és az elragadtatás pillanatai,
a szörnyûnek képzelt hiányosságaink,
félelmeink, kételyeink nem férnek bele
ebbe az eszményképbe. A költõ szerint
"anya csak egy van", de mi anyukák,
akiknek mindannyiunknak szintén volt,
vagy van édesanyja, sokfélék vagyunk,
és gyermekeink, akik által anyák
vagyunk, ugyancsak sokfélék. Minden
ünnepnek van hangulata, a nemzeti
ünnepeinknek, a megemlékezéseknek,
évfordulóknak. Az anyák napja más, ez
az ünnep az érzéseké, élményeké,
emlékeké, azé a belsõ gazdagodásé
amelyet csak a gyermekeinken keresztül,
élhetünk meg anyák napján, és minden
más napon. Ennek jegyében, tisztelettel
és szeretettel vártuk az édesanyákat,
nagymamákat május 3-án a kultúrházba.
Az ábrahámhegyi gyerekek és fiatalok
anyák napja alkalmából idén is
köszöntõvel készültek. Nagy izgalom-

mal mondták a jókívánságokat, verseket,
a kicsi óvodástól a már szinte fiatal
felnõttekig mindnyájan. Meglepõ volt,
vagy talán nem is annyira meglepõ, hogy
erre az alkalomra szinte rábeszélés
nélkül vállalkoztak a szereplésre, pedig
ez nincs mindig így. Az anyák napi
köszöntõket mondták: Szabó Veronika,
Szabó Lacika, Kovács Janka, Kovács
Kornél, Galler Bogika, Galler Marcell,
Pádvai Katika, Lübkemann Frédy,
Dressel Fruzsika, Dressel Ármin, Pádvai
Miki, Illés Ádám, Szõke Géza, Magyar
Fanni. Az ünnepségen elõször a
Polgármester Úr mondott köszönetet a
község minden édesanyjának, nagymamájának. A gyerekek verses
köszöntõje után, a
hála, a szeretet és a
köszönet jelképeként egy-egy szál
virágot kaptunk.
Így
ünnepeltük
Ábrahámhegyen az
ÉDESANYÁKAT,
akik nem csak
életet adtak, hanem
áldozatot vállaltak,
ezzel kiérdemelték
és emberségessé
tették ezt a szót.

Anyának lenni - azt jelenti:
Hiúz szemmel nézni a világot,
vizsla orral érezni a szagot,
delfin füllel hallani a hangot.
Bivaly tüdõvel szívni a levegõt,
oroszlán erõvel pumpálni
az erekbe a vért, õz lábbal futni,
nyúlként aludni, macskaként bújni.
Õrizni apró tárgyakat:
lehet emlékkönyv, sárga cédula.
Csókolni kedves holmikat:
lehet kiscipõ, apró ruhácska.
Imádni a termést, akkor is
ha vadkörte,vadalma, éretlen, fanyar,
de mégis méhednek gyümölcse.

Bakosné
Tóth Erzsébet

KÖNYVAJÁNLÓ !
"Az a mû, melyet olvasnak: él.
Az a mû, melyet másodszor is elolvasnak: megmarad." (Dumas)
Szabó Magda regénye Az ajtó 1987-ben jelent meg. Az
életrajzi ihletésû mû, a háborút követõ Magyarországon, két
szigorú elvek szerint élõ asszony, Magda az író és
házvezetõnõje különlegesen érzékeny kapcsolatáról mesél.
A történet kezdetén, amikor az írónõ bejárónõt keres
megismerkedik egy vidéki idõs asszonnyal Szeredás
Emerencel. Megismerkedésük elsõ pillanatában rögtön
kiderül, hogy referenciára nem a bejárónõnek van szüksége,
hanem az írónõnek és férjének. Emerenc alaposan kikérdezi
munkaadóját, s végül meggyõzõdve tisztes körülményeikrõl
vállalja a munkát. Ettõl kezdve húsz esztendõn át tartja
rendben háztartásukat. Ezt a húsz esztendõt idézi fel a
regényben Szabó Magda. Emerenc ugyanolyan tevékenyen
porolja az írónõ könyvtárának polcait, mint gondolatai
kacskaringóit. Kényes, viharos kapcsolat ez, melyben jelen
van a sírás, harag és az egymás iránt érzett különös szeretet,
lelkiismeret furdalás, dac és elfogadás. Emerenc életét
mások szolgálatába állítja, ám fenemód kiszámíthatatlan.
Szófukar, de nem válogatja meg szavait. Föllázad minden
kényszer ellen, készen áll éjjel-nappal, mert hogy sohasem
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Anyának lenni

pihen, de maga szabja meg, hogy mikor és milyen munkát
végez. Természeti erõ, mely csak saját törvényeinek
engedelmeskedik. Ugyanakkor nagylelkûség és finomság
jellemzi, pillér, mely köré szervezõdnek az emberi és állati
közösségek. Emerenc elõtt semmi nem marad fölfedetlen, de
senki sem tudja miért tilos átlépni az õ küszöbét. A háziak
lépten-nyomon titkokba botlanak az öregasszony körül, s a
regényben sorra nyílnak fel Emerenc életének különös ajtói.
Egyre szorosabbra fûzõdik kapcsolatuk. Emerenc életében
elõször nyitja meg ajtaját, beszámol szerelmérõl, drámai
sorsáról, legféltettebb titkát rábízza az írónõre: hogyan tudta
fölépíteni útját egy tönkrement élet romjain. Kettejük
legdrámaibb pillanata, mikor az írónõ átvenni készül a
Kossuth Díjat, majdhogynem a kórházból indul az
ünnepségre, s az öregasszonyt úgy hagyja magára, hogy nem
tudja bizonyosan, látja e még élve. Erre a döntésre az írónõ
hosszú évekkel késõbb is iszonyodva tekint vissza. A
regény ugyanazzal a látomással kezdõdik, és végzõdik: ki
kell nyitni az ajtót, de a zár nem enged. Emerenc különös
erejénél fogva a halálon túl is uralkodik azokon akiket
szeretett és akik szerették õt: emberségbõl és bátorságból ad
nekik leckét. Az ajtó kitárul és becsukódik, hogy az élet
boldogságáról és a meghalás bölcsességérõl szóljon. Én
kétszer olvastam el ezt a könyvet. Szeretettel ajánlom
mindenkinek!
Bakosné Tóth Erzsébet
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OLAJFESTMÉNYEK SZAKRÁLIS TÉMÁVAL
kiállítás a Bernáth Aurél Galériában
"Irigyen tisztelek költõt és festõt, ki helyettem mutatja meg,
hogy mi lakik mélyen a szívemben" (Dusan)

Testvértelepülésünk
Dobruska
Mûvésziskolájának
igazgatóhelyettese, Kejval Josef, mutatta be bibliai témájú
festményeit június 2-án Ábrahámhegyen, a Bernáth Aurél
Galériában nyílt kiállításon. A kiállításmegnyitón elõször Vella
Zsolt Polgármester Úr üdvözölte a vendégeket, majd Tojnar Peter
Dobruska Város Polgármestere köszöntötte a megjelenteket és
mutatta be a mûvészt. Kejval Josef már felnõtt korában kezdett el

festeni. Képeit megmutatta mûértõ barátainak, ismerõseinek, õk
bíztatták további mûvek készítésére. A nálunk bemutatott
alkotások zenei hatásra, nem a bibliai témájú képeknél
megszokott, hagyományos mûvészi eszközökkel születtek.
Hatvan képet készített a mûvész ebben a témában, ebbõl most
húsz darab került kiállításra. A különleges mûvek mértani
pontosságú, geometrikus alakzatokkal, formákkal, ívekkel, a
színek és árnyalatok játékával jelenítik meg a Biblia egy-egy
történetét. Így mutatja be képein keresztül a Szentírás történeteit,
melyek lélektani törvényeit továbbgondolva, megérthetjük a mai
világunkban tapasztaltakat is. Ilyen mûvek alkotásához szív és
lélek, hit és bizalom, alázat és bátorság, humor és önfeledt játékos
lélek szükségeltetik. Kejval Josefben ez megvan. Ez mutatkozott
meg alkalmai tárlatvezetésében is, melyet gitárjátékkal és cseh
dalok éneklésével színesített. Az addig visszahúzódóan,
csendesen álldogáló mûvész kinyílt. Szeretetreméltó, szép és
kifejezõ játékáról, beszédérõl érezni, hogy ebben otthonosan
mozog, jól érzi magát. Így váltak a képek érthetõvé,
befogadhatóvá, élményt nyújtóvá. Kedves barátainknak
köszönjük, hogy ismét szép és tartalmas kiállítással
örvendeztették meg Ábrahámhegy lakóit, nyaraló tulajdonosait,
vendégeit.
Bakosné Tóth Erzsébet

Dobruskai kirándulás
Dobruska - testvértelepülésünk Csehország északkeleti részén,
a lengyel határ közelében, tõlünk 500 km-re található.
Májusban módomban volt az ábrahámhegyi kirándulók 25 fõs
csoportjával elutazni oda. Az Ábrahámhegyért végzett munka
jutalma is volt a kirándulás. Pénteken 4 órakor indultunk és 13
órakor érkeztünk oda. Útközben sok szép dolgot láttunk. Feltûnõ
volt az, hogy az utak mellett nincs szemét. Parlagon lévõ
földterületet nincs. Az autósztráda kicsit zötyögõs. Sok szép
repceföldben gyönyörködhettünk. A dombok között megbúvó
falvak, kisvárosok szép rendezettek, tiszták.
Megérkezésünkkor szívélyesen fogadott a polgármester úr. Az
ebéd elfogyasztása után elfoglaltuk a szállásunkat Opocsnóban.
Visszautaztunk Dobruskára, ahol 17 órakor volt Stockinger
László
badacsonytördemici
festõmûvész
kiállításának
megnyitója. Képei nagyon tetszettek a dobruskaiaknak is. Peter
Tojnar polgármester köszöntötte a megjelenteket, különösen az
ábrahámhegyi csoportot. Vella Zsolt megköszönte a fogadtatást.
Stockinger László nevében elnézést kért - ugyanis õ betegség
miatt nem tudott a megnyitón részt venni.
A megnyitó érdekes színfoltja volt Josef Kejval festõmûvész ( a
helyi mûvészeti iskola igazgató helyettese) gitár-játékával kísért
éneke. Õt láthattuk nemrég
Ábrahámhegyen a kiállításának
megnyitóján. A vacsora után a kevésbé fáradtaknak
bowlingozáshoz is volt kedvük, erejük. Igen jól érezték magukat.
Szombaton a csoport nagy része Lengyelországba kirándult. A
nagy piacon vásárolhattak ruhát, édességet. A húsz évvel
ezelõttihez képest az árak igencsak felszöktek. A kudowai
gyógyfürdõ parkjában kellemes sétát tehettek. Visszafelé
meglátogatták a kastélyt Nové Mestoban. Amikor Dobruskára
értek,már javában állt a búcsú körhintákkal, kirakodó vásárral.
A vásárban nekünk ábrahámhegyieknek is volt sátrunk.
Kolbászt, hurkát, bort árultunk. A bor természetesen jóféle
ábrahámi volt, köszönhetõen Szõke Barnáné Icának, Kovács
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József képviselõnek és Pacsi Józsefnek. A hurkát, kolbászt Ica
sütötte - nagyon finom volt, a bort a két Jóska kínálta. Jómagam
pénztáros és tolmács voltam. Megérte az egésznapi fáradozás,
mert a sátrunkhoz sokan jöttek, volt aki többször is. Igen ízlett
nekik az étel is meg a bor is. Remélem, eljönnek Ábrahámhegyre,
és itt is megkóstolják a finom bort.
A vacsora után ismét bowlingozásra került a sor, de most nem
Dobruskán, hanem Opocsnon - a szálláshelyünk közelében. Azt
mondták a résztvevõk, hogy nem ment olyan jól a játék, mint
elõzõ nap, mert „fáradtak” voltak a golyók.
Vasárnap reggeli után meglátogattuk az opocsnói kastélyt. Sok
gyönyörû vadász trófeát, fegyvert, bútort, festményt láttunk. Ebéd
után indultunk haza. Brûnben volt egy óránk arra, hogy az
itthoniaknak ajándékot vásároljunk. Este 9-kor értünk haza. Szép
volt. Köszönjük.
Tompos Józsefné
könyvtáros
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A DOBRUSKAI FOLTVARRÓK DÍCSÉRETE
Abban a szerencsében volt részünk,hogy ismét láthattuk a
dobruskai Patchwork klub gyönyörû munkáit a Bernáth Aurél
galériában.
2004-ben alakult 6 lelkes foltvarróval a klub, ma 32-en vannak.
A Gyermek és Ifjsági Ház ad otthont a klubnak. A többségük
fiatal, ám örökifjú nagymamák is vannak közöttük.
Eddig öt kiállításuk volt, ebbõl kettõ Ábrahámhegyen.
Hogy az elsõ kiállítás elõtt mennyit gyakorolták a fontosabb

magyar kifejezéseket, arról sokat meséltek. Minél közelebb
voltak Ábrahámhegyhez, annál jobban izgultak, szorongtak,
vajon tetszik-e a kiállítás,milyen lesz a visszhangja. Óriási siker
volt, akárcsak az idei.
A kézimunkák elhelyezése Jaroslava Safarová és Lenka
Pecenová asszony jó ízlését és hozzáértését dícséri. Mindketten
foltvarrók. Jaroslava a Gyermek és Ifjúsági ház igazgatója, Lenka
pedig a foltvarró klub vezetõje. Lenka munkái láthatóak a neten
is, ahol egyébként az egész klub munkája megtekinthetõ
(www.mestodobruska.cz/ddm)
Mindkettõ hölgy szeretne bennünket megtanítani a foltvarrás
technikájára. Az idei kiállításmegnyitó után módunkban volt részt
venni egy rövid tanfolyamon. Köszönet érte. Amennyiben Önök
is szeretnék kipróbálni ügyességüket és megtanulnák a foltvarrást,
a könyvtárunkban találnak hozzá segítségül könyveket.
Varrhatunk kézzel - ekkor szükségünk van jó pár átlagos
nagyságú tûre, jó minõségû cérnára. Lehetõleg apró mintás
anyagokat használjunk, ügyelve arra, hogy a színek, minták
illeszkedjenek egymáshoz. Nem árt néhány gombostû sem és egy
kis sík felület, ahol kisimíthatjuk munkánkat. Kell egy vasaló is,
mert az elkészült munkákat le kell vasalni, különben hullámos
marad az anyag.
Sok sikert a próbálkozáshoz. Teljék benne sok örömük.
Tompos Józsefné
könyvtáros

ÉREM ÉS KÉPKIÁLLÍTÁS
Mindenkit szeretettel várunk a C-vitamin
felfedezésének 80. évfordulójára rendezett
jubileumi tárlat megnyitójára július 20.-án
11. órára. Szent-Györgyi Albert, a világhírû
szegedi tudós, biokémikus, 1937. december
10-én vette át az orvosi Nobel-díjat a "a
biológiai égésfolyamatok, különösképpen a
C-vitamin és a fumársav katalízisszerepének
terén tett felfedezéseiért". Mindmáig az
egyetlen magyar tudós, aki a világ
legismertebb kitüntetését itthoni tevékenységével érdemelte ki. Munkásságának
állítanak emléket a róla készült érmek. A
kiállítás megszervezését Varannai Gyulának köszönhetjük, a zenei kíséretet idén is az
Essentia Brass Quintett szolgáltatja Ifj.
Simándi József mûvészeti vezetésével.
Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves
családját és barátait az Ábrahámhegyi
Bernáth Aurél Galériában
'HOMMAGE Á SZENT-GYÖRGYI
ALBERT'
alapgondolattal meghirdetett
ÉREM ÉS KÉPKIÁLLÍTÁS
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJÁRA
a C-vitamint felfedezése 80. évfordulóján
2008. július 20. de. 11. órára
Kiállítáunk párhuzamos vezérmotívuma:
Simándy József halhatatlan emlékû
tenoristánk életrajzi könyvbemutatója
(kamarateremben)
Táraltunkon az alábbi kiállítók anyagaival
fogadjuk kedves vendégeinket:
Dr. Bóna Endre
Szent-Györgyi Albert emlékémeket
bemutató magángyûjteménye
Czinder Antal, Fritz Mihály, Horváth
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Sándor éremmûvészek alkotásai
Pállay József festõmûvész munkái
Zenei közremûködõk: Essentia Brass
Quintett fúvósötös Ifj. Simándy József
mûvészeti vezetésével
A megnyitó programja:
'Fanfár' - Essentia Brass Quintett
Vendégek köszöntése - Vella Zsolt
polgármester
Bizet: Carmen (nyitány-fantázia) - Essentia
Brass Quintett
A kiállítást méltatja: Dr. Zalatnay Ottó
Nino Rota: "Nyolc és fél" - Essentia Brass
Quintett
Dr. Bóna Endre: A C-vitamin világraszóló
felfedezése - Szent-Györgyi Albert emlékérmek
Hector Berlioz: Rákóczi induló - Essentia
Brass Quintett
Dr. Vértes László: Anekdoták
Nobeldíjasunk hétköznapjaiból - Horváth Sándor emlékérme
Puccini: Turansot (Nessun Dorma) Essentia Brass Quintett
Dr. Vértes László - Puccini emlékév
(vizuálisan és auditive) - Horváth Sándor emlékérme
John Souza: Washington induló - Essentia
Brass Quintett
Dr. Gimesi András: Társegyesületi üdvözlet
Henry Mancini: 'A rózsaszín párduc' Essentia Brass Quintett
A kiállítást megnyitja:
Vella Zsolt polgármester

FELHÍVÁS A BORNAPOK
RENDEZVÉNYÉN VALÓ
RÉSZVÉTELRE!
Ábrahámhegyi
borosgazdák
és
vendég-látósok!
Az Önkormányzat és a Hegyközség
ebben az évben is megrendezi közös
programsorozatát: az Ábrahámhegyi
Bornapokat, az idén augusztus 6-tól 10-ig
terjedõ
idõszakban,
változatlan
helyszínen
lenne
a
rendezvény
lebonyolítása. A szervezõk továbbra is a
helyi bortermelõk és vendéglátósok
részvételére számítanak elsõsorban, ezért
nekik biztosítanak lehetõséget az
árusításra. A pavilonok korlátozott száma
miatt szeretnénk a kiállítók részvételi
szándékát felmérni, az elmúlt évekhez
hasonlóan. Június 30.-ig várjuk azon
bortermelõk és vállalkozók jelentkezését,
akik
kiállítani
szándékoznak
a
bornapokon és megfelelnek az elmúlt
években kialakult szempontrendszernek.
Az Önkormányzat a rendezvényre két
vállalkozónak biztosít lehetõséget büfé
üzletkörrel való kitelepülésre, a
szükséges
hatósági
engedélyek
beszerzése mellett. Kérjük minden
jelentkezõtõl a határidõ pontos betartását,
várjuk
ötleteiket,
hogy
milyen
produkciókat látnának szívesen a
rendezvény
programjai
között.
Jelentkezni lehet: Kovács József, tel:
06/30/240-84-69
Kovács József
szervezõ

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Falunapi és gyermeknapi mulatság
Ábrahámhegyen május 31.-én az idén is a tûzoltó park
területén került megrendezésre a már hagyományos
gyermeknappal egybekötött falunapi rendezvényünk az
Önkormányzat, a PRO Ábrahámhegy Alapítvány, az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület és a NABE Ábrahámhegyi
Csoportjának szervezésében. Délelõtt tíz órától felnõttek és

gyerekek számára mûsorok, bemutatók, kispályás
focimeccsek követték egymást. A gyerekek számára ezen
kívül kézmûves foglalkozások, nemezelés, textil munkák,
üvegfestés, lovaskocsikázás, lovagoltatás, légvár, érdekes
ügyességi játékok, vetélkedõk biztosították a jó szórakozás
lehetõségét. Délután egy órától kezdõdött a közös ebéd. Az
önkéntes
fõzõknek
köszönhetõen
különbözõ
alapanyagokból, különbözõ módon elkészített finom
pörkölteket kóstolhattak vendégeink. Az ebéd mellé hála a
szorgalmas és ügyes asszonyoknak, még palacsinta is járt.
Ebéd után a színpadon táncos mûsorok,
a füves területen pedig rendõrségi
kutyás bemutató, valamint az Önkéntes
Tûzoltók új koreográfia szerinti érdekes
bemutatója zajlott. Este hét óra után az
operettkedvelõk élvezhették Lehoczky
Judit mûsorát, majd utcabálon
mulathattunk.
A
gyermeknap
alkalmából sor került azoknak az
általános iskolásoknak jutalmazására és
dicséretére, akik az iskolában
kiemelkedõen teljesítettek, és akikre mi
is büszkék lehetünk. A Polgármester Úr
jutalomkönyvet és édesség ajándékot
adott át:
Szõke Gézának: a körzeti és városi
labdarúgó tornán elért eredményeiért,a
megyei labdarúgó tornán való
részvételéért, a Tatay Kupa gólkirálya
címért, jó baseboll teljesítményeiért.
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Szabó Lászlónak: aki a Kazinczy versenyen angolból
harmadik helyezést, kézilabdában és labdarúgásban
kimagasló eredményeket ért el.
Pádvai Miklósnak: aki a Tatay Napokon kézilabdában
kiváló eredményeket ért el, valamint kimagasló kulturális és
közösségi munkájáért.
Szlávik Sándornak: a Balatonfûzfõi
Informatikai Versenyen elért elsõ
helyezéséért, fizika versenyen elért
második
helyezéséért,
nyelvi
versenyeken elért jó eredményeiért.
Szlávik Barbarának: Országos
Tanulmányi Versenyen tûzzománc
készítésben
elért
harmadik
helyezéséért.
Dressel Fruzsinának: aki bejutott az
Országos Kézmûves Versenyre.
Dressel Árminnak: basebollban elért
jó sportteljesítményéért.
Kovács Kornélnak: Kiváló baseboll
játékáért.
Kovács Jankának: Kiváló iskolai
közösségi munkájáért.
Illés Ádámnak: az iskolában végzett
közösségi munkájáért kiállítások
alkalmával nyújtott ügyes segítségéért.
Külön dicséretet kaptak a kultúrházi programokon és
mûsorokban résztvevõ, jó közösségi munkát végzõ
gyerekek: Szõke Géza, Szabó Lacika, Szabó Veronika,
Kovács Klaudia, Gyarmati Renáta, Gyarmati Jocó,
Illés Ádám, Illés Dávid, Lübkemann Frédy, Dressel
Ármin, Dressel Fruzsina, Kovács Janka, Kovács Kornél,
Pádvai Miklós, Szombathelyi Ági, Pádvai Katika.
Jól szórakozhatott mindenki, akár a mûsorokat nézte, akár
sport, vagy ügyességi játékokban vett részt, és nem utolsó
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sorban egy jó ebédet is elfogyaszthatott. Köszönet ezért:
Pacsi Jóskának és Magdinak, a Hegyi Zoli és Fedõ Laci
párosnak, Tóth Gabiéknak, Tóth Krisztiánéknak, Nagy
Gyuri bácsi és Szávai Erzsike párosnak.

A palacsintát sütötték: Götli Marika, Szabóné Györgyike,
Rauk Irénke, Varjas Katica, Szávai Erzsike, Hegyiné
Magdi.
A jó ebédhez az elõzõ napi krumpli hámozásban Szávai
Erzsike, Götli Marika, Pacsiné Magdi, Szabóné Györgyike
segített.
Köszönjük a segítséget a gyerekekkel való kézmûves
foglalkozásért Pádvai Miklósnak, Novákné Borsodi
Ildikónak, Somogyi Györgyné Juditnak és Tomposné

Valikának.
Köszönet illeti azokat a tûzoltókat is akik segítettek a
színpad felállításában, a székek, asztalok, padok
kihelyezésében, valamint azoknak a gyerekeknek, lányoknak is - akik reggel segítségemre
voltak a padok, asztalok behordásában.
A falunapon a kóstolójegyeket
árusította: Illésné Rácz Andrea.
Köszönjük Barczai Tibornak, hogy a
falunapon a gyerekek örömére
rendelkezésünkre bocsátotta a légvárat,
és a gyerekeknek kis fából készült játék
kamionokat ajándékozott gyereknap
alkalmából.
Az utóbbiakból látszik, hogy milyen
összefogásra és mennyi segítségre van
szükség egy ilyen rendezvény
elõkészítéséhez,
lebonyolításához.
Szerencsére ehhez ismét kedves és
önzetlen segítõtársakra találtunk. Õk
azok akik idejüket és erejüket adták
ahhoz, hogy jól szórakozhassunk, pedig
megtehették volna akár azt is, hogy
csak kisétálnak a falunapra. Köszönjük
mindenkinek, aki bármiben segített, és várunk másokat is,
akár új ötletekkel, javaslatokkal. Jó közösség ez, nem
hiányzik a jókedv, viccelõdés, ugyanakkor el tudjuk fogadni
egymásrautaltságunkat, és a megfelelõ pillanatban átvenni,
vagy átadni egymásnak a munkát, így az összefogás és a
támogató segítség viszi elõbbre az egészet. De minden
eredmény, amit egy közösség elér egyénekhez köthetõ!
Bakosné Tóth Erzsébet

FALUNAPI TÛZOLTÓBEMUTATÓ
Ebben az évben is tartottunk a falunapon tûzoltóbemutatót. A Tûzoltó egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy
a nagyon-nagyon finom ebéd elõtt bemutatnak egy
életképet a múltból. A jelmezeket Kékkútról és
Badacsonytomajról kaptuk kölcsön. Nagyon
köszönjük. A történet lényege: Régen az
emberek, nem gépekkel, arattak, hanem
emberi erõvel. Kaszálták a gabonát, markot
szedtek, csépeltek majd a szalmát kazlakba
rakták. Egy ilyen történettel indult a mi kis
bemutatónk is, de itt egy szerelmes pár
szerelmének
tüzétõl
kigyulladt
a
szalmakazal. Nem esett pánikba az arató
nép, rögtön hívták a tûzoltókat, akik
természetesen eloltották a kézi pumpás
"tûzoltóautóval" a tüzet. Nem voltak restek,
az aratók is besegítettek az oltásba. A tûzet
végül sikerült eloltani, amit ezúton
köszönünk meg minden résztvevõnek. A
sikeres oltást az esti bálban ünnepelték meg
a résztvevõk. A bemutatón részt vettek a
kõvágóörsi és a kékkúti tûzoltó-egyesület
tagjai is.

Ábrahámhegyi Hírmondó

Ezúton szeretném minden szervezõnek és szereplõnek és
természetesen a TÛZOLTÓKNAK megköszönni a
szereplést és a bemutató elõkészítését!
Fedõ László
önkéntes tûzoltó
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MOLNÁR JÓZSEF KIÁLLÍTÁSA A BERNÁTH AURÉL GALÉRIÁBAN
Idei
Bernáth
tanítványként Molnár
József mutatkozik be
festményeivel, aki nem
csak növendékként, de
tanársegédként
is
alkotott Bernáth Aurél
mellett. Molnár József
festõmûvész 1922-ben
született Nagyrédén.
Tanulmányait
a
Képzõmûvészeti
Fõiskolán
végezte,
Budapesten. Mestere
Bernáth Aurél volt.
1949-ben
a
B u d a p e s t i
Világifjúsági
Találkozón I. díjat
nyert a Földosztás
címû munkája. 1975ben olasz ösztöndíjban
részesült, s a Római
Magyar Akadémián
kamara kiállításon mutatkozott be. Külföldi tanulmányúton járt még:
Lengyelországban (Krakkó, Varsó), Franciaországban (Párizs),
Oroszországban (Moszkva, Szentpétervár), Hollandiában (Amszterdam),
Belgiumban (Brüsszel, Gent), Németországban (Weimar, Lipcse, Berlin,
München), Csehországban (Prága) és Görögországban.
Eddig közel 30 önálló kiállítást rendezett Budapesten és több magyar
városban. Csoportkiállításokon gyakran vett részt. Munkáit több
alkalommal díjakra érdemesítették.
Pályája elején fõként arcképeket és figurális kompozíciókat festett.
Utóbb szívesen fest tájképeket, városképeket, valamint csendéleteket.
Alkotásaiban az oldott festõiség mellett folklórra utaló
megnyilvánulások és konstruktív törekvések egyaránt megfigyelhetõk. A
valóság, a humánum nyilvánul meg mûveiben. Néhány munkája a
Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, mások közintézményekhez,
illetve magán-gyûjteményekbe kerültek. 1995-ben a Hatvani Galéria
"Arcok és Sorsok" biennálén aranydiplomát kapott.
Murális alkotásai közül kiemelkedõek mozaikból készült munkái
Egerben, Nagyrédén, Szigetszentmártonban és Ópusztaszeren.

Néptáncest és betyárvilág
2008. június 28-án az ábrahámhegyi strandon a
gátéri és kiskunmajsai táncosok a Valkó zenekar
kíséretével "Így fogták el Rózsa Sándort örökre…"
címmel mutatnak be néptánc mûsort.
Nem szeretném a várakozást csökkenteni, de ne
számítsanak a kedves nézõk táncjátékra. Már
korábbi írásomban - mely itt az Ábrahámhegyi
Hírmondóban is megjelent, - említettem, hogy volt
abban a szerencsében részem, hogy láthattam tõlük
színházteremben
népzenére illetve népzenei
alapokra összeillesztett magas színvonalú
táncjátékot. Ezt sajnos itt Ábrahámhegyen a
technikai és anyagi lehetõségek behatároltsága nem
teszi lehetõvé.
Az idei mûsor a betyárélet, betyárvilág hangulatát
hozza vissza táncokban, zenében. A betyár örök
üldöztetését, számkivetettségét, ritka pihenõit a
csárdákban, szerelmeit. A fellépõ táncosok az
Alföldrõl jöttek, az ottani mondavilág és az ottani
betyár-legenda, Rózsa Sándor adta a témát. A XIX.
században szinte minden nagyobb tájegységnek
megvolt a maga betyárja: Angyal Bandi, Vidróczky
Márton, Bogár Imre, Rózsa Sándor, Sobri Jóska.
Bizony sok kegyetlenséget elkövettek, olyanokat is
amelyeket inkább nem idéznék ezeken a lapokon.
"Könyvespolcok sorát töltik meg a könyvek,
amelyek a XIX. századi betyárok viselt dolgaival,
illetve a betyárságot övezõ hiedelmekkel
foglakoznak. A néprajzi szakmunkák mellett elég
utalni arra, hogy Mikszáth is, Krúdy is, Móricz is
több regényt és novellák sorát írta róluk, sõt a
forradalom után megújuló filmmûvészetünk
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MURÁLIS MUNKÁI:
1955 - Kiskunfélegyháza: secco
1957 - Téglás: secco
1963 - Nagyréde: sgrafittó
1982 - Eger: márványmozaik
1983 - Nagyréde: márványmozaik
2000 - Szigetszentmárton: márványmozaik
2003/2004 - Ópusztaszer számára: üvegmozaikok
A kiállítást Dr. Feledy Balázs mûvészeti író nyitja meg, aki így vall
Molnár József mûvészetérõl:
"…festményeiben ugyanis - úgy hiszem - legnagyobb jelentõsége
annak a paraszti indításnak van, annak az élmény- és benyomásözönnek,
melyet a népdal is sugároz felénk… kitágult tárgyszerû érdeklõdési köre,
mégis úgy hiszem - s ezt nagyon alapvetõnek érzem piktúrájában - õ
bármit fest, mindig megmarad a népiség igézetében, mindig megmarad
egy olyan formai kultúra alkalmazása mellett, amely nagyon adekvátan
és tisztán ennek az életformának a megjelenítésében jelentkezhetett
igazán…"
Remélem elnyeri tetszésüket ez a kiállítás, szeretettel várunk
mindenkit a megnyitóra, és a megnyitót követõ két héten keresztül még
megtekinthetõ lesz a kiállítás.
Fedõné Vodenyák Katalin

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

Molnár József festõmûvész
kiállításának megnyitására

2008. június 29-én vasárnap 11 órakor
a Bernáth Aurél Galériába
A kiállítást megnyitja: Dr. Feledy Balázs mûvészeti író.
Köszöntõt mond: Vella Zsolt polgármester.
A kiállítást rendezte: Kratochwill Mimi mûvészettörténész.
A kiállítás megtekinthetõ: 2008. június 29-tõl július 13-ig,
vasárnap, hétfõ és kedd kivételével naponta 15-19 óráig,
Ábrahámhegy, Badacsony u. 13.
(a vasútállomással átellenben, a 71. számú mûút mellett)

remeke, a Szegénylegények is a szegedi betyárvilág
végóráinak nagyon hiteles ábrázolásával tud
mûvészi (és politikai) üzenetet megfogalmazni. A
XX. század legelején megkölti a maga "utolsó
betyárát" a fiatal Móricz is meg az ifjú Krúdy is.
Móriczé (Az utolsó betyár) meglehetõsen
szentimentális-népszínmûves dolgozat (a betyár
föladja magát, hogy a vérdíj egy szegény
parasztcsaládé lehessen), Krúdy (Az utolsó
futóbetyár) viszont arról ír, hogy egy kisemmizett és
fõbenjáró bûnbe esõ zsellérember, leülvén
büntetését, vármegyei "alkalmazott" lesz, betyárnak
szerzõdtetik, "hisz el sem képzelhetõ betyár nélkül a
vármegye", "meg aztán az sem utolsó dolog, hogy
Hóka Pál hozzájárul a régi magyar világ
emlékezetben tartásához. Hisz úgy is kipusztulóban
van már az egész régi Magyarország…" Sõt, a
közelmúltban jelent meg Ambrus Lajos riportos
elbeszélése Az utolsó betyár címmel az 1950-es
években az ÁVH elõl a Bakonyban lappangó
egyházashetyei parasztemberrõl, aki úgynevezett
"próbacsendõrként" igyekezett karriert csinálni,
nem látván, hogy miféle idõk is következnek
hamarosan, s aki éppen a minap töltötte be
kilencvenedik életévét. (Hogy betyárkodott-e vagy
nem, aligha tudjuk már meg, de Bertha Bulcsu
szerint édesapja is a Bakonyban kényszerült
rejtezkedni a háború utáni idõkben. Sõt, 1956 után
adat van arra a hiedelemre is, hogy Maléter Pál a
Bakonyban bujdosik, és szervezi az ellenállást.)
…
A vasúthálózatot kiépítõ civilizáció terjedésével a
betyárvilág is megszûnik (noha akad azért egy-két
kísérletük a postavonatok kifosztására), jellemzõ,

hogy a Bakony szülötte Cholnoky Viktor Rituperjét
a vonattal gázoltatja el. Ki volt az utolsó betyár? soha nem fogjuk megtudni. Talán az a mord alak
Krúdynál, aki a kommün idején ott álldogál a
bakonyi út mentén? Vénen, de rettegtetõ szemmel és
külsõvel, marka mintha fegyvert szorongatna, s így
szól a reszketõ utazóhoz: - Elvtárs, kérnék szépen
egy szál gyújtót…"
(az idézet a Kortárs 2004. 08. számában
megjelent Alexa Károly: Magyar alakok - A betyár
címû írásából való)
Az Alföld betyárjáról Rózsa Sándorról még a 70es években, a dunántúli betyárról Sobri Jóskáról
ebben az évtizedben készítettek filmet. Sobri Jóska
az itteni tágabb környékhez is kötõdik. Sírja a
Keszthelyi-hegységben fekvõ Reziben van. Szeretõje, Répa Rozi Balatonedericsen nyugszik. Rózsa
Sándor emlékét a
táncosok idézik
majd meg Ábrahámhegyen, de
hallottam helyiektõl suttogni,
hogy filmbõl ismert alakja néha
feltûnik az ábrahámhegyi utcákon. De mostanság inkább vitorlázni jár. (biztos
sokan
tudják,
hogy kire gondolok!)
Rózsa Sándor a theresienstadti börtönben

Ábrahámhegyi Hírmondó

Az alföldi betyár, Rózsa Sándor
Angyal Bandi, Sobri Jóska, Vidróczki Márton
között Rózsa Sándort már életében is betyárkirályként
emlegették, s legendák hõsévé vált. A szegedi
alsóvároson született, 1813. július 16-án.
Már születésekor sem hasonlított az átlagos
csecsemõkhöz, mert világra jöttekor vihar volt, s õ
maga pedig olyan erõs volt, hogy kirúgta magát a
rossz, ócska pólyából. Mivel a vihar hozta, viharos
természetû is lett. Tízéves korában akármilyen embert
a földhöz tudott csapni. Apját - lopás miattfelakasztották, s ez árnyékot vetett egész életére.
"Zsiványnak zsivány a fia" - mondták róla. Mint a
legtöbb szegénylegény, õ is bojtárkodással kezdte a
kenyérkeresést, de 23 éves korában tehénlopás miatt a
szegedi börtönbe zárták. Tíz hónap múlva - mikor már
nem bírta elviselni a botozást- megszökött. A
csongrádi csárdában lelõtt két katonát, betört a
tanyákba és lovakat kötött el, de lehet, hogy olyan
tetteket is ráfogtak, melyekben vétlen volt.
1845-ben kegyelmi kérvényt nyújtott be a
királyhoz, hogy engedje el a korábbi börtönbüntetés
hátralevõ részét, mert szeretne becsületes ember
módjára élni. 32 éves férfi volt már, s belefáradt az
állandó bujkálásba, rettegésbe. Kossuth Lajostól
kapott mentességet levélben, s 150 fegyverezett
lovassal szabad csapatot alakíthatott, és a szerb
felkelõk ellen sikeres portyázó harcot vitt. Kétségtelen,
hogy a pörgekalapos, lobogós, sötétkék ingbe-gatyába,
rövid posztódolmányba, fehér szûrbe öltözött
betyárcsapat, amelyik kezében drótfonatú, ólomgomb
csapójú karikásostor volt a s harcmodora szinte
legfélelmetesebb fegyver, meghökkentõ látványt
nyújthatott kivédhetetlen volt.
Ám ebbõl a rablóból nem lett a legjobb pandúr,
ugyanis a szabadságharc után tovább folytatta
rablásait. Bandástul járta a vidéket, a szegényeket nem
bántotta, csak a gazdagokat zaklatta. Tekintélye és
becsülete nagyra nõtt a szegedi tanyavilágban, mert a
zsákmányt mindig igazságosan osztotta el, magának
többet sosem adott, s a kalandok során elhalt cimborák
családjáról is becsületesen gondos-kodott. 1856-ban
elfogták, és életfogytiglani börtön-re ítélték. Késõbb
kegyelmet kapott, de kiszabadulva ismét rablóbandát
szervezett, s 1868-ban egy vasúti vonatot is
megtámadtak Szeged közelében. Elfogni csaknem
lehetetlen volt. Ismerte a környéket, s bújtatója is szép
számmal akadt a tanyavilágban, de még a városban is.
"Rózsa Sándornak még a lován is fordítva van a patkó,
hogy mikor megy, azt higgyék, hogy jön." - tartotta
róla a hiedelem.
Végül Ráday Gedeon királyi biztos fogatta el, s az
1872-es per után kötéláltali halálra ítélték, mit két
évvel késõbb életfogytiglani börtönbüntetésre
változtattak.
A periratok szerint legalább 30 halál terhelte a
betyárvezér lelkét, ám mégis emberebbnek
mutatkozott, mint a világtörténelem más, koronás
haramiái. Õ maga is érezhetett ilyesmit. Valami Isten
ostorának gondolta magát, akinek külön küldetése volt
idelent, nem úgy, mint más útonállóknak.
A szamosújvári fegyházban halt meg 65 éves
korában.

Esik esõ, szép csendesen…
Esik esõ, szép csendesen csepereg.
Rózsa Sándor a kocsmában kesereg.
Kocsmárosné bort hozzon az asztalra,
Legszebb lányát állítsa ki strázsába!
Édesanyám strázsa kislány nem leszek!
Amott jönnek a fegyveres vitézek.
Rózsa Sándor nem vette ezt tréfára
Felpattant a kesely lábú lovára.
Lova, lova, lova viszi messzire
Egyenest a kerek erdõ szélére.
Lova lába megbotlott egy gödörben,
Így fogták le Rózsa Sándort örökre.

Ábrahámhegyi Hírmondó

Rózsa Sándort feltették a szekérre.
Úgy vitték a városbíró elébe,
Város bíró meg a csendõr kapitány,
Rózsa Sándor nem ül többet paripán.
Le az utcán, szép csendesen lefelé.
Szamosújvár börtönfalai felé,
Szamos újvár börtönfala de sárga
Oda leszek 3 évre bezárva
Megüzenem én a feleségemnek
viselje gondját a gyermekeimnek
Se csikósnak sem gulyásnak ne adja
Mer- ott csak a betyárságot tanulja.
Édes anyám csikós leszek nem gulyás
Ostort veszek a vállamra karikást,
Felnyergelem almás deres lovamat
Lerúgatom véle a csillagokat.
Kerek erdõ közepében van egy tó
Abban úszik egy fekete koporsó
Rá van írva de aranyozott betüvel
Rózsa Sándor nem feledünk soha el!
(népdal)

A dunántúli betyár, Sobri Jóska
Sobri Jóska a 19. század leghíresebb dunántúli
betyárja volt. Apja Pap István kanász, aki a Sopron
megyei Sobor faluból került át az Erdõd majorba,
ahol valószínûleg Jóska fia született 1810-ben.
Valószínûleg innen származik a Sobri ragadványnév.
A legenda szerint fiatalkori rossz társaság terelte a
rossz útra. Már 18 éves korában inkább
legénykedésbõl, mint bûnözõ szándékkal részt vett
egy bakonyi disznólopásban, majd az eltulajdonított
jószág értékesítésében. A cselekményre azonban
hamar fény derült, s Jóskát a törvényszék a kár
megtérítésére és a szombathelyi börtönben letöltendõ
két év büntetésre, továbbá pálcázásra ítélte.
A néphagyomány szerint a börtön átalakította a
fiatalembert. Romantikus mesék szólnak a porkolábnéval való szerelmi kapcsolatáról. Egyik rabtársától megtanult írni és olvasni, öltözködése is
megváltozott. Mikor hazatért, cifra ruhát viselt, már
kész kalandor volt. A börtönbõl való szabadulásáról is
többféle mendemonda kering. Az egyik szerint
megszökött a foglárné segítségével, a másik szerint
kitöltötte büntetését.
1835-ben társával, Fényes Istók bojtárral
kirabolták a kolomposi juhászt. Istókot elfogták és
felakasztották, Sobrinak azonban sikerült
megszökni az igaszságszolgáltatás elöl.
Ettõl kezdve bujdosásra kényszerült.
Csakhamar a bujdosó szegénylegények
vezérévé vált, akikkel a Dunántúl erdõs
vidékein garázdálkodott.
1836-ban követi el talán leghíresebb
rablását. Kónyiban a gyõri káptalan
pénztárát fosztotta ki, s a kasznár minden
vagyonát is elrabolta.
A közvélemény eddigre már félte Sobri
nevét. Az országban gyakoriak voltak a
rablások, melyeket akkor is az õ számlájára
írtak, ha nem õ követte el. Veszélyessé vált
az utazás. A kancellária a bûnözés megállítása érdekében mozgósítja hat vármegye katonaságát, s valóságos hajtóvadászatot rendel el. Sobri Jóska fejére 100
arany vérdíjat tûztek ki. 1837 február 16-án
fogják el hetedmagával. A 30-35 fõnyi
katonaság körülvette a betyárokat, akik
elkeseredetten védekeztek. A korabeli
jelentés szerint Sobri a harc során súlyosan
megsebesült, s mikor látta helyzete
reménytelenségét, agyonlõtte magát.
A kalandjait, sorsát megörökítõ
népdalok, balladák leírják cifra öltözetét.
Jellegzetes kalapját a mai napig Sobri
kalapnak nevezik.
A Somogy megyébõl származó ballada
elfogatásának, halálának körülményeit
meséli el úgy, ahogy a szájhagyomány
megõrizte.

Subri Jóska
Ejnye, ejnye Subri pajtás,
hogyan tetszik a vándorlás?
Nékem aztán nem jól tetszik,
Kisangyalom halva fekszik.
Bálványosi kertkapunál
Kilenc pandúr elébem áll.
Csak azt kérdi: honnan jöttél,
Hol, az utazóleveled?
- Pandur káplár, addig várjon,
Míg a lajbit kigombolom.
A lajbimat kigomboltam,
Pisztolyomat elõkaptam.
Egyet mindjárt fejbelõttem:
Itt az utazó levelem!
Másik mondja: Ez a Subri,
Föl kell eztet akasztani!
A pandurok el is fogtak,
A börtönbe toloncoltak.
Onnan is kiszabadultam,
Subri Jóskának maradtam.
Pandur káplár parancsot ada:
Élve-halva megfogjátok!
Subri Jóskát agyonlõtték,
Egy mély sírba beletették.
Édesanyja siratgatja,
Nincs már többé Subri Jóska.
(Magyar Néprajzi Lexikon)

Sobri Jóska
ábrázolása
mézeskalácsütõfán
(Pápa,
Veszprém m.,
1840-es évek)
A cikkeket gyûjtötte: Zolnai László
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Közérdekû

Meghívó
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. június
27-én 18.00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart a helyi
Kultúrházban.
Napirend:
1. Közrendvédelmi beszámoló
2. Nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülés
3. Közérdekû kérdések és javaslatok
Kérjük a lakosságot, hogy a közmeghallgatáson megjelenni
szíveskedjenek.

HA SZERETNÉL NYÁRON A BALATON-PARTON
SPORTOLNI, AKKOR GYERE EL HOZZÁNK!
Egész héten használhatod a pályákat, bérelhetsz sportszereket,
szombatonként pedig versenyez-hetsz is a kedvenc sportágadban.
Nevezési díjat nem kell fizetned, de ha jól szerepelsz díjat is vihetsz
haza.
Idõpontok:
Június 21., 28.
Július 5., 12., 19., 26.
Augusztus 2., 9., 16.
Helyszín:
Községi strand
A programok egységesen 13 órakor kezdõdnek!
Augusztus 23. Vonyarcvashegy (Lidó strand)
V. Mozdulj Balaton Sporttalálkozó
Szervezett sportolási lehetõségek:
streetball, strandröplabda, kispályás foci, tollaslabda, lábtenisz,
strandkézilabda

Tájékoztató
Értesítjük T.
Ügyfeleinket,
hogy 2008. június 13 szeptember 26-ig
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12. szám
alatt (Kulturális Centrum, volt iskola
épülete) postai szolgáltató hely mûködik.
A szolgáltató helyen valamennyi postai
szolgáltatás igénybe vehetõ.
A postai szolgáltató hely hétfõtõl-péntekig
08.30-12.30 óráig tart nyitva.
Magyar Posta Zrt.
Nyugat-magyarországi Igazgatósága

Kézmûves
foglalkozások
a strandon
Június 21-tõl
augusztus 16-ig
minden szombaton
15 és 18 óra között
kézmûves
foglalkozásokra
várjuk a gyerekeket
a strandra!

Körjegyzõség ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.30 óráig, Péntek:
8.00-13.30 óráig,
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyzõ:
Hétfõ, szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30 óráig elõzetes
idõpont egyeztetést követõen.
Polgármester:
Péntek 9-16 óráig
A központi telefonszám 06-87/471-506
jegyzõ 06-87/471-506
építésügy 06-87/571-107
igazgatás 06-87/571-108
pénzügy, adóhatóság, 06-87/571-109
A hivatal fax száma: 06-87/571-110
E-mail címe: hivatal@abrahamhegy.hu
www.abrahamhegy.hu
Háziorvosi ellátás
Rendel: Dr. Németh Csaba Tel.: 464-197 (lakás) mobil:
20/9444-862
Rendelõ, Ábrahámhegy: 87/471-516
Hétfõ 13-15 óra, Csütörtök 10-12 óra
Balatonrendes: 87/464-338
Kedd 13-14 óra, Csütörtök 8-9 óra
Révfülöp: 87/464-150
Hétfõ 8-12 óra, kedd 9-12 óra,
Szerda 8-12 óra, Csütörtök 16-18 óra, Péntek 9-12 óra
Ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban.
Tel.: 06-87/511-083; hétvégén: szombat-vasárnap,
ünnepnap 16.30-7.30-ig
Állatorvos
Dr. Szabó Béla, Kõvágóörs: 87/464-109, 20/475-2965
Hatósági állatorvos
Dr. Ásványi Tamás, Kõvágóörs, Kossuth u. 26. 87/463745, 20/9217-372
Fogorvos
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán
Badacsonytomaj Tel.: 471-689
Hétfõ 13-19 óra, Kedd 7-13 óra, Szerda 12-18 óra,
Csütörtök 7-13 óra, Péntek 7-13-ig
Bejelentkezés és idõpont egyeztetés 87/471-689
Hétvégi ügyelet: szombat-vasárnap Veszprém Halle u.
5/D SZTK 8-14 óráig
Gyermekorvos
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc Badacsonytomaj, Tel.: 87/471-282
Hétfõ 8-12 óra, Kedd 13-16 óra (11-12 óra
Badacsonytördemic) Szerda 8-12 óra, Csütörtök 13-16
óra, Péntek 8-12 óra
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp:
87/464-065 Hétfõ 7.30-13 óra, Kedd 9.30-17 óra, Szerda
7.30-17 óra, Csütörtök 7.30-13 óra és 16-18 óra Péntek
9.30-17 óra Szombat 8-12 óra
Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
87/471-012 Hõsök tere 5. Hétfõtõl - Péntekig 7.30-12,
12.30-17 óra, Szombat 8-10 óra
Könyvtár, internetes helyiség és a kiállító helyiségek
nyitva tartása:
Hétfõ:
szünnap
Kedd, Szerda, Csütörtök: 15-20
Péntek, Szombat:
15-21
Vasárnap:
Zárva
Június 21-tõl augusztus 16-ig
30
a szombati nyitvatartás: 18 -2100
Kultúrház nyitva tartása:
Szerdától-szombatig 15-21 óráig
Tûzoltóság: Tel.: 471-539
Csõtörések bejelentése: DRV RT Badacsony Egry
József. sétány Tel.: 87/531-007
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
ügyfélszolgálat 06-40/220-220
Mûszaki hibabejelentés: 06-40/330-330
Falugazdász (Pekli Tamás)
Tel.: 30/410-9525 Minden kedden 13-14 óráig
Hegybíró (Szõke Géza)
Minden pénteken 15.30-17 óráig
Gyermekjóléti szolgálat
Bögös Rita Tel.: 06-20/999-5442; Minden hétfõn 10-12 óráig
Családsegítõ szolgálat
Nagyné Arató Zsuzsanna Tel.: 06-70/933-8066
Páros héten szerdán 12-13.30
Helyük: Kultúrális Centrum (volt iskola), Badacsonyi u. 12.
Hátsó udvar felõl

