
Ábrahámhegyi Hírmondó 

XX. évfolyam 3. szám 2013. október oldal1 

XX. évfolyam 3. szám                                                                                     2013. október 

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, 

hozzánk látogató vendégek! 
 

2013-as év háromnegyedén már túl vagyunk, röviden szeretném összefoglalni, illetve tájékoztatni 
mindannyijukat az elmúlt 9 hónap fontosabb eseményeiről. 
 

Azt tudnunk kell, hogy vannak az önkormányzatoknak kötelező és önként vállalt feladatai. A helyi 
képviselő-testület igyekszik tudása legjavát nyújtani és a feladatait ellátni. Nyilván akadhatnak apró 
hibák is, de ezeket korrigáljuk.  
 

Visszatérnék az egyik legfontosabb változásra, mely a közös hivatal megalakulása volt. A székhely 
Kővágóörs lett és kettő kihelyezett ügyfélszolgálat lett Ábrahámhegyen 3 fővel, illetve Révfülöpön 4 
fővel. Rengeteg feladat hárul minden egyes dolgozóra és ez főként a nyári idegenforgalmi szezonban 
volt érezhető. Köszönet a hivatalt irányító jegyzőnek és minden egyes dolgozójának az elvégzett 
munkájáért.  
 

Kitérnék néhány fontosabb ügyünkre is. Nem raktuk mélyre a Káli-medencei csatornázás ügyiratait, 
folyamatos egyeztetés zajlik a Nemzeti Park, a Kékkúti Ásványvíz Zrt.-vel, a Megyei Közgyűlés 
Elnökével és az érintett települések polgármesterei között. Jók a kilátások, hogy elkészüljön az 
úgynevezett Tüskés-tó területén található természetes víztisztító. Ennek megvalósulása uniós forrásból 
lehetséges, mely a 2014-2021. között várható. A civil szervezetek kezdeményezésére 71-es út mentén 
található kivágásra jelölt fák szakértővel történő vizsgálata is hamarosan sorra kerülhet, melynek 
költségeit a szervezetek, egyesületek hozzájárulásával fedeznénk.  
 

Nem mennék el szó nélkül a szemétszállítás ügye mellett sem, mivel itt is akadt, az információ 
áramlásban néhány akadály. Mostanra úgy tűnik, hogy a számlázási rendszer a válaszható űrmérték 
mindenki számára megoldást jelenthet. Ez annál is inkább igaz, mivel hogy 2014. január 1-től 
közszolgáltatást, azon belül is szemétszállítást, vagy állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévő 
cégcsoport, vállalat végezhet. Nem mellesleg az árak is csökkentek, átlagosan 35 %-kal.  
 

Terveink között szerepel a településen több beruházás is a közeljövőben, melyhez pályázati források 
szükségesek. Elsősorban a strandon szeretnénk felépíteni egy új vizesblokkot, öltözővel és néhány 
kiegészítő helyiséggel. Kész tervünk van a régi leégett Fagyöngy helyére kialakítandó közösségi tér, 
azon belül játszótér kialakítására. Fontos lenne még a 71-es út mellett lévő járda újbóli burkolása, 
emellett továbbra is nagy gondot fordítunk a tiszta, gondozott településre.  
 

Ami nagyon fontos és sokakat érdekel, a rendezési terv a közeljövőben kifüggesztésre kerül.  
Végére hagynám a kulturális és szórakoztató programok értékelését. Elsősorban Verdi-Wagner kiállítás 
megnyitót emelném ki, melyre az ország bármely települése büszke lehetne. Természetesen a többi 
kiállítás is nagyon színvonalas volt és már most tervezzük a 2014-es évet. Borhetünk, véleményünk 
szerint jól sikerült, de még van mit javítani. Ebben partnereink a helyi szőlős gazdák, akik a rendezvény 
társ-szervezői.  
 

Végül szeretném megköszönni mindannyijuknak a segítő hozzáállást, akár fizikai, akár szellemi 
terméket adtak a közös munkához. Ezért gondoltuk, hogy a Murci-fesztivál vasárnapján, október 6-án 
meghívjuk Önöket egy közös ebédre, és amellett beszélgessünk, Önök mit javasolnának, min kell még 
javítanunk, hogy szebb még élhetőbb és jobb legyen ábrahámhegyinek lenni.  
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának nevében:        
            Vella Zsolt 
           polgármester 
 

 

„Azok, akiket embertársaik nem érdekelnek, a legnagyobb nehézségekkel küzdenek az életben, 
és a legnagyobb akadályt jelentik mások számára. Minden emberi balsiker tőlük származik. „  
                           (Alfred Adler)  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK: 

 
 

Április 23-i rendkívüli ülés: 
Az Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámcsökkentési 
döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igényléséről döntött a képviselő-testület. 
 

Május 9: 
A Badacsony régiós kártya igénylésének, felhasz-
nálásának szabályairól alkotott rendeletet a képviselő-
testület. 
 

Döntés született strandi terület bérbeadásáról, valamint a 
kulturális centrum hasznosításáról helyiség bérbeadásával.   
 

Képviselő-testület elfogadta Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongaz-
dálkodási tervét. 
 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló 2012. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásra 
került.  
 

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 
Alapító Okiratát és Módosító Okiratát elfogadták a 
képviselők. 
 

Május 15. rendkívüli ülés: 
A Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása tárgyában beadott pályázattal kapcsolatos 
döntés.  
 

Június 12. rendkívüli ülés: 
Ábrahámhegy Badacsonyi u. 13. szám alatti önkor-
mányzati épület tetőtér felújításával kapcsolatos 
döntéshozatal.   
 

Június 27: 
Foglalkozott a képviselő-testület a 71-es főút melletti fák 
bevizsgálásával.  

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló aszfaltos utak 
javítására, kátyúzására árajánlat került bekérésre.  
 

Napirendként került tárgyalásra az Ábrahám Televízió 
üzemeltetése.  
 

Két sportrendezvényt támogat az önkormányzat, a Mozdulj 
Balaton valamint a  „Balaton Beach Tour 2013”  Egyetemi 
és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete külön-
külön 50.000 Ft támogatásban részesült.  
 

A Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-
oktató munkájáról szóló beszámolót, a Pipitér Közös 
Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda  2012/2013. évi 
nevelő munkájáról szóló beszámolót  és az óvoda  
Pedagógiai Programját elfogadta a képviselő-testület. 
 

Július 11. rendkívüli ülés: 
A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszol-
gáltatás kötelező igénybevételről, a közterület 
használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének 
rendjéről szóló 14/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosításra került. 
 

Megrendelésre került a Forrás Kiadótól az „Ábrahámhegyi 
Zsebkalauz” kiadvány. 
 

Augusztus 29: 
A községben lakóhellyel rendelkező általános iskola, 
közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló 
személyek részére személyenként egyszeri 12.000 Ft 
iskolakezdési támogatást nyújt az önkormányzat.  
 
  Kovácsné Auer Katalin  
 
 

 
 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
 

2013. NOVEMBER 15-ÉN 17 ÓRAKOR 
 

KÖZMEGHALLGATÁST TART, A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
 

       NAPIREND: 
 

1. KÖZRENDVÉDELMI BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGÁNA 

HELYZETÉRŐL 

2. BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

3. TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉI KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL 

4. KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY MEGJELENNI SZÍVESKEDJEN! 

 

                                                          VELLA ZSOLT 

                                                          POLGÁRMESTER 

Ábrahámhegy, 2013. 09.27. 
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ISKOLAI HÍREK 
 

Tanévkezdés a Tatayban, új szabályokkal 
 
Szeptember 2-án 142 tanulóval elindult a 2013/2014-es 
tanév iskolánkban. Különleges ez az év, mert olyan 
központi szabályokat vezettünk be, amik gyökeresen 
megváltoztatták az iskola és a tanulók mindennapjait.  
 

Az egyik legfontosabb ilyen változás, hogy a törvény 
szerint minden diáknak délután 16.00 óráig kell az 
iskolában tartózkodni. Külön igazgatói engedély alapján 
lehet csak a gyerekeket a délutáni foglalkozások alól 
kikérni. Úgy érezzük, hogy a szülők megértették ennek a 
törvénynek az üzenetét – hogy az iskola próbál terheket  
levenni a vállukról – és a 142 tanulónkból csak 20-an 
kérték a napközi és a tanulószoba alóli felmentést. Mi 
pedagógusok pedig próbáljuk megvalósítani fegyelmezett, 
pontos munka betartatásával, hogy minden diákunk kész 
házi feladattal menjen haza.  
 

A délutáni benntartózkodást 5 szakkör beindításával 
próbáljuk még hasznosabbá tenni, melyek vezetésére 
neves szakedzőket kértünk fel.  
Judo, sakk, asztalitenisz, foci és kézilabda szakköröket 
indítunk be a jövő héttől. Nagy örömünkre az edzők 
óradíját a badacsonytomaji önkormányzat vállalta. Újra 
tudtuk indítani a zeneiskolát, a tapolcai Járdányi Pál 
Zeneiskola tanárai jönnek ki szolfézst és furulyát oktatni.  
A néptáncot is sikerült az 1-5. osztályban beépíteni az 
órakeretbe, ezzel is tovább színesítve iskolai életünket. 

Tovább 

működik 3 csoporttal a Szín-Vonal Művészeti Iskola 
Baranyai Zoltánné vezetésével.  
Úgy gondoljuk, hogy ezekkel olyan lehetőségeket 
biztosítunk gyermekeinknek, amelyekkel csak nagyon 
kevés iskola büszkélkedhet.  
 

Az iskolakezdésre a szülők segítségével kicsinosítottuk az 
iskola épületét és udvarát. Köszönet minden segítségért és 
támogatásért. Külön köszönjük Nagy Krisztiánnak és Fedő 
Róbertnek a munkáját, akik munkájukkal több 100000 Ft-
tal támogatták iskolánkat. 
 

Pályázati pénzből közel 2 millió forint értékben vásároltunk 
udvari játékokat és 2 kültéri pingpong asztalt.  
 

A tankerület szervezésében 7 pedagógus jár át hozzánk 
tanítani Szigligetről és Révfülöpről, Zalahalápról és tőlünk 
is 2 kolléga utazik Szigligetre matematika- technika és 
történelem  órákat tartani. Ez nagyon megnehezítette az 
órarend összeállítását és plusz terheket ró a tanárokra, de 

így tudjuk a 100 %-os szakos ellátást biztosítani. 
 

Reméljük a bevezetett új szabályok és módosítások, 
elnyerik a szülők megértését és támogatását. Gyermekeink 
pedig még szervezettebb keretben és a még több 
lehetőséget kihasználva tovább gyarapíthatják tudásukat. 
 

Badacsonytomaj,2013.09.10.Krisztin N. Lászlóné igazgató 

 

 

Játszva fedezd fel a világot!
 

A badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskolában a nyári 
szünidő végén játszótéri játékok építésére nyert pályázatot. A 
fejlesztés indoka az volt, hogy ez 
idáig az iskolánk nem rendelkezett 

játszótéri eszközökkel. A fejlesztés megvalósításával az iskola nagy 
előrelépést tett, hogy a gyermekek jobb- szebb helyen töltsék „szüneteiket”. 
Az elsőstől a nagyobbacskáig mindenki talál itt magának felfrissülési 
lehetőséget, ahol kiszellőztetheti a tanagyagtól kobakját. A lánchíd, a hinta, 
a csúszdás mászóka már most alapos igénybevételnek van kitéve. A szülők, 
pedagógusok, egyéb munkatársak, helyi vállalkozók, tűzoltók, az iskola megszépülése, a játszótér 
elkészülése érdekében együttes erővel, önfeláldozóan, fáradtságot nem ismerve végezték el a kitűzött 
feladatokat. Még egyszer köszönjük munkájukat, amellyel bizonyították, hogy az iskola nem csak a 
jelenlegi szülők érdeke, hanem az egész településé. Köszönjük mindenkinek az önzetlen munkáját! 

 

                            Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató, Berecz Nikolett Ifjúsági- és sportreferens 
 

KENUVAL A BALATONON 
 

A tanév utolsó he-
tében javuló időjárás 
bíztatott bennünket, 
hogy a tervezett idő-
pontban, június 17-től 
mégiscsak sikerül a 

kenus tábort megtar-
tani. A hirtelen jött melegben még a Balaton vize is jól 
felmelegedett, így nem okozott gondot a „járművek” 

vízre bocsátása a badacsonyi strandon. A kellő vízi 
szabályok megbeszélése után csillagtúra szerűen 
meglátogattuk a környékbeli strandokat. Első nap 
Badacsonytomajra, második nap Badacsonyörs 
érintésével Ábrahámhegyre, harmadik nap pedig 
Badacsonylábdihegyre eveztünk át. A gyerekek 
nagyon hamar ráéreztek a lapátolás helyes módjára, 
még borulás sem történt. A tábort jó hangulatban és 
remek bőrszínnel zártuk.                 Farkas Csilla
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Biciklivel a Kis-Balatonnál és a Balaton körül 

Az idei tanév végén is felkerekedett a lelkes kis csapat, hogy újra 

bebizonyítsa milyen remek két keréken körbetekerni a tavat. A régi 

arcok mellett sok új gyermek is kipróbálta magát sikerrel. Nem kis 

feladat volt tőlük, hogy az időjárás viszontagságainak kitéve (eső, szél, 

napsütés), teljesítették a 230 km-es távot. Első nap Sármellékre 

érkeztünk meg ázva-fázva, de a kellemes szállás, a jókedv és a meleg 

víz mindent megenyhített. Második nap már a bujkáló napsütésben 

elkerekeztünk Zalakarosra fürödni, de onnan még vissza is kellett 

jutnunk a sármelléki szálláshelyünkre. A harmadik nap 72 km-re után 

megérkeztünk a szántódi ifjúsági táborba, de a közelben levő Military 

parkban még előtte kicsit katonáskodtunk. Utolsó nap reggelén fáradtan 

vártuk a kísérő autónkat 

és a kompon ismét 

megcsodáltuk a 

gyönyörű balatoni tájat. A 

megérkezés után 

mindenki meg-kapta a 

megérdemelt oklevelét! 

Köszönet a segítőknek: 

Verczné Gyöngyi néninek, Ica néninek, Zsolti bácsinak, Józsi bácsinak 

és természetesen Ábrahámhegy és Badacsonytomaj Önkormány-

zatának, akik biztosították nekünk az autós kíséretet. Farkas Csilla 

 

Elsősök kirándulása Salföldre 

 

Hírek a révfülöpi óvodából 

Gyermekeink jó étvággyal 
fogyasztották (és folyamatosan 
fogyasztják, ahogy érik) azokat 
a terméseket, amelyeket együtt 

veteményeztünk a Föld Napján. Minden nap figyeltük 
fejlődésüket. A mi paradicsomunk sokkal ízletesebb, a 
hagymánk nem is olyan erős, és a patisszonunknál és 
tököcskénknél nincs finomabb. Ahogy egyik „kislányunk” 
mondta: Isteni ez a rántott patisszon! A panírozást is 
gyermekeink végezték, hiszen mindenki ki akarta próbálni 
ezt az érdekes ételkészítési technikát. (Ha tudnák az 
anyukák, milyen ügyesen paníroztak a gyerekek, a 
vasárnapi ebédnél biztos kevesebb dolguk lenne.) Már 
csak a sárgarépát nem kóstoltuk, de naponta figyeljük, 
hogy mikor lesz már olyan „kövér”, hogy ebből az ízletes és 
egészséges zöldségből is ehessünk. 
 

Hurrá Kirándulunk! Május 28-án felkerekedtünk és 

elutaztunk Keszthelyre. A résztvevő gyerekek és felnőttek 
nagyon jól érezték magukat, hiszen a sok látnivaló 
mindenkit lenyűgözött. Megtekintettük a Hüllő- és 
lepkemúzeumot, ahol a világ minden részéről való 

csodálato-sabbnál- csodálatosabb pillangó-kat láthattunk. 
A vadászati kiállí-táson trófeákat, különböző vadon élő 
állatokat, vadászathoz szük-séges eszközöket ismertünk 
meg. A vasútmodell kiállítás is nagy élményt nyújtott 
óvodásainknak, akik csillogó szemmel figyelték a 
közlekedő vonatok útját. A program végén utazhattak 
kisvasúton, melyről boldogan integettek az arra járóknak. 
Sok- sok élménnyel gazdagodva tértünk haza. 
 

Madarász ovi: Véget ért a madarász ovi program. A 

gyermekek sok hasznos ismeretre tettek szert Éva néni 
foglalkozásain. A terepprogramon most például tücsköt- 
bogarat fogtak, ismerkedtek mezei növényekkel, 
megtudták mi a különbség tövis és tüske között. A 
rózsának tövise vagy tüskéje van? Na, ki tudja? Igen- igen, 
tüskéje. Szeretnénk, ha a jövő nevelési évben is részt 
vehetnénk ezen a jó Madarász ovi programon. 
Látogatás a szódaüzemben: A nyár folyamán is érdekes 

programokat szervezünk óvodásainknak, ilyen volt Tóth 
Száva és Zsombor óvodásaink szüleihez való látogatás a 
szódaüzembe.                              folytatás a következő oldalon 
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Kicsik és nagyok nagy érdeklődéssel figyelték Zsombor és 
Anyukája szakszerű előadását a szódakészítés 
folyamatáról. Köszönjük a finom szódát, a kis ajándékokat 
és az élményt a szóda készítéséről, valamint a múlt 
században készített gyönyörű szódásüvegek 
gyűjteményéről. 
 

Évzáró- Ballagás: A 2012- 2013-as nevelési év 

hagyományos évzáró ünnepélyét június 2-án tartottuk 
óvodánkban. Az ünnepély keretében gyermekeink ízelítőt 
adtak az év közben megszerzett tudásukból. A 
kiscsoportosok a rájuk jellemző kedvességgel mutatták be 
körjátékaikat, mondták el verseiket, mondókáikat és 
vidáman énekelték kedvenc dalaikat. Műsorukat a kicsik 
két kis aranyos mesejátékkal zárták. A nagyobbak közül 
mindenki szerepet kapott a „Holle anyó”című mese 

dramatizálásában. A szorgos és a lusta lány történetét a 
darabba illő dalokkal, versekkel, táncokkal színesítették a 
gyermekek. Az évzáró következő részében a szeptember 
óta tanult népi játékokból és néptáncokból adtak elő egy 
csokorra valót óvodásaink. Az ünnepély zárásaként 8 
búcsúzó gyermek köszönt el versekkel, dalokkal az 
óvodától, óvó néniktől, dajka néniktől és az ott maradó 
gyerekektől. Az iskolába menő gyerekek a középsősöktől 
vehették át a ballagó tarisznyát, és egy- két bátorító szó 
kíséretében ajándékot is kaptak Révfülöp 
Polgármesterétől. Utolsó emlékként vihette magával 
mindenki a Mesevilág című dalra összeállított fénykép-
sorozatot. A jelenlevők könnyeikkel küszködve, kissé 
szomorú szívvel, de mégis büszkén ölelték át 
gyermekeiket.

Óvó nénik 

 
 

Találkozás ötven év után 
 
Különleges esemény helyszíne volt a közel-
múltban az Ábrahámhegyi Kulturális Centrum. 
Ötvenedik osztálytalálkozóra gyűltek össze az 
iskola egykori diákjai és pedagógusai. 
A megemlékezésen részt vett Raposa Gyula 
bácsi és kedves felesége, Erzsike néni, valamint 
Süle Miklós bácsi is.  
Az egykori  vakolatlan  falú  iskolában,  melyet 
1959-ben adtak át, ez a kis  társaság elsőként 
 kezdte meg az ötödik osztályt. Az éppen most 
90 éves Gyuszi bácsi  közel negyven  éven  át 
vezette  az  intézményt .   Az  osztálytalálkozó 
főszervezője, Heiter Sándor minden apró 
részletre ügyelt. A résztvevők egy gyönyörű 
tablóképet kaptak az együtt  töltött évek emlékére. 
Az ünneplők az estébe nyúló beszélgetés során felelevenítették a kirándulásokat, 
a Balaton parti sétákat és a sok közösen átélt pillanatot. Elmesélték, hogy mi történt 
velük az elmúlt ötven évben. Az egykori kisdiákok és pedagógusaik nagyon jól 
érezték magukat, s megfogadták, hogy ezen túl évente találkoznak. 
Ehhez jó egészséget kívánunk valamennyiüknek! 
 

Süle Miklós- Raposa Gyula - Raposa Gyuláné 

Csillag Istvánné- Lájer Mária 

Dénesi Györgyné- Nagy Ilona 

Egyed Istvánné - Bognár Erzsébet 

Heiter Sándor 

Lakos László 

Mészáros István 

Orbán József 

Szerencse József 

Tompos Dezső 

Varga Béláné- Kőműves Mária 
 

 

 
Szabóné B. Szilvia 
Fotók: Csillag Istvánné  
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ÁBRAHÁMHEGYHEZ KÖTŐDŐ KIVÁLÓSÁGAINK 

Magyar Szent István Rend kitüntetést  

kapott Lámfalussy Sándor közgazdász 
 

Az államalapítás ünnepe alkalmából Áder János köztársasági elnök a l 
Magyar Szent István Rendet adta át Lámfalussy Sándor 

közgazdásznak a Sándor-palotában. 
 

Lámfalussy professzor neve nálunk is ismert, hiszen Ő és családja 

évtizedek óta Ábrahámhegyi nyaralójukban töltik szabadidejüket. 
 

A Magyar Szent István Rend a Magyarország érdekében tett 

legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek 

elismerésére szolgál. A Mária Terézia királynő által 1764-ben alapított Szent István Rend megújításaként 2011-

ben alkotott törvényt az Országgyűlés a Magyar Szent István Rendről, amelyet a miniszterelnök előterjesztésére 

a köztársasági elnök adományoz. Ez a legmagasabb állami kitüntetés, amelyet magyar ember kaphat. 
 

Lámfalussy Sándor nemzetközi pénzügyi szakember, az Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, 1929. április 26-
án, Kapuváron született. 1949-ben a kommunista hatalomátvétel idején, 20 évesen hagyta el Magyarországot. 1953-ban 
Belgiumban, a Leuveni Katolikus Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát. Alapító tagja volt, a leuveni Mindszenty 
Diákotthonnak. 1953-tól - 55-ig, a Nuffield College (Oxford,Egyesült Királyság) kutató hallgatója, majd 1957-ben doktori 
fokozatot szerzett. 1961–1962. között az USA-Yale Egyetemén, majd 1965–1995 között a Lauveni Katolikus Egyetemen 
oktatott. 1997 óta az egyetem Európa Tanulmányok Intézetét vezeti. 
 

1955-től közgazdász, banki tanácsadó a Banque Bruxelles-nél, valamint 1965-től betöltötte a Banque de Bruxelles 
vezérigazgatói, majd a bank igazgatótanácsának elnöki tisztét.1976-tól a jegybankok bankjának nevezett bázeli 
Nemzetközi Fizetések Bankjánál dolgozott gazdasági tanácsadóként. 1981-től vezérigazgató-helyettes, majd 1985-től 
vezérigazgató lett. Ezt a posztot 1993-ig töltötte be. Részt vett 1988–1989 között az Európai Monetáris Unió 
megvalósítási tervének kidolgozásában, majd az Európai Monetáris Intézet elnökeként 1994. január 1-jétől 1997. június 
30-áig ő felelt az euró bevezetésének előkészítéséért. A közös európai pénz, az euró atyjának is tekintik. 2000–2001 
között az Európai Értékpapírpiacokat Szabályozó Bölcsek Tanácsa elnöke. 
 

A köztársasági elnök az átadó ünnepségen kiemelte: a kitüntetett személyes példájának, teljesítményének üzenete, 
hogy egy nemzet nagysága polgárainak kiválóságában rejlik, amit csakis a becsülettel elvégzett munka nyújthat. 
Lámfalussy Sándor feladatot és felelősséget vállalt a modern kor egyik legizgalmasabb, legnagyszerűbb, legbátrabb és 
legösszetettebb kezdeményezésében, az Európai Unió közös pénzének megteremtésében, amely új távlatot nyitott a 
világ gazdaságtörténetében. 
 

A kitüntetés átadásán jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök, a kormány több tagja, Darák Péter, 
a Kúria elnöke, Polt Péter legfőbb ügyész, továbbá Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Erdő 
Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek és Alberto Bottari De Casttello pápai nuncius, a diplomáciai kar 
doyenje.(MTI)          Bakosné 

 
Németalföld legősibb egyeteme, és a legrégibb, ma is fennálló katolikus egyetem a világon, a Leuveni Katolikus 

Egyetem, ahol Lámfalussy professzor közgazdasági diplomát szerzett, más szempontból is fontos nekünk, 
magyarok számára:  Egyetemi könyvtára legrégibb nyelvemlékünk, az Ómagyar-Mária siralom forráshelye. 
1922-ben itt fedezték fel az ún. Leuveni Kódexben, majd innen került az Országos Széchenyi Könyvtárba. 

 
                           A Szent Gellért díj arany fokozatát kapta 

Földi István esperes, plébános 
 
 

A Veszprémi Főegyházmegyében hagyomány, hogy Szent Gellért napján 
hálaadással tekintenek vissza az elmúlt esztendőre, köszöntik a pedagógusokat, 
díjakat adnak át. 
 

Az ünnepségen átadták a Szent Gellért díj arany és ezüst fokozatát, azoknak a 

pedagógusoknak, akiket példaként lehet állítani kollégák, szülők és tanulók elé. A 

Szent Gellért díj arany fokozatát kapta Földi István plébános, a Tapolcai 

Nagyboldogasszony katolikus iskola lelki igazgatójaként. (A hírt Fedőné Katikától kaptam) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Leuveni_Katolikus_Egyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan
http://hu.wikipedia.org/wiki/Collegium_Hungaricum_(Leuven)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Collegium_Hungaricum_(Leuven)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oxford
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Yale_Egyetem
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_Catholque_de_Louvain&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque_Bruxelles&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1976
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zponti_bank
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1zel
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_Fizet%C3%A9sek_Bankja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Gazdas%C3%A1gi_%C3%A9s_Monet%C3%A1ris_Uni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Monet%C3%A1ris_Int%C3%A9zet
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6lcsek_Tan%C3%A1csa
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Elismerés Szilvi néninek, településünk védő-nénijének! 
 

Zsifkovics Szilvia védőnő 2013. június 13-án szakmai elhivatottságáért 
és színvonalas munkájáért a Védőnők Napja Országos rendezvényén 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott 
miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. 

 

Szilvit minden kisgyermekes 
anyuka ismeri. Baloghné Jutka néni nyugdíjba vonulását 
követően 2005 szeptemberétől 2007-ig helyettesként, majd 
pedig főállásban látja el a védőnői feladatokat 
Ábrahámhegy- Salföld- Balatonrendes és Révfülöp 
községekben. 
Én 2005 őszén ismertem meg, amikor várandós 
kismamaként felkerestem őt Révfülöpön. Akkor egy 
kellemes beszélgetésben volt részem, ami a mai napig 
megmaradt bennem. Azóta 8 év telt el, gyakran 
megfordultunk Leventével a révfülöpi és az ábrahámi 
védőnői tanácsadóban. Kisfiam révén az óvodában és 
most már az iskolában is találkozom a munkájával. 
Rengeteg felvilágosító előadást tart, kötelező 
szűrővizsgálatokat végez. Aktívan részt vesz az iskola 
életében.

 

Nekünk, kisgyermekes anyukáknak, szerintem nélkülöz-
hetetlen személy, amolyan „biztos pont”. 
 

Mindenki tudja a telefonszámát és bármi problémánk van, 
Ő az első, akit felhívunk. Azt gondolom, óriási segítség, 
hogy bármilyen kérdés, bizonytalanság, probléma esetén 
bizalommal fordulhatunk hozzá. Nyári hőségben, és télen 
hóban, fagyban is biztosan számíthatunk rá. Kéréseinket, 
kérdéseinket türelemmel meghallgatja, hasznos 
tanácsokkal lát el bennünket. Lelkiismeretes, pontos. 
 

Hihetetlen energiával végzi a munkáját, a háziorvossal, a 
gyermekorvossal és az önkormányzatokkal együttműködve 
rengeteg programot szervez. Megfelelő számú kismama 
esetén szülésfelkészítő tanfolyamot, csecsemőknek 
babamasszázst, baba-mama klubot, előadásokat tart. 
Felnőtteknek lakossági szűrővizsgálatokat szervez. 
 

 

Ábrahámhegy lakossága és Önkormányzata nevében gratulálunk 
Zsifkovics Szilvia védőnőnek az elismerő oklevélhez! 

           Szabóné Berki Szilvia 
 

 
 

 

Tudta Ön? 
 

A védőnőknek immár 95 éve fontos szerepük van a nő-, az anya-,a magzat-, a csecsemő-, a gyermek-, az ifjúság- és a 
családvédelemben. Az emberek életének minden fontos szakaszában jelen vannak. Hagyományai a Magyarországon a XIX. 
század elejére nyúlnak vissza. 
 

Az I. világháború kitörésével, az amúgy is magas csecsemőhalálozási arányszám tovább romlott, csökkent a születések 
száma, számos járvány lépett fel. A babona, a tudatlanság, az egészségkultúra hiánya, az egyre rosszabbodó egészségügyi 
viszonyok ösztönözték arra a haladó gondolkodású politikusokat, orvosokat, hogy 1915-ben megalapítsák az Országos 
Stefánia Szövetséget. 1975 óta a védőnők felsőfokú végzettségű szakemberek. Kevesen tudják, de a védőnő intézmény 
valódi hungarikum. Ilyen jellegű szolgálat Európában csak Magyarországon létezik. A védőnők napját 2008. június 13-án 
ünnepelték először hazánkban.                                                                        (Forrás: Internet Gyűjtötte: Szabóné B. Szilvia) 

 
 

Budapesten, az Erzsébet híddal szemben a régi Kelenhegy sziklái között áll Jankovics 
Gyula alkotása, az első magyar vértanúnak, Szent Gellértnek a szobra. A szobor 

magasra emelt jobbjában a szent keresztet tartja a magyarok városa fölé. De ki is volt 
Szent Gellért, akiről elnevezett díj arany fokozatát kapta Földi István Atya. 

 
 

Szent Gellértnek Ve-
lence volt a szülő-
földje, de élete, műkö-
dése és halála is 

Magyarországhoz kapcsolja. Öt éves volt, amikor szülei 
áteveztek vele a San Giorgio-szigeten lévő Bencés 
kolostorba. Úgy látszott ugyanis, hogy kisfiúk nem marad 
életben. Fogadalmat tettek, hogy ha a gyermek a 
szerzetesek imájára meggyógyul, Istennek szentelik az 
életét. A gyermek fölgyógyult, ott maradt, és a Bencések 
fokozatosan bevezették őt a rend lelki életébe. Két évtized 
múlva rendtársai apátnak választották, de 3 év múltán 
lemondott tisztéről és a Szentföldre indult. Amikor a kitört 
vihar miatt Szent András-sziget kikötőjében rekedtek, 

Gaudentius pannonhalmi apát itt nyerte meg őt magyar-
országi kolostoralapítási és térítői terveinek. Gellért 1015. 
májusában, meg is érkezett Pécsre, Mór püspökhöz. Vele 
és Asztrik pécsváradi apáttal onnan Székesfehérvárra, 
István királyhoz mentek. Nagyboldogasszony napján járul 
Gellért a király elé, és István meghívta őt Imre fiának 
nevelőjéül. Nyolc éves volt ekkor Imre, és Gellért 7 évig 
nevelte az esztergomi királyi palotában. Tanítványának 
életszentsége tanúsítja, hogy nevelő, oktató munkája nem 
veszett kárba. 
 

Ajtony vezér legyőzése után Szent István rábízza a Maros 
menti egyházmegye megszervezését. Gellért az egyház-
szervezést azzal kezdte, hogy az egyházmegye területét 
főesperességekre osztotta, ezek élére a magával hozott 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XX. évfolyam 3. szám 2013. október oldal8 

papok közül azokat állította, akik tudtak magyarul, 
káptalani iskolát szervezett, templomokat építtetett. (folyt) 
István halála után, hiába volt az új király, Péter is velencei, 
akárcsak Gellért, az uralkodáshoz és a magyarság 
megnyeréséhez nem értett. Idegenpártolása miatt űzték el 
a trónról. Utóda, Aba Sámuel sem uralkodott sokáig. 
Zsarnoksága miatt 1043-ban Gellért püspök a koronát és a 
húsvét megünneplését is megtagadta tőle. A fölfordulásnak 
ezen évei készítik elő vértanúságát is. 
 

1046 szeptemberében a lengyelországi száműzetésből 
hazatérő Vazul (Vászoly) fiak, Endre és Levente 
fogadására igyekezett püspöktársaival együtt. A pesti 
révhez közeledve Vata pogány lázadói kőzáporral törtek 
rájuk. A hittérítő Gellértet leráncigálták a szekeréből, 
hozzákötötték egy kordéhoz, (más források szerint egy

hordóba zárták) és a Kelenhegy szikláiról a mélybe 
taszították. Mivel pedig úgy látták, hogy még mindig él, 
lándzsával átszúrták, és a fejét egy sziklán szétverték. A 
legenda szerint arról a szikláról, melyen Gellért fejét 
összetörték, hét éven át, a Duna áradása sem tudta a vért 
lemosni. 
 

Holttestét a Boldogságos Szűz templomában temették el, 
majd Csanádra vitték. Sírja körül egyre több csodás 
gyógyulás történt. Ahány beteg csak a testét, vagy kiömlött 
vérét érintette, mindenféle betegségből tüstént kigyógyult. 
1083. július 26-án, Szent László király kérelmére avatták 
szentté. A hegyet a XV. századtól nevezik Szent Gellért-
hegynek                                             Bakosné 

 

 

Bornapok 2013. 
Kedves vendégeink öt napon át minden este szórakoztató programok mellett kóstolhatták meg az 
ábrahámhegyi borokat. Volt zenés, táncos, rock és mulatós előadás, gyermekprogramok, főzőverseny, 
zsibvásár, népzene és néptánc, sztárvendégek. A bornapokat megtisztelték jelenlétükkel 

testvértelepülésünk, Dobruska delegációja, és Nárai település Örökzöld Nyugdíjas Klubjának tagjai. 
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Szerepeltünk a Bornapokon 
a Nyugdíjas Klubbal! 

 

Szilvi néni a Nyugdíjas Klub vezetője felkért minket Molnár Dórival, hogy 
szerepeljünk velük az Ábrahámhegyi Bornapokon. Mi örömmel vettük a felkérést, 

hisz már szerepeltünk együtt korábban is. A próbák jó hangulatban teltek, így 
szívesen vettünk részt rajta. Augusztus 10-én este fő műsoridőben léptünk színpadra. 

Nagyon izgultunk, hogy sikerüljön az előadás! Szerencsére minden rendben volt, és nagy sikert arattunk a Nyugdíjas 
Klub ifjú tagjaival együtt. Azóta is sokszor eszembe jut a dal, amit énekeltünk, mert nekem nagyon tetszik. A 
továbbiakban is szívesen részt veszünk a rendezvényeken, ha hívnak minket!                 Galler Boglárka Franciska 

 
 

A JÉGMADÁR NYUGDÍJAS KLUB A BornapokON 
 

2013. augusztus 10. szombat: Ismét egy fantasztikus nyár, egy jó hangulatú Bornapi rendezvénysorozat! 
Az ábrahámhegyi „Jégmadár” Nyugdíjas Klub tagjai sok munkával és hatalmas jókedvvel készültek a nagy 
napra. Táncpróbák és a vendégvárás izgalmai kötötték le szabadidejük jó részét. A testvér nyugdíjasokat, a 
nárai „Örökzöld” Nyugdíjas Klub tagjait immár második alkalommal láttuk vendégül. Idén elkísérte Őket Nárai 

Község polgármestere, Németh 
Tamás Úr, valamint a fellépő Rock 
and dili show, melynek frontembere 
Kántor László is Náraiban él. 
 

A délelőtti főzőversenybe majdnem 
beleszólt az időjárás, de nem 
hagytuk magunkat! A zuhogó eső 
ellenére fantasztikus ebéddel és 
csuda jó hangulattal tettük 
emlékezetessé ezt az augusztusi napot. Két „sztárszakácsunk”, 
Panni néni és Erzsi néni olyan „Jégmadár pörköltet” készített, 

amelybe szívüket, lelküket beletették. Sári néni és Györgyi néni a két „kiskukta” folyamatosan kóstolgatta, 
ízlelgette az üstben rotyogó ételt. Köszönjük Olasz Józsefnek, hogy az idén is az általa kölcsönadott üstben 
készíthettük el az ebédet. 

 

Délután a nárai vendégek kikocsiztak a kolostorromhoz. 
Izgalmakban ekkor sem volt hiány, ugyanis a lovak 
megbokrosodtak, a kocsis csak hosszas küszködés után tudta 
lecsillapítani őket. A szerencsés megérkezést követően a helyi 
nyugdíjasok a strandra kísérték vendégeiket, akik közül néhányan 
meg is fürödtek a Balatonban. 
 

Az esti programot számunkra felejthetetlenné tették a Nárai 
„Örökzöld” Nyugdíjas Klub tagjai, akik a színpadon folytatták a 
délelőtt megkezdett jó hangulatú nótázást. Utána következett az 
ábrahámhegyi „Jégmadár” Nyugdíjas Klub táncoslábú hölgyeinek 
műsora. A műsorban 

közreműködött Galler Boglárka és Molnár Dóra, akik a 60-as 
évek egyik slágerét, a „Ha vége lesz az iskolának” című dalt 
énekelték. Nagy sikert arattunk idén is. 
 

Valamennyi nyugdíjasunknak szeretném megköszönni a sok 
munkát és a rengeteg finomságot, amivel készültek. 
Közreműködésükkel a vacsoránál igazi „terülj asztalkám 
kerekedett”.  Panni néni és Csejtey Vali nagyon finom fasírtot 
készítettek. Baba salátái, Jutka néni isteni pogácsája, Vodenyák 
Vali néni által készített „Csacsifül”, Anyukám zserbója, Icuka és 
Misike sült keszege, Kati néni különleges fasírtja, Ildikó illatos 
paradicsomsalátája, Tompos Vali mennyei márványos sütije tették gazdagabbá az estét. 
 

Köszönet illeti az Önkormányzatot és Polgármester Urat, hogy segítségünkre voltak abban, hogy a testvér 
nyugdíjas klub tagjait vendégül láthattuk. Mi nagyon jól éreztük magunkat, már tervezzük a jövő évi 
produkciót! 
          Szabóné B. Szilvia 
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BORVERSENY 2013. EREDMÉNYEK 

Sorszám Név Borfajta Évjárat  Díj: 

13 Herceg Tamás Chardonnay 2012 Oklevél 

10 Móczár Béla Olasz rizling 2011 Oklevél 

26 Gáspár József Olasz rizling 2010  Oklevél 

15 Dr. Herczeg Ferenc Zweigelt 2011  Bronz 

2 Szőke Barna Pinot noir rozé 2012  Bronz 

11 Móczár Béla Olasz rizling 2012  Bronz 

37 Kovács József Rizlingszilváni 2012  Bronz 

48 Tamáska Pincészet Zöldveltelini 2012  Bronz 

14 Gaál Tibor Olasz rizling 2012  Bronz 

32 Borbély Gyula Pinot blanc 2012  Bronz 

33 Borbély Gyula Sauvignon blanc 2012  Bronz 

42 Budai József Olasz rizling 2012  Bronz 

16 A'Capella Szőlőbirtok Pinot blanc 2012  Ezüst 

43 Vörös Szőlőbirtok és Borpince Szürkebarát -Irsai Olivér 2011  Ezüst 

7 Vágó Árpád Fehérburgundi 2012  Ezüst 

23 Mohos Gergely Zweigelt 2012  Ezüst 

45 Vörös Szőlőbirtok és Borpince Szürkebarát 2012  Ezüst 

47 Brandt Imre Cabernet sauvignon 2012  Ezüst 

44 Vörös Szőlőbirtok és Borpince Olasz rizling 2012  Ezüst 

19 A'Capella Szőlőbirtok Rajnai rizling-Olasz rizling 2012  Ezüst 

22 Mohos Gergely Olasz rizling 2012  Ezüst 

29 Gyuris Zoltán Olasz rizling 2012  Ezüst 

6 Vágó Árpád Szürkebarát 2012  Ezüst 

17 A'Capella Szőlőbirtok Rajnai rizling 2012  Ezüst 

27 Gáspár Norbert Szürkebarát 2012  Ezüst 

8 Szabó Lászlóné Baco 1. 2012  Ezüst 

12 Móczár Béla Kékfrankos 2012  Ezüst 

28 Gáspár Norbert Olasz rizling 2009  Ezüst 

35 Kovács József Olasz rizling 2012  Ezüst 

41 Kovács József Rózsakő késői szüret 2010  Ezüst 

36 Kovács József Szürkebarát 2012  Ezüst 

31 Borbély Gyula Irsai Olivér 2012  Ezüst 

5 Szőke Barna Olasz rizling 2012  Arany 

9 Sellyei Gábor Olasz rizling-Tramini 2012  Arany 

21 A'Capella Szőlőbirtok Kékfrankos 2011  Arany 

24 Gáspár József Olasz rizling 2012  Arany 

34 Borbély Gyula Olasz rizling-Sauvignon blanc 2012  Arany 

40 Kovács József Kéknyelű 2011  Arany 

3 Szőke Barna Rizlingszilváni 2012  Arany 

25 Gáspár József Szürkebarát 2012  Arany 

38 Kovács József Ottonel muskotály 2012  Arany 

39 Kovács József Kékfrankos rozé 2012  Arany 

46 Brandt Imre Juhfark 2011  Arany 

18 A'Capella Szőlőbirtok Olasz rizling 2012  Arany 

30 Borbély Gyula Olasz rizling 2012  Arany 

1 Szőke Barna Kéknyelű 2012  Nagy arany 

20 A'Capella Szőlőbirtok Olasz rizling 2010  Nagy arany 
Champion 

4 Szőke Barna Rózsakő 2012  Nagy arany- 
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Ha én zenekritikus lennék… 
A Dresch Quartet koncertje 

az ábrahámhegyi strandon 
 

 

 

 

Nem vagyok az. Akkor nagyon szakszerű lennék. Leírnék sok 
idegen szót, amit a szakmabeliek bizonyára nagyon jól 
megértenének. De ez nem zenei szaklap. Így csak a két 
hónap után bennem még mindig meglévő benyomások, 
élmények felidézésére támaszkodhatok. Egy amatőr 
szervezőnek mindig nyomasztóak körülmények, legyenek 
azok bármennyire is megfelelőek. Az időpont csúszása, az 
ideálisnak nem mondható időjárás, a hangosítás kétségei 
mind a terheket rakják a vállunkra. Egészen a műsor 
kezdetéig. Onnantól kezdve a színpadon lévőké a 
varázspálca. És a varázslat megtörtént. A két évvel ezelőtti, 
teremben tartott ábrahámhegyi koncert után, teljesen más 
közegben – szabadtéren, strandon – előadott műsor 
ugyanolyan mértékben tudott nyomot hagyni bennem, immár 
a nézőben, hallgatóban, mint a korábbi. 
 

Kezdjük a háttérben ülő dobossal, Baló Istvánnal, aki egykor 
Salföld polgármestere is volt. A „mester”-séget megtartotta, 
már jó ideje a dobok és az ütős hangszerek mestere. Nem 
látványos mozdulatokkal operál hangszerei felett, finom 
rezdüléseiből a legmegfelelőbb ritmusok törnek elő. Szinte 
mozdulatlan a kézfeje, de mégis szól a hangszer. Amikor 
pedig „hagyták”, hogy kedvére verje dobjait és cinjeit igazi 
virtuóz dzsesszdobost hallhattunk. Talán ehhez annyit még, 
hogy magyar hangszerkészítőkkel készítteti dobjait. 
 

A bőgőn Hock Ernő játszott, minden tekintetben a quartet 
legfiatalabb tagja. A népzenén, világzenén át vezetett útja a 
dzsesszig. 

 
A legmegkapóbb számomra a szólója volt, amikor a bőgőt a 
vonóval szólaltatta meg, halk cimbalom kísérettel. Pontosság, 
kreativitás. De ezek nélkül miként lehetne a négyes tagja? 
Nemhiába hívják, sok más formációba is zenélni. 
 

Lukács Miklós a cimbalom varázslója. Hirtelen az jutott 
eszembe, hogyan fér meg két dudás egy csárdában? De csak 
az egyik a dudás – Dresch Mihály. Társa a cimbalmok mögött 
ugyanúgy tele van azzal az ambícióval, hogy hangszerének 
valamennyi lehetőségét a közönség elé tárja. Talán zárt 
térben még többet halhattunk volna különlegesen finom 
effektusaiból. Közös lemezükön (Dresch Mihály - Lukács 
Miklós: Labirintus) egyszerre is hallhatjuk invenciózus 
játékukat. Érdemes utána járni. 
 

Dresch Mihálytól nagyon vártam új hangszerének 
megszólaltatását itt Ábrahámhegyen is. A fuhun (bár már 
többször hallottam) nem keltett csalódást, és új távlatokat nyit 
az eddig is sokoldalú hangszeres játékában. Én „az itthon 
vagyok, jól érzem magam” hatását érzékeltem felszabadult 
játékában. A népdalok ismert dallamai után más, de zeneileg 
összetartozó futamok következtek, hatalmas érzékenységgel. 
 

A Dresch Quartet egy egész volt a koncerten, mégis érezni 
lehetett a zenészek magas fokú egyedi tudását. Figyelték és 
hagyták egymást játszani. Ha zenekritikus lennék, talán 
sokkal pontosabban tudnám megfogalmazni ezeket az 
élményeket. De a sok improvizatív élmény ott is hatott rám, 
egy kicsit megváltoztatta a köszönő mondataimat. Dresch 
Mihály az utolsó számuk előtt azt mondta: „Befejezésül 
játszunk egy kis dzsessz zenét!” Én így zártam a fellépést: 
„Köszönöm a nagyszerű Dresch-koncertet a dzsessz 

zenekarnak”.                                  
Zolnai László 

Tisztelt Olvasóink! 
 

Lapzárta előtti utolsó pillanatokban kaptam meg a 
különlegesnek mondható fényképet. A képen egy pecsét 
lenyomata látható. Szövege a következő: KULSO 
ABRAHAMI HEGY PETSETVE 1802 
 

A pecsétet Szabó Csaba néprajzkutató fényképezte le. 
Jelenleg ma valószínűleg ő az egyetlen, aki a Balaton-
felvidék néprajzát kutatja. (Mellesleg 2012-ben a Tördemic 
táncegyüttessel lépett fel Ábrahámhegyen a László napi 
hétvégén.) Az 1700-1800-as években az Esterházyaknak 
rengeteg birtokuk volt errefelé. Ezért Ausztriában, Fraknó 
várában található Esterházy levéltárban kezdett kutatni. Sok 
más mellett talált rá, erre a valószínűleg egy birtoklevélen 
található pecsétre. 
 

 

További sikeres kutatómunkát kívánunk Szabó Csabának  
és köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsátotta ezt a fényképet. 

 

                                                                                                                          Zolnai László kuratóriumi elnök  
                           Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány  
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Népzene, néptánc – apróságok, hírek 
 

 

A június végi Szent László napi kulturális hétvégén ismét felléptek a 

kiskunmajsai Mayossa Hagyományőrző Egyesület 

Néptánccsoportjának táncosai. Közülük ketten - egy leány és a fiú - 

2005. óta minden alkalommal itt táncoltak. Most is jöttek, de a 

hangszereikkel. Ugyanis a Mayossa saját zenekart alapított Zűrös 

együttes néven. Az egyáltalán nem zűrös fiatalok annak rendje és 

módja szerint be is mutatkoztak, amolyan elő-zenekarként. Sok 

sikert nekik, jövőre több szerepet szánunk nekik. 
 

Érdekes dolog a dél-alföldiek és a vajda-ságiak kulturális ösz-

szefonódása. A 2010-ben és 2011-ben Ábrahámhegyen fellépő sza-

badkai Juhász zenekar rend-szeresen zenél a Mayossának és a 

gátéri Kismakkosnak. A tavaly-előtt itt járt zenekari formációban a 

harmonikás bajai illetőségű tanárember volt. A Zűrös együttes 

erőteljes, szép hangú énekes leánya a vajdasági Adán lakik. Persze, 

azért az anyanyelv döntő szempont. 

Gátér kis község, Kiskunmajsa mezőváros. Kiskunmajsán már 

hetedszer rendezik meg nyaranta a Lurkó tábort, amelyen egy 

hétig 200 fiatal, 4-15 évesig néptáncot tanul. A tábor népszerű, 

mondhatni teltházas. Az utánpótlás biztosított. Talán ez is egy 

olyan apróság, ami miatt a magyar táncház módszer az UNESCO 

szellemi kulturális örökség listájára. A 

gátériek ebből a szempontból nehezebb 

helyzetben vannak. De ha figyelték, a 

táncos leányok között többen fejkendőt viseltek. Ez már azt jelenti, hogy ők 

nem leányok, hanem férjes asszonyok. Az első fellépésük alkalmával, 2002-ben 

még az édesapa a színpadon táncolt lányaival. Ma a három leánya közül kettő 

már fejkendőt visel. Egyikőjük karján ott ült az utánpótlás, Sárika is. 

   Ők így oldják meg az utánpótlásukat.  

A magyar népzene és néptánc társadalmat 

nagy veszteség érte. Július 18-án elhunyt 

Halmos Béla, Széchenyi-díjas népzenész, népzenekutató, 

hegedűtanár. Az idősebbek talán csak a Sebő-Halmos duóból, a Ki 

mit tudok idejéből emlékeznek rá. Nem kereste népszerűséget, de 

rengeteget dolgozott. Népzenével a táncház-mozgalom 70-es 

évekbeli indulása óta foglalkozott. Népzenekutatóként is 

dolgozott, gyűjtött a magyar mellett szlovák, ruszin, román, zsidó 

és cigány népzenét is. Először 1976-78 között a Népművelési Intézetben Budapesten, később 1981-86 

között különböző vidéki városokban szervezett táncház-zenész tanfolyamokat. Kiemelkedő szerepet 

játszott abban, hogy 2011 novemberében a magyar táncház módszer felkerült az UNESCO szellemi 

kulturális örökség listájára, három évtizeddel azután, hogy Novák Ferenc, Sebő Ferenc, Halmos Béla és 

Martin György közreműködésével megnyílt 1972. május 6-án Budapesten az első táncház. Tanfolyamok 

vezetőjeként és a Zeneakadémia hegedűtanáraként több száz muzsikust tanított főleg itthon, de 

Európa és Amerika országaiban is. 2013-ban Széchenyi-díjjal tüntették ki népművészeti örökségünk 

ápolásáért, a népzeneoktatás megszervezésében való tevőleges részvételéért, a Táncház Archívum 

létrehozásáért, a hagyományok megőrzésében és továbbadásában meghatározó jelentőségű, a szellemi 

kulturális világörökség részét képező táncház módszer megalkotásáért és elterjesztéséért. 
                                               Z. L.  
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  ÀBRAHÀMHEGYI CSOPORTOS KIÀLLÍTÀS 
 

 

A megnyitóról:Immár a VIII. Ábrahámhegyen és kör-nyékén alkotó képző-és 

iparművészek kiállítását rendeztük meg 2013. augusztus 17. és szeptember 29. 
között. A kiállító művészek száma idén, 36-ra emelkedett. A megnyitó nagyon sikeres 
volt, egy kisebb műsornak is beillett. Navratil Andrea a népművészet ifjú mestere 
moldvai csángó dalokat énekelt, melyet. 
Demeter László kobzon kísért. Dóczy Péter 
színművész, akit egy tv sorozatból is 
ismerhetünk, Hamvas Béla, Weöres Sándor 
és Pilinszky János gondolataival és verseivel 
evezett velünk a mélyre. A próza és a dalok 
egymást váltogatták, s a teltházas 
közönséglelkesen tapsolt. 
Jó választás volt Szalay Ágnes, pályáját 
kezdő, fiatal művészettörténész felkérése. 
Bájos személyiségével ő nyitotta meg a 
kiállítást. Ez volt a harmadik 

megnyitóbeszéde, melyre lelkiismeretesen felkészült és mondandóját 
összeszedetten, szép, érthető, választékos mondatokkal tárta a közönség elé. 
Megemlékezett a Gárdonyi Géza évfordulóról is és megemlítette, hogy milyen 
különleges miliőben vagyunk, hiszen a megnyitó helyéül szolgáló tornacsarnokban az 
idén eltávozott Udvardi Erzsébet vázlatai hatottak ránk. 
 

Ezután Vella Zsolt polgármester egyenként minden művésznek gratulált és egy emléklapot adott át. Különleges alkalomként 
választotta ki ezt a napot arra, hogy figyelmességével megköszönje az önkormányzat dolgozóinak a sok-sok kiállítás 
rendezésben nyújtott segítségüket, munkájukat. Bakosné Erzsike művelődésszervezőnek, Pacsi József falugondnoknak és 
Bors Sándornak virágcsokor és helyi bor átadásával gratulált. 
 

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy én pedig Vella Zsolt polgármester úrnak mondjak köszönetet, hogy a sport szeretetén kívül 
igyekszik sokrétű lenni és a művészetet is így felkarolja. Nem feledkezhetek meg köszönetet mondani Erzsikének sem, akivel 
készségessége miatt nagyon jó együtt dolgozni a kiállításokon. És az önkormányzat többi dolgozójáról sem, akikkel 1999-ben 
elindítottuk ezt a kiállítás sorozatot: Köszönet, Illésné Rácz Andreának, a voltpolgármester-helyettesnek Szabó Józsefné 
Terikének és Gáspár József egykori polgármesternek. 

 

A tárlatról: Ha a vendégkönyvbe lapozok, megerősítést kapok, hogy érdemes volt 
megrendezni az eddigi csoportos kiállításokat és új kedvet kapok a következőhöz. 
Idén is szép és gazdag anyag gyűlt össze. Megtelt két üveges tárló és az összes fal 
a művekkel. Előfordult olyan év, amikor a szobrászanyag volt az erősebb, de most 
Raffay Dávid mentette meg a szobrászok becsületét, "Vadjuh" című művével. Ez 
volt az egyetlen szobor. Plakettekkel azért találkozhattunk: pl. Konthur Bertalan 
Gárdonyi portréjával. A festők viszont sziporkáztak. Udvardi Erzsébet, és Szilvásy 
Nándor (ők ketten már sajnos nem lehetnek köztünk), Jancsó-MiskolcziZsuzsa, 

Rzymann Mária, Csik Márta, dr. Sárdi Ilona, Somogyi Győző, Kiss László Zsigmond, Szórády István Ödön, Homonnay 
Szabolcs, Vastag Gábor, jobbnál jobb képei felelgettek egymásnak. A felsorolás persze koránt sem teljes. Szabó Ágnes 
sajátos angyalfigurái után most egy régi, riglis ablakot használt fel képkeretnek és ebbe festett egy édenkertet. Fekete Emese 
pedig azt festette meg, amikor az ember elvesztette az édenkertet. Újítása, hogy képe elé egy 3 dimenziós szemüveget is tett. 
Ezen keresztül is lehet nézni a képet, és valóban az egy új remény dimenziója, 
melyet ügyesen festett meg, hogy a paradicsomi állapotból, vagyis az 
örökkévalóságból bűnei miatt távozó ember után egy kereszt alakú fára lép egy láb. 
Isten a halálba is utána megy az embernek, úgy szereti. Persze ez egy ember lába, 
nem Jézusé, mert Ő nem halhat utánunk, hogy megmentsen minket. Ô halhatatlan. 
,,Mert a halált nem Isten alkotta, ô nem leli örömét az élők pusztulásában." 
(Bölcsesség könyve 1, 13) ,,A sátán irigysége révén azonban a világra jött a halál, 
és akik vele tartanak, azok megtapasztalják." (Böl. 2, 24),,Isten kegyelmi ajándéka 
azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban."(Romaiakhoz irt levél 6, 23) 
 

Ilyen gondolatokat ébreszthetnek, egyes képek a mások pedig szép tájakon ringatnak el minket. 36 művész, megannyi színes 
gondolat a képeikben. Mindenkinek köszönöm, aki megnézte a kiállítást. Ismét várok minden ábrahámhegyi lakost és 
nyaralót, a 2015-ös tárlatunkra. Művésztársaimnak pedig sok egészséget kívánok, hogy szépeket tudjanak alkotni. 

                                                       Szeretettel:  Kiss Gábor  
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Az Ábrahámhegyi és Ábrahámhegyhez kötődő művészek kiállítását 
 

Immár nyolcadik alkalommal, az idén is Kiss Gábor szobrászművész szervezte és rendezte. Nagy szeretettel és 
tisztelettel bánt a beadott alkotásokkal, válogatta a kiállítandó műveket. Nem sajnálta az időt és fáradtságot. Ennek 
eredménye köszönt vissza a kiállítás látogatók reakcióiból is. Bár az idén augusztus közepére esett a kiállítás 
megnyitása, nem panaszkodhatunk a látogató közönség létszámára, hiszen a nyitva tartás ideje alatt két nap 
kivételével, minden nap érkeztek látogatók. Köszönjük szépen lelkiismeretes és önzetlen munkáját!   Bakosné  

 
 

ÁBRAHÁMHEGYEN IS BEMUTATOTT 

LISZT FERENC-SZOBROT AVATTAK BUDAPESTEN 
 

Gerő Katalin 2011-ben készült mellszobrának másolatát avatták fel 
Buda-pesten, a Nádor és Zrínyi utca sarkán álló Duna-palota 
szoborfülkéjében. 
 

Így Gerő Katalin szobrászművész alkotásának már három példánya 
áll Európában. Az elsőt a lengyel-országi Liszt-év egyik kiemelkedő 
eseményeként, 2011-ben avatták fel a Lazienki királyi parkban. A 

másodikat a belgrádi magyar nagy-követség, az ottani Zeneakadémia előtti parkban állíttatta fel. 
 

A Duna-palota épülete 1897-ben Lipótvárosi Kaszinóként nyílt meg, amelynek minden estélye, 
hangversenye, eseményszámba ment. A 115 éves intézmény ma is kulturális események 
helyszíne. Itt működik a Duna Művészegyüttes és Szimfonikus Zenekar is. A komponistához 
méltó budapesti helyszín kiválasztásában szerepet játszott az a tény, hogy Liszt első 
magyarországi otthona a Nádor utcában volt, és a zeneszerző kedvenc kápolnája a mai Szent István-bazilika helyén áll. A 
mellszobor tehát szinte rálát a zeneszerző életének két helyszínére. Ezt a Liszt portrét láthattuk mi is 2011-ben, a 
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmával rendezett kiállításunkon.  
          Bakosné 

 
 

Szent István király ünnepén 
 

Első királyunkra, a magyar államalítás ünnepére 

emlékeztünk augusztus 19-én, Ábrahámhegyen. 
 

 

 

 

 

Ünnepeltünk nálunk, de 
emlékeztek rá szerte a 
világon, ahol magyarok 
élnek. Szent István összeköt 
minden magyart. Minden 
augusztus 20-án bezárul a 
kör, összeér az emlékezés és 
a történelem. Ezért hangzik 
el minden augusztus 20-i 
ünnepségen Ábrahám-
hegyen is a Székely 
himnusz. Így gondolunk 
tisztelettel azokra is, akik 
nem élhetnek Magyaror-
szágon, mert a XX. század 
történelme úgy hozta, de ma 
is a magyar nemzethez 
tartoznak. 
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A SZENT JOBB KALANDOS TÖRTÉNETE 
 

Nemzeti és keresztény ereklyénk,  
az elmúlt évezredben kalandos utat járt be. 

 
A képen: Erdő Péter bíboros, prímás,  
esztergomi-budapesti érsek 
a Szent Jobb ereklye előtt 2013-ban 

 
1038. augusztus 15-én, amikor István királyunk meghalt, a székesfehérvári 
Boldogasszony-bazilikában helyezték családja és tisztelői szándéka szerint - örök 

nyugalomra. Testét azonban két ízben is felemelték sírjából. Először 1060 táján, a trónért folytatott harc, és 
a dunántúli pogánylázadások idején, amikor első nyug-helyéről a templom padozata alá rejtették. Másodszor 
1083-ban, a később ugyan-csak szentté avatott László királyunk emeltette ki akkor, amikor több napos 
imádkozással és csodás gyógyulásokkal övezve, a pápa engedélyével augusztus 20-án, szentté avatta őt.  

 
 
 

István nevezetessé vált jobb kezéről először az 1116 
körül íródott Hartvik-legenda tesz említést, mely 
szerint a szentté avatás során, a megnyitott koporsó 
körül megrendülve álltak az udvari emberek, mert a 
nagy király jobb keze fejét teljesen épségben találták.  
 

Ezt a jobbot, a bazilika kincstárában ama Mercurius 
kanonok őrzésére bízták, aki egy 1473-as krónika 
szerint ellopta, más források szerint további 
menekítés céljából vitte magával, a Bihar megyei 
birtokán épített monostortemplomba. A történelmi 
források szerint László király egy év múlva, 1084. 
május 20-án elzarándokolt ebbe a templomba, (a 
legenda szerint megbocsátott Mercuriusnak) és 
hódolatával mintegy szentesítette az ereklye 
kultuszát. Ez a királyi látogatás a liturgikus 
naptárakban, mint a Szent Jobb „feltalálásának” 
ünnepe szerepel. A ma Romániában, Nagyváradtól, 
mintegy 40 km-re északkeletre, a Berettyó jobb 
partján fekvő település ekkor kapta a „Szentjobb” 
nevet. 
 

A török időkben történetének újabb, rejtélyes 
korszaka kezdődött. Az ereklye ugyanis egyszerűen 
eltűnt. A történészi kutatásokból mára mégis 
valószínűsíthető, hogy a kis erdélyi faluból először 
Székesfehérvárra, majd Buda eleste után a török elől 
az akkori Magyarország legdélebbi városába, a 
dalmáciai Raguzába (ma:Dubrovnik, Horvátország) 
menekítik, ahol a Domonkosok őrzik. Az ereklye több 
mint két évszázadig pihent itt, anélkül hogy 
Magyarországon tudtak volna hollétéről. 
 

Magyar főurak akadt nyomára majd, a magyarok 
kedvében járni akaró Mária Terézia a Dominiká-
nusokkal folytatott hosszas diplomáciai tárgyalások 
után visszavásárolta. 1771-ben, először Bécsben 
hitelesítették, majd nagy pompával, Győrön és 
Pannonhalmán át, a Budai várba vitték, és a 
Zsigmond kápolnában az udvari plébánosra és az 
angol-kisasszonyok őrizetére bízták.  II. József cseh 
vitézeket rendelt István kézereklyéje mellé, majd 
1865-ben az esztergomi érsekség vehette magához.  
 
 
 

 

1900-ban került vissza ismét Budapestre, és a II. 
világháború kitöréséig itt lelte meg nyugalmát. 
Az ereklye történetének kiemelkedő eseménye volt 
az 1938-as esztendő, amikor Szent István halálának 
900 éves évfordulója alkalmából egy gazdagon 
díszített különvonaton körbeutazta az országot. A 
vonat pontos menetrend szerint, az állomásokon 
lépésben haladt át, és a lakosság fedetlen fővel, 
térden állva köszöntötte a Szent Jobbot, amelyet a 
kocsi üvegfalán át láthattak. Összesen huszonkét 
olyan várost látogatott meg, ahol a vonat nemcsak 
megállt, hanem az ereklye előtt a városban 
tiszteleghettek is előtte.  
 

A II. Világháború alatt a koronázási jelvényekkel 
együtt újból vándorútra kényszerült. 1944 őszén a 
koronaőrség nyugatra menekítette a közeledő 
szovjet csapatok elől, és egy Salzburg melletti 
barlangban rejtették el. A háború végén a fogságba 
esett koronaőrök felfedték hollétét, és az amerikai 
hadsereg egy magyar származású tisztje, George 
Kovach hozta vissza Magyarországra. Így a békeidő 
első augusztus 20-i ünnepségét, az embereknek 
vigaszt nyújtva, Szent István jobbjának 
bemutatásával tarthatták meg a romos pesti utcákon. 
1946-ban a bazilika környékén, 1947-ben pedig a 
bazilikától a Hősök teréig Mindszenty bíboros, 
prímás vezette a Szent Jobb-körmenetet. 
 

Az 50-es években a vallási hagyományt Lenin Vörös 
téren elhelyezett múmiájának kultusza háttérbe 
szorította, így az ereklyét a Szent István bazilika 
páncélszekrényében őrizték, 37 éven át.  
 

1987-ben a bazilikán belül, külön erre a célra kiala-
kított kis kápolnában már kiállíthatták, majd 1988-
ban, Szent István halálának 950. évfordulóján körbe 
is hordozhatták az országban. 
 

Az idén a Szent István király halálának 975. 
évfordulója alkalmával Székesfehérvárra érkezett a 
becses ereklye, hogy a Magyar katolikus Egyház 
képviselői a Szent Jobb jelenlétében ajánlják fel 
hazánkat Szűz Máriának, ahogyan ezt első királyunk 
tette, a halála előtti napon.  
                                                       Bakosné
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Október 1- Az idősek világnapja 

„Száguldva vágtat, rohan az idő,  

Sorra váltják egymást föl a hetek,  

Minden nyár gyorsabb, mint az előző,  

Az időnek nem mondhatsz  „állj meg”-et…”  (Zsoldos Imre) 
 

 

A fura öreg 
 

Kinek gondoltok, amikor rám néztek?  
Mit láttok? Kit láttok, nővérek?  

Egy fura öreget, nem annyira bölcset,  
Mit lát, mit csinál – ő nem is tudja már.  

Elejti a falatot. Ha hangosan szóltok,  
Hogy „Próbálja meg!” – választ sem kaptok.  

Hogy ti ott vagytok, mintha neki fel se tűnne,  
Eltűnik mindig a zoknija, cipője…  

 

Kényetekre-kedvetekre átadja önmagát,  
Fürdetés, etetés tölti ki a napját.  
Ezt gondoljátok? És ezt látjátok?  

Szemetek nyissátok: hisz’ ez nem én vagyok!  
Megmondom, ki vagyok: ki csendben meghúzódva  

Megteszem, eszem is, mint a nővér mondja…  
 

Apámnak, anyámnak kicsi fiacskája,  
Szerető fészkében egyik fiókája.  

Szárnyra kelő kamasz, jövő álmodója,  
Szerelmes társának boldog bevárója.  

Húszéves vőlegény: szívem nagyot ugrik  
Esküm emlékére, mit tartanom illik.  

 

Huszonöt évemmel, magam is apaként  
Őrzöm kicsinyeim boldog otthon keblén.  
Harmincéves férfi: ó de gyorsan nőnek!  
Téphetetlen szálak minket összefűznek.  

Negyven lettem: kirepültek, üres már a  fészek, 
De marad a párom, így nem hullanak könnyek.  

 

Ötvenéves lábaimnál kisbabák játszódnak,  
Nagyszülők lettünk már, unokáink vannak.  
Majd sötétség jő rám: feleségem meghalt.  

Jövőm eddig fény volt, mit most a rém felfalt.  
Gyermekeim most már nélkülem megállnak. 

Múlt szeretet jár át, évek, mik elszálltak.  
 

Most már öreg vagyok. Kemény a természet.  
Az idős ember vicces. Vicc csak az enyészet.  

A test, a kellem, erő széthullik, elillan,  
Kő maradt, ahol rég mondták: a szívem van.  

Ám az éltes testben ott belül fiatal 
Vagyok még. Tépett szívem duzzad:  

 

A múlt sok örömet és fájdalmat visszaad.  
Újraélem szerelmünket, hosszú életünket,  

Túlságosan gyorsan elszállt éveinket.  
Elfogadom szépen, hogy minden elmúlik.  

Nyisd hát ki a szemed, láss túl azon, mi vén:  
Nézz csak meg közelről: hát EZ vagyok én!!  

    
(Ford. Barsi Boglárka)  

 

A fura öreg legendája 
 

“Egy ausztrál vidéki város kórházának 
idősotthonában elhunyt egy idős férfi. 
Mindenki azt gondolta, semmi értékeset nem 
hagyott maga után. Később, amikor az ápolók 
csekélyke hagyatékát átnézték, az alábbi 
verset találták. Olyan erőteljes hatással volt 
rájuk a szépsége, a tartalma, hogy lemásolták, 
és a kórház minden nővérének odaadták. Az 
öregembernek az utókor számára hagyott 
egyetlen öröksége, azóta számos magazinban 
megjelent országszerte, többek között 
mentális egészség témájú magazinokban. És 
ez az öregember, akinek nem volt mit hagynia 
a világra, most „névtelen” versével az 
interneten bejárja az egész világot.”  
 

Villámgyorsan elterjedt magyar nyelven is az 
interneten a „fura öreg” verse. Elemzők szerint az 
alábbi vershez csatolt szöveg kitaláció. Akárhogy is 
van, én méltónak találtam ezt az alkotást arra, hogy 
az Idősek Napjához közeledve a mi újságunkban 
megjelenjen. Kedves Fiatalok! Jusson eszetekbe 
ez a vers, amikor legközelebb idős emberrel 
találkoztok. Jusson eszetekbe, hogy az Ő 
segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, és 
generációról – generációra száll a sok tudás. 

Gondoljunk rájuk szeretettel, s 
nem csak ezen a napon, 
hanem az év minden napján, 
hisz szeretetükkel, 
bölcsességükkel ők is mindig a 
rendelkezésünkre állnak. A mi 
feladatunk lehetővé tenni 
számukra az öregkorhoz méltó 
életet, támaszt nyújtani nekik 

a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk segíteni őket, 
hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli 
életet élhessenek. 
Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy 
fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink 
mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz 
felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen 
kincs számunkra. 

Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk 
minden idős embertársunknak! 
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Kedves Fiatalok! Jusson eszetekbe, hogy csak a test öregszik, a szív, a lélek fiatal marad.  

S egy nap valamennyien ilyenek leszünk!  

 

Az idős kor filozófiája - jó humorérzékkel megáldottaknak 
 

Életünk egyetlen korszaka, amikor idősebbek szeretnénk lenni- az a gyermekkor. 

Amíg tíz évnél fiatalabbak vagyunk, annyira foglalkoztat bennünket a korunk, hogy 

még az évet is fél-, vagy negyedévekben mérjük. „Hány éves vagy?” „Négy és fél!” 

„Négy és fél éves vagy, nemsokára öt leszel!” 
 

Azt nem mondjuk, hogy „harminchat és fél éves vagyok”. Ez a különbség ... 

Ha 13 és 18 közé esik éveink száma, felhagyunk az évtöredékek számon tartásával. 

Inkább már a következő évszámra ugrunk, vagy még egy kicsit előrébb. Hány éves 

vagy?”  „16 leszek!”  
 

Azután elkövetkezik életünk nagy napja: 18 évesek lettünk – elértük a felnőtt kort! Milyen 

ünnepélyesen hangzik! 
 

Azután egyszer csak 30 évesek lettünk. Huh, mi történt? Én úgy éreztem magam, mint aki citromba 

harapott! „MÁR 30 ÉVES VAGYOK!”; „ ilyen öreg?” Ez már nem vicc!!! 

Valami nem stimmel! De mi is történt?  Már betöltöttük a tizennyolcadik életévünket, elértük a 

harmincat is, azután már majdnem itt a negyven ... 
 

Ácsi!!! Tapossunk a fékbe, mert száguldanak az évek! Még azelőtt, hogy felfognánk, már elértük az 

ötvenet is és a reményeink kezdenek elszállni. De várjunk csak!!! Már megértük a hatvanat is. Nem is 

gondoltuk, hogy képesek leszünk rá! 
 

Tehát, betöltöttük a 18. életévünket, elértük a harmincat is, már majdnem negyvenévesek lettünk, 

már elértük az ötvenet és megértük a hatvanat is. Akkora sebességre tettünk szert, hogy 

„nekicsapódtunk” a hetvennek!  
 

Innen már egyik nap a másik után telik: „ma megértem” 2013. aug. 27. keddet!” Eljutunk a nyolcvanas 

éveinkbe és itt már minden nap egy befejezett időszakot jelent: már itt az ebéd ideje; már elmúlt fél 

kilenc; végre ágyba kerültünk. És ez így folytatódik kilencvenéves korunkig. Ezután visszafelé 

kezdünk haladni: „Még csak 92 éves vagyok.” 
 

Aztán furcsa dolog történik. Ha az ember elmúlik százéves, újra el kezdi számolni a negyedéveket, a 

féléveket, mint annak idején, gyermekkorában. „Már száz és fél éves vagyok!” 
 

Adja Isten, hogy mindannyian egészségesek legyünk még száz és fél éves korunkban is!!! 
                   (Forrás: Internet, Gyűjtötte: Szabóné B. Szilvia) 
 

 
 

HA ELVESZIK A MOBILTELEFONUNK! 
 

Ha a mobilunkon bepötyögjük a  *#06#  jelsort, a kijelzőn megjelenik a készülék gyári 

sorozatszáma (IMEI), egy 15-jegyű szám. 
 

Írjuk föl valahová, mert ha elveszik a telefonunk, vagy ellopják, a szolgáltatónkat felhívva a sorozatszám 
alapján blokkoltatni lehet a készüléket, még akkor is, ha kicserélték benne a SIM-kártyát. 
 

Valószínűleg nem látjuk többet a telefonunkat, de legalább így a készüléket az "új tulajdonos" sem tudja 
használni. Az IMEI segítségével a rendőrség megtalálhatja a használó személyt, felelősségre vonhatja, 
elkobozhatja a készüléket és visszaadhatja eredeti tulajdonosának. Minél több mobiltulajdonos tud erről a 
lehetőségről és él is vele szükség esetén, annál kevesebb esélyük marad a tolvajoknak.  
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VERDI & WAGNER EMLÉKKIÁLLÍTÁS ÉS 
HANGVERSENY ÁBRAHÁMHEGYEN 

1813-2013 
 

     Némi meghatottsággal kell felvezetnünk jelen beszámolónkat 
visszaemlékezve mostani rendezvényünk több éves előtörténetére. 
Tudvalévő ugyanis, hogy községünk Önkormányzata már évekkel ezelőtt 
programba iktatta nemzeti kultúránk kiemelkedő személyiségei jeles 
évfordulóinak méltó színvonalú megemlékezéseit, emlék-kiállítások és 
ezekhez kapcsolódó megnyitó hangversenyek megszervezésével.  
 

    Ekként sorjázott kronologikus sorrendben az éppen aktuális 
jubileumok, centenáriumok apropóján többek között ERKEL, LISZT, majd 
KODÁLY emlékezetére szerveződött rendezvényeink füzére is. 
 

      Ennek az évről-évre következetesen egymásra épülő 
programszervezési koncepciónak hozadékaként mostanra már jószerivel 
hagyományteremtő előtörténetként tekinthetünk a megelőző esztendőkre. 
 

     Tekintve, hogy az említett naptári évfordulók vonzatában a 
magyar zenetörténet legrangosabb személyiségeinek emlékkiállításai 
kerülhettek sorra Erkel (1810), Liszt (1811) és Kodály (1882) születési 
dátumai kapcsán, ezért az utóbbi évek rendezvényei értelemszerűen a 
magyar zenetörténelem bemutatására koncentráltak. 
 

     A sors kegyéből adódóan a 2013-as év naptárlapjai immár egy 
sokkal szélesebb körű kitekintésre adtak módot az európai zeneirodalom két 
korszakos jelentőségű mestere, Giuseppe VERDI és Richard WAGNER 
születési évének egybeeső bicentenáriuma révén. 
 

     Kézenfekvő volt tehát idei rendezvényünket ennek az 
évfordulónak programba iktatásával meghirdetni és megszervezni. 
 

     Az Önkormányzat döntéshozóinak ez irányú elhatározását ezúttal 
is fényesen visszaigazolta a VERDI-WAGNER emlékkiállítás megnyitó hang-
versenyére a kultúrtermet színültig megtöltő ábrahámhegyiek 
művészetkedvelő közönsége. Az érdeklődés hőfoka meghaladta a külső 
+40°-os kánikulát is! 
 

     Az elementáris vonzerőt természetesen az emlékkiállítás 
névadói, az olasz romantikus nagyopera koronázatlan királya: Giuseppe 
VERDI, valamint a zenés színpad műfaját generálisan megújító Richard 
WAGNER, a zenedráma fejedelmének személye és életművüknek máig ható 
varázsa jelentette. 
 

      Nem véletlen, hogy a kiállításra meghívott művészek a vártnál is 
nagyobb létszámban, és a legkülönfélébb stílusjegyekben fogant 
műalkotásokkal jelezték vissza részvételi szándékukat. 
 

      A teljesség igénye nélkül elég, ha Jánoskuti Márta és Székely 
László Kossuth-díjas kosztüm- és díszlettervező művészek nívós munkáit, 
vagy Fritz Mihály és Tóth Sándor szegedi szobrászművészek rendkívül 
gazdag választékot felvonultató alkotásait hozzuk fel példaként. 
 

      A legnagyobb közönségsikert érthető módon a megnyitó 
ünnepségnek VERDI-WAGNER hangversenyén közreműködő élvonalbeli 
operaénekes és hangszeres művészek aratták teljes joggal. 
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     De tartsunk sorrendet, merthogy ezt megelőzően Vella Zsolt 
polgármester úr néhány méltató szó kíséretében valamennyi kiállító művészt 
személy szerint bemutatta az egybegyűlt hallgatóságnak. 
 

      Ezt követőleg hangulatkeltő zenei felvezetésként Molnár Balázs 
fuvolaművész előadásában csendültek fel Verdi Traviatájának dallamai Kapi-
Horvát Ferenc karnagy úr átiratában és zongorakíséretével. 
 

Az ünnepi beszédet ezúttal is Dr. Zalatnay Ottó előadásában volt szerencsénk 
meghallgatni a tőle évek óta megszokott, széleskörű tárgyi tudást tükröző 
színvonalon. 
 

Ekkor emelkedett szólásra rendezvényünk díszvendégeként a Magyar Állami 
Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter, aki legnagyobb örömünkre volt 
kedves elfogadni felkérésünket, és személyesen is kifejezésre juttatta 
Ábrahámhegy kulturális missziója iránti szimpátiáját és nagyrabecsülését. 
 

Az ünnepi műsor énekszámai sorában régi kedves ismerősünk, Tóth János 
örvendeztette meg hallgatóságát művészetének sokoldalúságával, baritonjának 
széles érzelmi skálát átívelő kifejező erejével, amely a férfias lírától (Wagner: 
Dal az Esthajnalcsillaghoz) a robusztus drámaiságig (Verdi: Macbeth) egyazon 
szuggesztivitással hatott. 
 

Ha egyáltalán lehet még fokozni a művészi élményt, akkor erről Molnár András, 
az Operaház Kossuth-díjas hőstenorja gondoskodott, aki a hírneves előd, 
Simándy József eltávozása óta dalszínházunk egyetlen európai rangú Wagner-
interpretátoraként most is egy remekbeszabott Grál-legendával ajándékozta 
meg az egybegyűlteket. Acélos csengésű hőstenorjával szintúgy meggyőző 
átéléssel közvetítette Verdi AIDA című operájának bevezető bravúr-áriáját, a 
Radames-románcot is. 
 

Minden eddigi vendégszereplését felülmúló sikerrel lépett fel ez alkalommal az 
ábrahámhegyi közönség előtt Szepessy Beáta művésznő, aki nagyszerű 
ráérzéssel választotta ki Verditől és Wagnertől is a programhoz leginkább 
illeszkedő énekszámokat, így Senta balladáját a Bolygó hollandiból, valamint 
Giselda áriáját a Lombardokból méltán fogadta lelkes tetszésnyilvánítás. 
Mintegy betétszámként még egy mesteri fuvolaszólót is hallhattunk Lajtha 
László emlékezetére Molnár Balázs tolmácsolásában. 
 

Végezetül az ünnepélyes MEGNYITÓ hangverseny méltó fináléjaként a 
szabadságeszme két zenei géniuszához, Giuseppe Verdi és Richard 
Wagner személyiségéhez stílszerűen illő záróakkordként a Don Carlos híres 
Szabadság-kettőse csendült fel Molnár András és Tóth János művészi 
átéléssel intonált előadásában. 
 

Zárszóként Ókovács Szilveszter mondott méltató szavakat a zenetörténelmi 
évforduló nívós megünnepléséért, a megjelenteknek és közreműködőknek pedig 
megköszönte a lelkes részvételt és a művészetek iránti elkötelezettségét, majd 
Vella Zsolt polgármesterünk megnyitottnak nyilvánította az Emlékkiállítást, 
melynek tárlatvezetését ezúttal is Dr. Bóna Endre főorvos úr volt kedves 
elvállalni a tőle megszokott kedves gesztusként. 
 

Fenti sorok tollbamondójaként és a rendezvény megszervezőjeként csupán 
annyit kívánok mindehhez hozzáfűzni, hogy Isten tartsa meg Ábrahámhegy 
Önkormányzatának hagyományos művészetpártoló hozzáállását, hovatovább 
ismét hangot adnék annak a reménységnek, miszerint mostani 
kezdeményezésünknek akkor is lesznek folytatói, ha már a mi generációnk 
„biológiai mandátuma” egy szép napon lejár… 
 
2013. július 28. Ábrahámhegy 
                                                            Varannai Gyula mesterdekoratőr 
                                                                         szervező-rendező 
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A VERDI WAGNER EMLÉKKIÁLLÍTÁS ÉS HANGVERSENY VENDÉGEI, 
KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEI, KÖZREMŰKÖDŐI ÉS TÁMOGATÓI 

 

 
Ókovács Szilveszter a Magyar Állami Operaház 
főigazgatója  
 

A Richard Wagner Társaság munkatársai: 
Hudomel Krisztina Ügyvezető Elnök, és Vajai Balázs, 
valamint a nemrég elhunyt Király Éva örökös tiszteletbeli 
elnök. 
 

A Budapesti Olasz Kultúrintézet Igazgatója: dr. Gina 
Giannotti 
 

Kóbor Mária és Sárközi Andrea, az Országos Idegen 
nyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény munkatársai. 
 

dr. Zalatnay Ottó közgazdász, a Magyar Posztógyár 
nyugalmazott vezérigazgatója, az Ábrahámhegyi 
Fürdőegyesület volt elnöke. 
 

dr. Bóna Endre a Magyar Orvostörténeti Társaság 
alelnöke, numizmatikus A Szegedi Kórház- Rendelő-
intézetének orvosa, 1967: Kisteleken az Egyesített 
Egészségügyi Intézmény főorvosa. Kutatási területe a 
sürgősségi fogbeteg ellátás. Közel 50 cikke, tanulmánya, 
könyvfejezete és könyve jelent meg, főleg az orvos 
történelem és numizmatika témakörében. 
 

Czinder Antal Munkácsy díjas szobrászművész: Köztéri 
művei és kisplasztikái mellett jelentős az éremművészete. 
Mintegy 500-600 érem és plakett és több min 100 
kisplasztika, valamint 40 köztéri alkotása jellemzi 
munkásságát. 1996-tól a Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetsége Szobrász Szakosztályának 
titkára.  
 

Fekete Emese grafikus, festőművész 
Képzőművészettel 16 éves kora óta foglalkozik, de 
megélhetését mindig polgári foglalkozásból fedezte.18 évig 
dolgozott a Csili Művelődési Központban, ahol kiállításokat 
rendezett, képzőművészeti és kreatív tanfolyamokat 
szervezett, hobby klubokat hozott létre, kiadványokat 
tervezett és szerkesztett. Nyugdíjazása óta a 
képzőművészet a fő foglalkozása. Fest és grafikákat 
készít. 
 

Fritz Mihály szobrász és művésztanár: A Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán mestere: Pátzay Pál. 
Szobrászatot tanított a szegedi Tömörkény Művészeti 
Szakközépiskolában. Művészetében a magyar szobrászat 
realista hagyományait követi, jelentős portréista. Jó 
karakterizáló képességgel, gondosan mintázza meg 
modelljeinek arcvonásait. Igen jelentékeny éremművészi 
munkássága, amely több mint 800 művet foglal magába.  
 

dr. Gerő Katalin szobrászművész: Több, mint három 
évtizeden át, ügyvédként dolgozott, majd Krasznai János 
szobrászművész bíztatására kezdett el szobrászattal 
foglalkozni. Mesterei között említheti Huber Józsefet, Pató 
Rózát, László Pétert, és a Budafoki Képzőművész Kör 
vezetőjeként a mostani kiállításunkon is résztvevő dr. 

Kubászova Tamara éremművészt, valamint Benedek 
György szobrászművészt, (akinek kiállítását láthatták 
nálunk is), vagy a nemrég elhunyt, Munkácsy-díjas 
grafikusművész-pedagógust, Bálványos Hubát. Az elmúlt 
évben láthatták nálunk Liszt Ferencről készült alkotását, 
melyet Varsó legillusztrisabb helyére, a Királyi Parkba, a 
híres Chopin-emlékmű közelében avattak fel. Mostani 
kiállításunkra a szintén évfordulós Lajtha László 
zeneszerző, néprajzkutató szobrát hozta el hozzánk. 
 

Gulyás László grafikus festőművész: A Képző-és 
Iparművészeti Középiskolát reklámgrafika szakon végezte, 
majd a Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt. Portréira 
az egyéniség és karakter megformálása a legjellemzőbb. 
 

Hartung Sándor festőművész: A Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán, mesterei: Dienes Gábor, 
Kokas Ignác, Nagy Gábor. 1986-89: Szőnyi-ösztöndíjat 
kapott. 1986: Pesterzsébeti Galéria Tavaszi Tárlatának 
festészeti és közönségdíja; Gaál Imre Galéria Grafikai díj. 
Megkapta a 13. Tavaszi Tárlat Biennálé Festészeti díját. 
Könyveket is illusztrál. Elsősorban a figurális táblakép 
festészet érdekli. 
 

Homoki Anikó, festő, üvegművész: Kemencében 
olvasztott üveg-alkotásokat készít, egy rendkívül 
környezetbarát, úgynevezett "fusing" technológiával. 
Képzőművészeti tanulmányait Budapesten végezte. 
Szereti az egyszerű üveg hatását megtartani, kevés 
színezést használ. Ezzel mutatja meg, hogy az üveg tele 
van fénnyel, színnel, finomsággal. 2003 óta több önálló 
kiállítása is volt. 
 

Janzsó Anna festőművész A Richard Wagner Társaság 
vezetőségi tagjaként, Wagner ihlette festményeit mutatta 
be kiállításunkon. 
 

Jánoskuti Márta Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes 
Művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Kiskeresztjének tulajdonosa, Ruttkai-Gyűrűs. 1970-től a 
Vígszínház jelmeztervezője, 1979-től a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem tanára. A prózai darabok mellett 
tervezett tévéfilmet, operát, operettet, részt vett egyéni és 
csoportos kiállításokon itthon és külföldön. Kiállításunkon a 
Szegedi szabadtéri Játékok Don Carlosához készült, 
valamint a Magyar Állami Operaház Álarcosbál 
előadásának kosztüm és jelmezterveit láthatták. 
 

dr. Konthur Bertalan szobrász és éremművész: 
Németországban élő sebészorvos, aki csodálatos érmeket, 
plaketteket, kisplasztikákat készít. 
 

dr. Kubászova Tamara szobrász-éremművész Kutató 
orvosi életpályája mellett kezdett el foglalkozni 
szobrászattal. Kiállításunkon Verdi Traviata ihlette 
éremmel tisztelgett a nagy olasz zeneszerző évfordulója 
alkalmából. 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XX. évfolyam 3. szám 2013. október oldal21 

Pintér István Pál festőművész Bár a Budapesti Műszaki 
Egyetemen végzett, a Moholy Nagy László Stúdióban, 
majd az Óbudai Festőiskolában művésznek képezte 
magát. Képei megtalálhatók a Képcsarnok Galériában is. 
Több alkotása külföldre, Svájcba ,Angliába, és az USA-ba 
is kikerültek. 
 

Somogyi Gábor festőművész, akink alkotásait több 
alkalommal is láthatták nálunk. Gyönyörű tűzzománcokat 
és táblaképeket fest. 
 

Steiner István: Autodidakta képzőművész, aki kreatív és 
ötletes kollázs és montázs technikával készült alkotásaival 
mutatkozott be kiállításunkon. 
 

Székely László, Kossuth díjas díszlettervező: 
Magyarország szinte minden színházában dolgozott. 
Tanított a Képzőművészeti Főiskola díszlet- és 
jelmeztervezési tanszékén. Művészetét 1973-ban Jászai 
Mari-díjjal ismerték el, 1984-ben Érdemes Művészi címet 
kapott, 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Kiskeresztjével tüntették ki, 2012-ben pedig megkapta a 
Kossuth díjat. 
 

Tóth Sándor Munkácsy díjas szobrász, éremművész 
Aki idén márciusban töltötte be a 80. életévét. Alkotásainak 
legnagyobb részét érmek teszik ki, ezer éremnél több 
dicséri a keze munkáját. 1959-ben Kisfaludi Strobl 
Zsigmond tanítványaként végzett a Képzőművészeti 
Főiskolán. Alkotásai olyan helyekre is eljutottak, mint 
például, 1994-ben Colorado Sprigs-be, ahová az Amerikai 
Numizmatikai Múzeum hívta meg önálló tárlattal, vagy a 
bécsi Szépművészeti Múzeum éremtárába. 
 

Wieber Mariann Balázs Béla díjas, Érdemes Művész, a 
Magyar Állami Operaház Magyar Köztársaság Lovag-
keresztjével kitüntetett, iparművész, jelmeztervezője. 
Diplomája megszerzése után a Magyar televíziónál kezdett 
el dolgozni, ezzel párhuzamosan több fővárosi és vidéki 
színháznak készített jelmezterveket. Hosszú ideig a Thália 
Színház és az Operaház tervezője volt. Tanított a Színház 
és Filmművészeti Főiskolán, több hazai és külföldi 
kiállításon szerepelt munkáival. 
 

Zenei közreműködők: 
Molnár András Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas 
operaénekes, Tóth János Liszt díjas operaénekes. Az 
Artissimo Trió tagjaként: Kapi-Horváth Ferenc 
zeneszerző, a Pénzügyőr Koncertfúvós Zenekar vezető 
karnagy ezredese Molnár Balázs koncertmester, 
fuvolaművész Szepessy Beáta operaénekes, énekművész 
 
Krasznay István, a Krasznai és Fia nyomdaipari Kft. 
ügyvezető igazgatója támogatta rendezvényünket a 
meghívók és plakátok elkészítésével. 
 

és végül, de nem utolsó sorban: Varannai Gyula aki 
nélkül ez a kiállítás sem jött volna létre, hiszen ötletgazdája 
és több éve fáradhatatlan szervezője és rendezője zenei 
témájú kiállításainknak. Gyula bácsi mesterdekoratőr. Az 
ábrahámhegyi kiállítások rendezési munkájában évek óta 
segíti családja is.  
 

Támogatóink voltak még: Evidencia Reklámszervező Bt., 
az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület és a Pro-Ábrahámhegy 
Alapítvány 

 
 

Elhunyt Király Éva a Richard Wagner Társaság tiszteletbeli elnöke 
 

Hosszú, súlyos betegség után, életének 82. évében elhunyt Király Éva, a magyarországi 

Richard Wagner Társaság és Archívum tiszteletbeli elnöke. 
 

A budapesti székhelyű Richard Wagner Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, elévülhetetlen 

érdemeket szerzett Richard Wagner zenéjének és eszmeiségének népszerűsítése terén. 

Lelkesedésével a társaságot a hazai és külföldi zenei élet elismert szervezetévé emelte. 

Munkája elismeréseként tavaly a Richard Wagner Társaságok Nemzetközi Szövetségének 

legmagasabb rangú kitüntetését, az Arany-W elnevezésű díjat nyerte el. 
 

A díjátadás alkalmával ezt mondta: „Ez a különleges megbecsülés kötelez bennünket arra, 
hogy minden igyekezetünkkel óvjuk, ápoljuk, terjesszük a felbecsülhetetlen értékű wagneri 
hagyatékot most és a jövőben is.”  
 

A világ 159 Wagner-társaságának mintegy 46 ezer tagját képviselő Marton Éva elnök a 

kórházban nyújtotta át a kitüntetést Király Évának. 
 

Király Éva nagy betegsége ellenére, utolsó idejében is őszinte segítőkészséggel, és 

elkötelezettséggel segítette, és támogatta az idei évfordulós Richard Wagner kiállításunkat. 

Hálás szívvel emlékezünk rá. 
            Bakosné 
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Badacsonyi Szüret  
 

Az ábrahámhegyi „Jégmadár” Nyugdíjas Klub tagjai közül 
sokan részt vettek a badacsonyi szüreten. Az ábrahámi 
traktor pótkocsiján ülve énekelve haladt a kis csapat 
Tomajtól Badacsonyig. Az idén szerencsére nem lovas 
kocsival vonultunk fel (rosszak a tapasztalatok az elmúlt 
évekből). Abban biztosak voltunk, hogy sofőrünk, Orbán 
Lali nem fog „megbokrosodni”, így nyugodtan vállaltuk a 
felvonulással kapcsolatos feladatokat: Előző este 
traktordíszítés krepp- papírral és lufikkal, a felvonuláson 
megfelelő mennyiségű bor elfogyasztása, jó hangulat biztosítása, hangos nótázás, az általunk 
készített pogácsa, sajtos rúd, pattogatott kukorica osztogatása, kínálgatása. Reméljük, hogy 
Polgármester Úr is elégedett volt kis társaságunkkal! (Jelentem mindenki szerencsésen hazaért!)                             
Szabóné B. Szilvia 
 

         
 

A TOTALITÁRIUS DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK 
EURÓPAI EMLÉKNAPJA AUGUSZTUS 23.  

 
2009-ben, az Európai Parlament ülésén javasolták, hogy az 1939 -es Molotov–
Ribbentrop-paktum (más néven Hitler-Sztálin paktum) aláírásának évfordulóján, 
minden év augusztus 23-án emlékezzünk meg a kommunista és a nemzeti 
szocialista-nyilas korszak, a XX. sz . két megrendítő diktatúrájának áldozataira. Az 

emléknapot először 2011-ben Varsóban tartották meg. 2012 -ben Budapesten volt a megemlékezés a Terror 
Háza Múzeumban. Harmadszor, idén a soros EU -elnök Litvániában tartották a megemlékezést.  
 

Mi is volt a Molotov–Ribbentrop-paktum? 
 

Német–szovjet meg nem 
támadási szerződés, 
melyet 1939. aug. 23-án 
Moszkvában Molotov 
szovjet és Ribbentrop 
német külügyminiszter írt 
alá. Ebben vállalták, 
hogy tartózkodnak "az 
egymás ellen irányuló 
minden erőszakos tény-
kedéstől, támadástól, 
akár külön, akár más 
hatalmakkal együtt". Ki-

mondták, hogy ha bármelyik államot egy harmadik 
állam részéről támadás érné, a másik fél ezt a 
harmadik államot semmilyen módon nem támogatja. 
Mind szovjet, mind német részről a paktum 
megkötésének fő oka az volt, hogy elkerüljék a 
kétfrontos háborút. 
 

A felek a szerződéshez titkos záradékot is csatoltak, 
amely német és szovjet érdekszférákra osztotta fel 
Európát. Szovjet érdekeltség lett volna Finnország, 
Észtország, Lettország, és Lengyelország keleti 
része, valamint Besszarábia. Németországnak 
juttatták volna Lengyelország nyugati területeit és 
Litvániát, ám ez utóbbi az 1939. szeptember 28 -i 
újabb megállapodás értelmében másfél lengyel 
vajdaság fejében a szovjet érdekszférába került.  
 

Litvánia 1940-es szovjet katonai megszállását 
követően a német kisebbség lakta marijampoléi 

területért a Szovjetunió külön 7,5 millió aranydollárt 
fizetett Németországnak.  
 

A sokáig tagadott titkos záradék végül mégis 
nyilvánosságra jutott. Első ízben, a háborús bűnösök 
nürnbergi perében, Rudolf Hess ügyében, de mivel a 
dokumentum hitelességét nem tudták bizonyítani, a 
nürnbergi törvényszék nem vette figyelembe. A titkos 
jegyzőkönyv német eredetije feltehetően megsem -
misült, de mikrofilm változata fennmaradt a külügy -
minisztérium levéltárában. Innen jutott a nyugati 
média birtokába, amely azt több ízben is leközölte.  
 

A hivatalos szovjet álláspont is mindvégig tagadta a 
titkos záradék létét, mígnem 1990 februárjában, 
Moszkvában közöltek egy fotokópiát az orosz nyelvű 
gépelt másolatáról, majd 1992-ben a paktum 
eredetije is előkerült a Szovjet Kommunista Párt 
archív anyagai közül.  
 

A történelmi események is a dokumentum létezését 
igazolták. A területi osztozkodást a szerződő felek 
pontosan úgy hajtották végre, ahogy az a 
megállapodásban szerepelt. Lengyelország keleti 
részeinek 1939. szeptemberi megszállása után a 
Szovjetunió 1940 nyarán bekebelezte a balti 
államokat és Besszarábiát, bár Finnországot az 
1939-40-es téli háborúban a szovjet csapatok nem 
tudták leigázni. Hitler pedig, miután meghódította 
Európa nyugati felét, s már nem fenyegette a 
kétfrontos háború veszélye, felrúgta a 
megnemtámadási megállapodást titkos záradékostól, 
és 1941. június 22-én elindította hadosztályait a 
Szovjetunió ellen. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1939
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_23.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vjacseszlav_Mihajlovics_Molotov
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetunió
http://hu.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Ribbentrop
http://hu.wikipedia.org/wiki/Német_Birodalom
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MEGALKUVÁS HELYETT DICSŐ HALÁL 

OKTÓBER 6. AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA 
 

A tizenhárom Aradi Vértanú A első sor balról jobbra: Knezic Károly, 
Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos. Középső sor balról 
jobbra: Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, 
Török Ignác, Vécsey Károly. Alsó sor balról jobbra: Kiss Ernő, Schweidel 
József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos 
 
 

Az Aradi Vértanúk 
 

Döbbenet volt az ország lelke akkor, 
Egyetlen sóhaj morajlott tova, 

Mint vészes rianás, gáttörő tavaszkor, 
Úgy dübörgött Kossuth nagy kora. 
Vijjogva szállt a zord halálmadár, 

Mint pokolból szabadult szörnyű rém: 
Sötétség lett úrrá e szent hazán, 
Mert Világosnál kialudott a fény. 

Egy jajszó sikoltott a honfi szájon - 
Az aradi Tizenhárom! 

 
Az Óriás, ki lelke tűzborával 

Tízmillió magyart harci lázba vert, 
Lángajkára fagyott utolsó dalával 
Már Mars hadisten kebelén pihent. 

Nem pergetett már riadót a dobok szava, 
Elnémultak pacsirták, sasok. 
De égre zúgott Petőfi sóhaja, 

S végig dörögte a világon: 
Az aradi Tizenhárom! 

Öklét rázta a Becsület szava, 
A Jog, igazság felordított, 

Kegyelmet kért a fél világ maga, 
Ám a győző halálharangot kondított. 
És fennakadt a szörnyű vérvádon: 

Az aradi Tizenhárom! 
 

És meghaltak, dicsőn, mint az istenek, 
Nevük tízmillió magyar szívben remeg. 

S élni fog, amíg csak egy magyar terem, 
Dicsőségük száll a honfi szájon: 
Örökké él az aradi Tizenhárom! 

 
 

Julius Jacob von Haynau, a bresciai hiéna halálának legendái 
 

A népek jogérzete, ha nagy sérelmet szenved, igazságszolgáltatást keres már itt a földön is. S 
ha nem talál, hát a képzelethez folyamodik. Így történt ez Haynauval is. Az Isten büntető kezét 

kereső magyar lélek horrorfilmbe illő, iszonyú halált mért az aradi vérbíróra. 
 

A legenda szerint Haynau 1853. március 15-én éjjel hirtelen 
halt meg Bécsben, és úgy emlegetik, hogy elevenen került a 
boncoló asztalra, méghozzá úgy, hogy a halál okának 
kiderítése végett, amikor másnap boncolást hajtottak rajta 
végre, a koponya fedelét leemelvén, az orvosok borzadva 
látták, hogy az agyvelő még lüktet, vagyis Haynau még él. Az 
egyik orvos menten elájult, a másiknak azonban volt még 
annyi lélekjelenléte, hogy felkapott egy kést, s beleütötte az 
eleven halott agyába - megkímélni őt az élveboncolás 
kínjaitól. 
 

A történetnek azonban van még cifrább változata is, mely 
szerint 1853-ban, amikor az Észak Olaszországi felkelést a 
császáriak képtelenek voltak elfojtani, a császár visszahívta 
Haynaut, és kinevezte hadsereg-parancsnoknak. Éppen ezt 
ünnepelte egy bécsi vendéglőben, amikor az első pohár után 
holtan esett össze. Legalábbis a jelenlévők így vélték, hisz 
nem tudhatták, hogy egy fejsérülése miatt rendszeresen 
elvesztette az eszméletét. Mire a lánya Szatmárból 
megérkezett Bécsbe, már el is temették. Mivel tudta, hogy az 
apja gyakran elájult, ezért az asszony exhumáltatta a 
holttestet. S valóban neki lett igaza, a táborszernagy nem halt 
meg, élve temették el. Nagy megdöbbenésre hason feküdt a 
koporsóban, körmeire rászáradt a vér. 
 

Jó kis szaftos horror történetek ezek, de mi a valóság? Mert 
túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, sajnos csak a mesékben 
végzik a gonoszok gonosz módon. Az tény, hogy Haynau 
halálának napja, érthető okot adhatott a legendák 

burjánzására. 1853. március 15-én, a forradalom kitörésének 
ötödik évfordulóján sújtott le rá Isten keze. Bár a valóságban, 
a hírhedt hóhérral agy- és tüdővérzés végzett, amit még a 
korabeli orvostudomány is meg tudott különböztetni a 
tetszhaláltól, Grazban temették el, és élve boncolására, élve 
temetésre nem került sor. 
 

Haynaut ettől függetlenül Európa-szerte általános 
közutálatnak örvendett. Az olasz szabadságharcosokkal való 
kegyetlenkedéseiről nevezték el "bresciai hiéná-
nak".(Bresciában az történt, hogy a sebesült kórházakban 
fekvő forradalmárokat sorra kivégeztette, a nőket, pedig aki 
gyanúja szerint támogatták a szabadságharcosokat 
nyilvánosan megvesszőztette. 
 

Igaz az a történet, hogy a már nyugállományba vonult hóhért 
angliai utazása során, Londonban egy munkásgyűlés két 
magyar résztvevője felismerte és megverte. A híradások 
szerint a „Ezt Aradért kapod!” felkiáltások közepette. Állítólag 
Garibaldi egy londoni látogatása során meg akarta keresni a 
két elkövetőt, hogy megköszönje nekik Haynau összeverését.  
 

Éppen így járt Brüsszelben is, Párizsból pedig alig tudott 
elmenekülni. Berlinben ellenben ünnepelték, Bécs városa 
pedig díszpolgárává választotta. Érdekes adalék, hogy 1850-
ben, amikor Ferenc József végleg nyugdíjazta, a jutalomként 
kapott pénzből Szatmárban vásárolt magának birtokot, 
Nagygécen. Ott telepedett le, éppen abban az országban 
élete utolsó éveiben, ahol a legjobban gyűlölték. 
                                                                                                            Bakosné 

http://hu.wikipedia.org/wiki/London
http://hu.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCsszel
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HERCZEG FERENC 
Az elfelejtett író 

 

Ki gondolná egy magyar íróról, hogy Nobel-díj ajánlás ide, elismerések, kitüntetések oda, 
szinte törlődik a köztudatból. A könyvtárak kiszórják műveit, a lapok nem írnak róla, 

az olvasó nem találkozik a nevével, kikopik az emlékezetből is. 
 

Herczeg Ferencről nem beszélt senki, 

regényeit nem ajánlotta, senki, egé-

szen a múlt nyárig, amikor két alkalommal is ráterelődött a szó. 

El is felejtkeztem ezekről a beszélgetésekről, de nem régen, 

amikor a könyvtárban rátaláltam a Történelmi regények című 

kötetére, eszembe jutott, hogy ajánlották olvasásra. A kötetben 
négy írás található. A pogányok, Az élet kapuja, A fogyó hold, és A 

hét sváb. A Pogányok Szent István korában, a Vata-féle 
pogánylázadás idején játszódik. Hőse Alpár, egy besenyővezér 

kereszténnyé lett, papnak állott fia. Az Élet kapujában, Bakócz 

Tamás történetét olvashatjuk, aki II. Gyula és X. Leó pápaságának 
Rómájában próbál hatalmat szerezni, hogy a Magyarországra 

törő török veszélyt elháríthassa. A fogyó hold, már a török 

időkben játszódik, és egy végvári vitéz kalandjait mondja el. A 

hét sváb írásában hét, derék Verseci legény kiállását mutatja be, 

1848 magyar eszményei mellett. A történelmi környezetben 

játszódó, színesen fogalmazott, romantikus, anekdotikus törté-
neteket, mintha filmen peregnének, úgy látjuk magunk előtt. Nem 

hosszú, érdekes írások, amik könnyen olvashatók. Olvasásuk 
közben visz magával a cselekmény, de mégis sok információt 

adnak az adott korról is. A mai szerelmes füzetek, regények 

helyett ajánlom mindenkinek! 
 

Írói pályafutásának legnagyobb sikerei a két világháború közti 
korra, a Horthy-korszakra esnek. Rendkívül népszerű volt, 

megkapott minden elismerést. Gyűjteményes köteteit 

díszkiadásban jelentették meg, 1925-ben a Magyar Tudományos 

Akadémia Az élet kapuja című regényével Nobel-díjra jelölte.  
 

Nyirő Józsefhez, Wass Alberthez hasonlóan, a Trianoni 

békepaktum után, szorgalmazta az elcsatolt területek revízióját. 
Számos közéleti tisztsége mellett, a Magyar Revíziós Liga 

elnökeként, az összes Trianon által elcsatolt terület 
visszaszerzésének híve volt. A ligához, melynek 35 nagy 
taglétszámú alapító szervezete volt, 1929-re több mint ötszáz 

tagszervezet csatlakozott.  
 

1949 után évtizedekig nem jelenhettek meg művei. Az 50-es évek 

elején kitelepítették a Hortobágyra. 1953-ban, Sztálin halála után 
szabadult, amikor megszüntették a munkatáborokat. A következő 

évben, 1954. február 24-én, 91 éves korában halt meg. 

 

Az elfelejtett író és Badacsonytördemic 
 
 

Amikor információk után kutattam 
munkásságáról, találtam rá arra, amit 

szerintem kevesen tudnak, hogy élete 
egy részét a badacsonyi lábdihegyi 

birtokán töltötte, ahol számos alkotása 
is született. Itt találtam meg a hírt, hogy 
az író születésének 150. évfordulója 

alkalmából Badacsonytördemic-
Ládihegyen Herczeg Ferenc emlékévnek 

nyilvánították a 2013-as esztendőt és különböző programokkal, 

többek között a június 22-én megnyitott emlékkiállítással 

emlékeznek meg az íróról. A tárlat a Faluházban, egészen év 
végéig látogatható, hetente keddtől- szombatig, 9-20 óra között. 
 

Tördemic és Herczeg Ferenc „találkozása” 1929-történt. Az akkor 
már ismert, és elismert írót vonzotta a Balaton térség szőlő és 

borkultúrája. „Mert az én szülőhazámban csak az megy 
megsüvegelendő ember számba, akinek rendesen megkapált 
szőlője van ...” – áll a birtokvásárlás körülményeire vonatkozó 

visszaemlékezésében. Herczeg Ferenc valamikori birtokának 
helyét ez év februárja óta emléktábla jelöli Tördemicen. Az 
emléktábla felavatása volt az emlékév első mozzanata.

 Ezt az író budapesti nyughelyének meglátogatása követte a 
Farkasréti temetőben, majd a tárlat megnyitása. Itt láthatók az 

író eredeti használati tárgyai, bútorai, kordokumentumai. A jeles 
évforduló tiszteletére sorszámozott, mindössze 300 példányt 

számláló borkülönlegesség készült a Borbély Családi Pincészet 
gondozásában, badacsonyi szürkebarátból. A bor kereskedelmi 

forgalomban nem kapható, kizárólag a kiállítás helyszínén lehet 
megvásárolni, azzal a könyvvel együtt melyet ebből az 

alkalomból, saját munkákból, egyedi felvételekből Ludwig Emil és 

Tóth Tibor állítottak össze. Badacsonytördemic-Ládihegy nem 

hagyja veszni egykori lakójának emlékét. Herczeg Ferenc 
tiszteletre méltó közéleti, irodalmi tevékenysége olyan értékes 

hagyaték, melyet vétek lenne nem megosztani, hiba volna nem 
felfedezni – mondta Vollmuth Péter polgármester. Emlékeztetett 

arra is, hogy Herczeg Ferenc sokat tett ezért a vidékért. Többek 
között az ő érdeme is a Badacsony-hegyi bazaltbányák 

megszűnése, és hogy ebben a témában több publikációja is 

megjelent korabeli, országos hírű lapokban (ezek is 

megtekinthetők a kiállításon), és elévülhetetlen érdemei vannak 

a Badacsonylábdihegyi strand kialakításában is. 
            Bakosné  
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OKTÓBER 23-RA KÉSZÜLVE: Veszprém Megyei események 
1956. október 23-tól, november 5-ig 

Veszprém válaszol Budapest ifjúságának 
 

„Mint vészharangok sürgető szavát, mely őszi estén felriasztva száll, 

Hallottuk hangod, pesti ifjúság, és vádló hangod szívünkbe talál.” 
  

Október 23-án a Veszprémi Vegyipari Egyetem hallgatói 
délután háromkor nagygyűlést tartottak a Petőfi Színházban, 
melyen részt vettek a soproni és a miskolci egyetemek 
küldöttei is. A több száz hallgató amellett döntött, hogy a 
Veszprémi Egyetemen is megalakítják a MEFESZ-t (Magyar 
Egyetemisták és Főiskolai Egyesületek Szövetsége) 
Vezetősége: Füredi Zoltán, Pálinkás Keresztély, Mekl József, 
Jedlovszky Pál, Szűcs István, Bíró Sándor kerültek be. 
 

Október 24. Keszthelyen: Fejes Lajos, városparancsnok a 
helyi pártvezetéssel egyetértésben katonai igazgatást 
vezetett be. Megakadályozták a Mezőgazdasági Akadémia 
hallgatóinak utcára vonulását, két katonát, akik a diákokat 
tüntetésre buzdították letartóztattak. 
 

A budapesti harcok hírére elégedetlenkedő csoport gyűlt 
össze Veszprémben az egyetem épülete előtt azzal a 
szándékkal, hogy az egyetemisták menjenek velük tüntetni. A 
tüntetni szándékozókat dr. Benedek Pál tanszékvezetőnek és 
Földesi István századosnak sikerült megnyugtatni és 
hazatérésre bírni. 
 

Október 25-én áldozatul esett a Kossuth téri vérengzésben 
Balogh Erzsébet 20 éves balatonhenyei lakos. 
 

Este Veszprémben nagy tüntetés volt, amely a város lakóit 
végleg a forradalom mellé állította. A különböző irányból 
érkező tüntetők az egyetem előtt találkoztak, innen a 48-as 
emlékműhöz vonultak, majd a Városi Tanács épülete elé. 
 

Várpalotán, a 16 órakor kezdődő tüntetés résztvevői 
ledöntötték a szovjet emlékművet, a középületekről 
eltávolították a vörös csillagokat. Ezután a pártbizottság elé 
vonultak, ahol egy fegyverét használó tisztet megvertek. A 
felkelők lefegyverezték a rendőröket, majd megtámadták a 
városon áthaladó szovjet katonai konvojt. Az összecsapásban 
14 szovjet katona és egy felkelő vesztette életét. 
 

Délután Devecserben is ledöntik a szovjet emlékművet. A 
helyi pártbizottság egyik munkatársa fegyverével két embert 
megsebesít. 
 

A keszthelyi teherfuvarozási vállalatnál megválasztják a 
munkástanácsot, melynek elnöke Varga Ferenc lett, aki 
október 31-ig a városi forradalmi bizottságot is irányította. 
 

Október 26-án, Tapolcán magyar katonák lelőtték a 
munkáját végző Tóth Istvánt, a helyi 27-es számú AKÖV 
Vállalt egyik sofőrjét, ami miatt forradalmi tüntetés kezdődött, 
ledöntötték a szovjet emlékművet, a középületekről leverték a 
vörös csillagokat. A pártbizottság iratait kidobálták az utcára 
és elégették. 
 

Megalakult a Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács. Tagjai: 
Arnhoffer István, Bíró Sándor, dr. Brusznyai Árpád, dr. 
Héthelyi Ferenc, Horváth József, Horváth Tibor, Jenő László, 
Jónás Oszkár, Kertbolt Kornél, Kis-Gál Imre, Lóránd Imre, 

Markotics Lajos, Mészáros Sándor, Mohos Gábor, Nagy Béla, 
Pál Ferenc, Rózsás József, Sánta Károly, Snechta Péter, 
Straub Gyula, Szűcs István. A tanács elnökének Lóránd Imrét 
választották meg. A Forradalmi Tanács megalakulásával 
megszűnt a megyei, járási vb. elnökök, titkárok és a 
végrehajtó bizottságok jogköre. 
 

Veszprémben ismét forradalmi felvonulás kezdődött. A 
résztvevők száma 10.000 főre tehető. A tüntetők forradalmi 
jelszavakat hangoztattak és fegyvert követeltek, hogy 
harcolhassanak a szovjet csapatok ellen. Még ezen a napon 
megkezdődött a nemzetőrség szervezése, bár fegyverhez 
csak október 30-án jutottak. Az egység parancsnoka Bíró 
Zoltán volt. 
 

A Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács bevezette a 
statáriális bíráskodást a megye egész területén. 
 

A Veszprém megyei Rendőr főkapitányság rendőrei 
nyilatkozatban ismerték el felettes szervnek a Nemzeti 
Forradalmi Tanácsot. 
 

Tüntetés volt Pápán. A helyi lövészezred katonái rálőttek a 
tömegre, de ennek ellenére azok elfoglalták a rendőrség 
épületét. A tüntetés résztvevői ezután kiszabadították a 
börtönből a rabokat. Az ügyészség iratait a börtön udvarán 
elégették. 
 

Ajkán is tüntetésre kerül sor. 
 

A megye lakosságának követelésére a Megyei Pártbizottság 
elmozdította állásából Kiss Imrét, a Megyei Tanács elnökét. 
 

Tüntetés volt Tótvázsonyban. Betörték a begyűjtési hivatal 
ajtaját és elégették az ott található iratokat és aktákat. 
 

Tapolcán megalakult a Járási Forradalmi Tanács. Elnöke 
Gucsi István őrnagy lett. Ezt követően megindult a községi 
forradalmi tanácsok szervezése. Október 29-ig, 25 helyen 
alakultak meg, 11 helyen pedig szervezés alatt álltak. 
 

Várpalotán este a Palota Szállóban megválasztották az 
Ideiglenes Nemzeti Forradalmi Tanácsot. 
 

Október 27-én Veszprémben ülést tartott a forradalmi 
bizottság. Lóránd Imre tárgyalásokat folytatott a város közéleti 
személyiségeivel, köztük a püspökkel is. A megyei börtönben 
található 60-70 rab közül 38-at szabadon engednek. 
 

Újabb tüntetés volt Várpalotán. A felkelők a laktanyához 
vonultak, ahol fegyvereket követeltek. A követelés 
teljesítésére ígéretet is kaptak, majd közéjük lőttek! Ezért a 
nap folyamán a többször is visszatértek a laktanyához és 
követelték a tűzparancsért felelős személy kiadását. Lentiből 
a lövészezred harckocsikkal megerősített egységét küldik a 
laktanya felmentésére. 
Megalakult Devecserben a járási forradalmi tanács 36 taggal. 
Elnöke Heiczinger István lett. 
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Pápán megalakult a Munkás-Paraszt-Katona tanács, amely 
később felvette a Pápa város Forradalmi Tanácsa nevet. 
 

Megválasztották a Sümegi Járási Forradalmi Tanácsot a 
Kisfaludy téren tartott nagygyűlésen, melynek elnöke Maurer 
Géza lett. 
 

Tapolcán Gucsi István őrnagyot, a lövészezred parancsnokát 
választották meg a járási forradalmi katonai tanács elnökévé, 
helyettese Kisteleki János lett. A tanács megbízottja mintegy 
80 nemzetőrt fegyverzett fel a rendőrség épületében. 
 

Keszthelyen a forradalmi bizottság öttagú küldöttsége 
felszólította Fejes Lajos alezredest, hogy csapataival álljon a 
nép mellé, ellenkező esetben megostromolják a laktanyát. 
Fejes a laktanya védelmére Sármellékről repülőket, 
Tapolcáról harckocsikat kért. A repülőgépek megjelenésekor 
a tömeg feloszlott, 17 órától újra bevezették a katonai 
igazgatást, a katonaság megszállta a középületeket. 
 

Október 28-án, Ajkán a Forradalmi Katonai Bizottság 
közreműködésével 40 fős nemzetőrséget szerveztek. 
 

A tapolcai vállalatok és intézmények többsége 
megválasztotta a munkástanácsokat. 
 

Várpalotán megalakult a Forradalmi Tanács, a rend 
biztosítására megszervezték a forradalmi őrséget. Ugyanezen 
a napon a városba érkezett Brusznyai Árpád, hogy kivizsgálja 
az előző nap történteket. 
 

Rezi községben tüntetésre került sor, megtámadták a 
községi tanács épületét, az iratok nagy részét elégették. 
 

Október 29-én Veszprémben gyűlést tartottak a megye 
településeinek forradalmi bizottságai, és tagokat delegáltak a 
megyei forradalmi tanácsba. A forradalmi tanácson belül 
munkástanács alakul, élére Gucsi Sándor került. A forradalmi 
tanács megtárgyalta a megyei rendőrség szervezésének 
kérdését. Ezen a napon ÁVH-sokat vesznek őrizetbe, mintegy 
70-75 főt. 
 

Tapolcán a munkástanácsok küldötteinek gyűlésén 
megalakították a Községi Forradalmi Tanácsot. Elnöke 
Hilinger István kórházi főorvos lett. 
 

A Nemzeti Forradalmi Tanács felhívást intézett Ajka, 
Padrag, Dudar és Várpalota bányászaihoz, hogy vegyék fel a 
munkát, mert az erőművek szénkészletei kimerülőben 
vannak. 
 

Zirc járás körzeteiben mindenütt megalakultak a Községi 
Forradalmi Nemzeti Tanácsok. Ugyanezen a napon Dudar 
népe öt teherautónyi élelmiszert küldött a Budapesten küzdő 
és nélkülöző harcosoknak. 
 

A Veszprém megyei Népújságban toborzási felhívás jelent 
meg a nemzetőrségbe. 
 

Keszthelyen Fejes Lajos alezredes megállapodott a 
sármelléki repülőtér parancsnokával, hogy csatlakoznak a 
forradalmi bizottságokhoz. A keszthelyi hadosztály fegyvert 
adott ki a felkelőknek, ugyanakkor néhány 
pártfunkcionáriusnak is!  
 

Október 30-án Veszprém városában két nemzetőr századot 
állítottak fel. A megyei forradalmi bizottság rendeleteket ad ki 
a megye országgyűlési képviselőinek visszahívásáról és a 
személyi kultusz maradványainak felszámolásáról. A 

bizottság keretein belül létrehozzák a katonai direktóriumot 
Kiss Gaál Imre százados vezetésével. Feladata a megye 
területén működő katonai parancsnokságok feletti irányítás 
átvétele volt. 
 

A Tapolcai Községi Forradalmi Tanács határozatot hozott az 
ÁVH-sok és a rendőrségi nyomozók letartóztatásáról, 
valamint a főváros részére szervezendő élelmiszergyűjtésről. 
A tapolcai lövészezredet Gucsi István őrnagy 
parancsnoksága alatt a fővárosba rendelik. 
 

Sümegen megalakult a járási nemzetőrség, parancsnoka 
Kohánszky Béla lett. 
 

Megalakult a Pápai Járási Nemzeti Forradalmi Tanács, 
elnöke dr. Pula József volt.  
 

Keszthelyen megválasztották a forradalmi katonai tanácsot. 
24 ÁVH-st, rendőrtisztet valamint pártfunkcionáriust 
letartóztattak. 
 

Október 31-én Veszprémben újraválasztották a Megyei 
Nemzeti Forradalmi Tanácsot. Tagjai: dr. Brusznyai Árpád, 
Dömötör Lajos, Ferenczi László, Mászáros Sándor, Molnár 
Tamás, Monori Gyula, Pál Ferenc, Dr. Horváth Ferenc, Kiss 
Gaál Imre, Szűcs István, Sági Ferenc. Ugyanekkor 
megválasztották a Városi Nemzeti Forradalmi Tanácsot is. 
 

A Keszthelyi Városi Forradalmi Tanács intézkedett a 
nemzetőrség felállításáról, határozatot hozott a politikai 
foglyok szabadon engedéséről. 
 

Az Ajkai Forradalmi Tanács elrendelte a pártbizottság 
székházának lezárását. 
 

November 1-én déli 12 órakor Tapolcán a Hősök terén 
megemlékezést tartottak forradalom elesett mártírjainak 
emlékére. 
 

15 óra 15 perckor osztrák rendszámú gépkocsi érkezett 
Veszprémbe az egyetem épülete elé. Grazi egyetemisták 
érkeztek, akik az osztrák vöröskereszt küldeményét 
(gyógyszer, kötszer, antibiotikum, élelem) hozták. 
 

A Veszprém Megyei Forradalmi Tanács elnökévé dr. 
Brusznyay Árpádot választják. Átszervezik a nemzetőrséget: 
Bíró Zoltán parancsnoksága alatt létrehoznak egy 
egyetemistákból álló 32 fős operatív csoportot. Bíró helyét a 
nemzetőrség élén Földes százados veszi át. 
 

A pápai lövészhadosztály parancsnoka utasítást ad, hogy 
katonái a szovjetekre akkor sem lőhetnek, ha azok bekerítik a 
várost vagy a laktanyát. 
 

A tapolcai lövészezred jelentős részét Budapestre 
vezényelték. 
 

Fejes alezredes vezetésével kidolgozták Keszthely védelmi 
tervét. Elrendelték a páncél- és légvédelemre kiképzettek 
behívását. Közel 300 önkéntesből nemzetőr zászlóaljat 
szerveztek. 
 

November 2-án dr. Brusznyai Árpád vezetésével küldöttség 
utazik Budapestre, hogy Kána Lőrinc vezérőrnaggyal 
tárgyaljanak. A vezérőrnagy utasítást ad a veszprémi 
helyőrségnek a zárolt fegyverek átadására. Megválasztják a 
végleges Veszprémi Járási Nemzeti Forradalmi Tanácsot, 
melynek elnöke Hadnagy László volt. 
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A sümegi járási nemzetőrség fegyvereket szerzett 
Tapolcáról. 
 

Ünnepi szentmisét celebráltak Veszprémben a 
Szentháromság téren a szabadságharc hősi halottainak lelki 
üdvéért. 
 

Keszthelyen Fejes alezredes tájékoztatta Nánási Józsefet, a 
városi forradalmi bizottság vezetőjét, hogy az itt állomásozó 
alakulatok nem fogják felvenni a harcot a szovjet csapatokkal. 
 

November 3-án Veszprémben a HM előző napi engedélye 
alapján kétezer zárolt fegyvert osztottak ki. 
 

November 4-én hajnalban a városi védelmi tervek birtokában 
a szovjet csapatok támadást indítottak Veszprém ellen. A 
támadás több irányból indult meg. A legfontosabb ellenállási 
pont a vár területe volt. Veszprémet a szovjet erők egész nap 
elzárták a külvilágtól és a harcok a város teljes területére 
kiterjedtek. 
 

Tapolcán hangosbemondóval fegyverbe szólították a

 lakosságot. Több százan fegyverkeztek fel, de harcokra nem 
került sor. 
 

Pápán a szovjet harckocsik bekerítették a híradós zászlóalj 
laktanyáját. A riasztólövések leadása után fegyverletételre 
szólították fel az alakulatot, ami reggel 7 órakor meg is 
történt.  
 

Keszthelyről több tucat felkelő a Rezi erdőbe vonul, hogy 
onnan vegye fel a harcot a benyomuló szovjetekkel. Ennek 
oka az volt, hogy kora reggel a katonai tanács úgy döntött, 
hogy nem fogják felvenni a harcot a megszálló alakulatokkal 
és leteszik a fegyvert. 
 

November 5-én Veszprémben tovább folytak a harcok a 
megszállók ellen. A szovjetek a gyalogságon kívül 
harckocsikat és repülőket is bevetettek. 
 

Tapolcán nagy mennyiségű fegyvert vittek el a laktanyából, 
amit a városkörnyéki szőlőhegyekben rejtettek el. 
 

Az adatok és dokumentumok forrása az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
és Levéltár gyűjteménye.                                        Bakosné  

 

Az évtizedeken át titkolt bűnök leleplezője, 

aki „bandavezérnek” nevezte Sztálint 
 

Egy orosz hazafi - Alekszandr Szolzsenyicin címmel nyitottak kiállítást 
szeptember 21-én, a Terror Háza Múzeumban. 

 
 

Sztálin idején a Szovjet-
unióban emberek millióit tartották munkatáborokban. A 
Lágerek Főigazgatóságát, a GULAG-ot 1934-ben hozták 
létre. A szó a Glavnoje Upravlenyije Lagerej rövidítése. 
Máig sem tudható, hány millióan voltak a táborokban, s azt 
sem, hogy hányan haltak meg, de a legóvatosabb 
becslések szerint is négy évtizedes működésüknek 
legalább húszmillió áldozata volt. Az elítéltek zöme nem 
élte túl a megpróbáltatásokat. Szolzsenyicin műveiben 
azoknak az embereknek, - köztük több százezer 
magyarnak - a krónikása lett, akiknek már nem adatott meg 
a lehetőség, hogy elmondhassák saját történetüket. 
 

Én az Ivan Gyenyiszovics egy napja című könyvét 
olvastam, úgy két évvel ezelőtt, melyben a szerző, 
saját tapasztalatait vetette papírra. Szolzsenyicin a II. 
világháború idején tüzérként szolgált, többször kitüntették, 
de a katonai elhárítás felfigyelt levelezésére, melyben 
Sztálint bandavezérként emlegette, ezért 1945-ben 8 év 
kényszermunkára ítélték. 1956-ban rehabilitálták. 1959-ben 
írta meg ezt a kisregényét, melynek eredeti címe: SCS-854 
– ez volt Szolzsenyicin rabszáma. 
 

A történetben Ivan Gyeniszovics Suhov egy fogolytáborban 
él, az 50-es években, valahol a távoli sztyeppén. 10 éves 
fogságából, a 8. évét tölti. A túlélésre összpontosító 
főszereplő és fogolytársai egy napjának krónikája az immár 
világhíres kisregény. Magyarul először 1963-ban adták ki. 
 

Suhovot hazaárulásért ítélték el. Be is vallotta, hogy igenis, 
csak azért adta meg magát az ellenségnek, mert a hazát 
akarta elárulni. A hadifogságból is csak azért tért vissza, 
hogy a német hírszerző szolgálattól kapott feladatát 
teljesítse. De hogy milyen feladatot, azt se Suhov, se pedig 
a vizsgálóbíró nem tudta kifundálni. Így hát, a kihallgatási 
jegyzőkönyv végére egyszerűen csak odaírták: "feladat". 
Suhov kalkulációja egyszerű volt: ha ezt a jegyzőkönyvet 
nem írja alá, agyonverik, ha aláírja, akkor még élhet egy 
darabig.  
 

Az író leírja a rabok szívszorítóan leleményes ügyes-
kedéseit, a kályha és a kásás kondér körül a mínusz 
harminc fokos hidegben, az ötdekás zabkásaadagokért 
folyó közelharcot, a darabka szalonnával megvesz-
tegethető brigádparancsnokot, a túlélés egyéni manővereit. 
Itt az élet törvényeit a fogolylét alakítja, mely sokszor 
kegyetlen, mégis emberarcúbb, mint az a világ, amely ide 
juttatta őket. Így megy ez, megannyi napon, heteken, 
hónapokon, éveken át. És ki tudja, mikor jön el a 
szabadulás? Van olyan, akire tíz év után ráhúztak újabb tíz 
évet. De remélni kell, muszáj, anélkül nincs élet. 
Így telik el egy felhőtlen, majdnem boldog nap. A 
büntetések és a még mindig megszokhatatlan 
megaláztatások nem voltak súlyosabbak, mint máskor, 
nem ültették a szigorítottba, ez jó, mert onnan az ember 
csak betegen tér vissza, ha egyáltalán visszatér, nem 
hajtották ki egy rosszabb munkára, délben feketén szerzett 
egy külön adag kását, nem is betegedett meg, legyűrte a 
bajt. 
 

1970-ben elnyerte műveiért a legrangosabb irodalmi 
elismerést, az irodalmi Nobel-díjat. A díjat nem vette át, 
mivel attól félt, ha elhagyja hazáját, a hatóságok 
megakadályozzák majd visszatérését. A kommunista 
diktatúra viszont „megoldotta” a dilemmát leghíresebb 
fiával szemben. A Gulág-szigetcsoport műve miatt 
hazaárulóként kiutasította az országból, a fasisztának, 
kapitalistának és népellenesnek bélyegzett renitens 
irodalmárt. Két évet Európában töltött, majd az Egyesült 
Államokba költözött családjával. 1990-ben tért vissza 
hazájába és Moszkvában élt 2008 augusztusában 
bekövetkezett haláláig. Élete végén egyre kritikusabb volt a 
nyugati világgal és a posztszovjet Oroszországgal 
szemben is, és a hagyományos morális értékekhez való 
visszatérést sürgette.  
2012-ben Párizsban teret neveztek el róla.      Bakosné   
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Humor az 50-es évekből, és ről: 
 

Freud szerint a humor szellemi menedék. A viccel szabadjára 
engedhetők a tiltott gondolatok. Diktatúrákban, a sértődékeny, 

bosszúálló megtorló államban a hatalmon lévők kárára nem lehet 
viccelődni. Az ötvenes években, a szocializmus idején, voltak, 
akiket rendszerellenes viccek terjesztése miatt ítéltek börtönre. 

Mégis fel-feltünedeztek a rendszer morális repedéseit, 
fonákságait megjelenítő, történetek, viccek.  

Ezekből olvashatnak most néhányat: 
 

„Mélységes megrendeléssel”: 1953 márciusában nemigen 
akadt olyan ember Magyarországon, aki ne értesült volna arról, 
hogy az emberiség jótevője, a népek atyja, akit mindenkinél 
jobban szerettek az emberek, Sztálin elvtárs meghalt.1953-ban 
ez jelent meg a Szabad Nép március 6-i pénteki 
különkiadásában olvasható közleményben is. Aznap azonban 
történt egy „váratlan malőr”: a Népszava címoldalán, a „Féltő 
szeretettel fordul hazánk népe Sztálin elvtárs felé” című cikk 
első sorában az alábbiakat olvashatta a dolgozó nép: 
„Mélységes megrendeléssel értesült az egész magyar nép 
Sztálin elvtárs súlyos megbetegedéséről.” Mivel az 
államvédelem nem a humorérzékéről volt híres, ezért a „tévesz-
tésért”, a lap összes példányát bezúzták, olvasószerkesztőjét, és 
a szedőt elhurcolták. Hónapokkal később kerültek csak elő. 
 

A régi rádiósok is felemlegetnek érdekességeket: A zenei műsor 
előzetes tervezetében állítólag szerepelt két zeneszám, 
amelyeket – szövegük miatt – az utolsó pillanatban kiemeltek: A 
„Meghalt a cselszövő…”, illetve a „…csináltatok néki diófa 
koporsót…”. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy legenda.  
 

Történt, hogy az egyik nagyvállalat dísztermében március 8-án 
dobogóra állítottak egy fekete drapériával bevont asztalt, rá a 
gyászszalaggal körbevett Sztálin-képet, és a dolgozók a kép 
előtt rótták le kegyeletüket. Kondorosi bácsi is sorba állt, mögötte 
a párttitkár. Látja ám a párttitkár, hogy Kondorosi bácsi nagyon 
reszket. Azt hiszi, a „nagy vezető” halála viselte így meg, ezért 
biztatóan súgja neki:– Ne féljen, Kondorosi elvtárs! Sztálin 
elvtárs meghalt, de a szelleme örökké élni fog! Kondorosi 
bácsi csöndesen mormolja maga elé: – Hiszen éppen ettől félek! 
 

Sztálin halálára tehát erősen eltérően reagált a magyarországi 
társadalom. A hívő sztálinisták valóban őszintén gyászoltak – 
elvégre elveszítették az „édesapjukat”. Jó része a kínzó 
„apahiányt” utóbb úgy kompenzálta, hogy új „édesapjukat” Nagy 
Imrében vélték felfedezni… 
 

A Váci úti Csavargyárban egy kockázatos vicc ezekből a 
napokból: „Sztálin csak tetszhalott. Hogy-hogy? Mert 
mindenkinek tetszik, hogy meghalt.” 
 

A „nemzetközi munkásosztályt ért gyásszal kapcsolatos 
bűncselekmények” - izgatás miatt Magyarországon 219 embert 
vettek őrizetbe, s közülük 78-an még egy év múlva is börtönben 
ültek. 
 

Malőr: A napilap főszerkesztőjét letartóztatja az ÁVH. A 
kihallgatáson a főszerkesztő megkérdezi: - Elvtársak, nem 
értem, miért hoztak be ide, mit vétettem én a párt és Rákosi 
elvtárs ellen? - Jobb, ha nem kérdezi! - felelik azok fenyegetően. 
- De hát elvtársak, én már az illegális párt tagja voltam, és azóta 
is töretlen lendülettel építem a népi demokráciát, az újságban 
rendszeresen közlünk cikkeket Rákosi elvtársról, például a 
tegnapi számunkban is hírül adtuk, hogy Rákosi elvtárs 
látogatást tett a minta-sertéstelepen. - Hát éppen ez az! - Ezt 

hogy értik? - Nézze csak meg a fényképet! A főszerkesztő nézi: 
Rákosi épp egy disznóólban szemléli az állatokat. Aztán a 
pillantása a képaláírásra esik és elfehéredik: "Rákosi elvtárs a 
disznók között. Balról a harmadik Rákosi elvtárs” 
 

Rákosi autója egy falu főutcáján elüt egy disznót. Utasítja a 
titkárát, hogy derítse ki a tulajdonost, és fizesse ki a kárt. A titkár 
sorra bekopogtat a közeli házakba. Telik-múlik az idő, a titkár 
nincs sehol. Egyszer csak előjön az egyik udvarból, ahonnan 
muzsikaszó hallatszik. Rákosi ráförmed: - Hol a fenébe volt ennyi 
ideig? Mit csinálnak odabenn? - Elnézést, Rákosi elvtárs, én 
csak az utasításnak megfelelően jártam el: annyit mondtam, 
hogy "megdöglött a disznó", mire azonnal csapra vertek egy 
hordót, és azóta mulatnak. 
 

Két boltos beszélget az ötvenes években, a börtönben:- Te 
miért ülsz? - Mert elfelejtettem kidekorálni a kirakatot Rákosi 
elvtárs születésnapján. És te? - Én kidekoráltam ugyan, de Lenin 
meg Sztálin közé raktam Rákosi képét. - És ez volt a baj? - Nem. 
Elfelejtettem a kirakatból kivenni a "Nyomorultak"-at. 
 
 

Két rab beszélget a börtönben: - Te miért kerültél ide? - kérdezi 
az egyik. - Izgatásért! Szidtam a rendszert. És te?- Nyugtatásért. 
Azt mondtam, hogy úgysem tart ez már sokáig.  
 

Rákosi és Gerő autóval mennek a Duna-parton  és a 
munkásokról beszélgetnek. Azt mondja Rákosi:- Te Ernő, valami 
olyat kellene csinálni, aminek örülnének az emberek, és jó is 
lenne a népnek. Megszólal erre a sofőr:- Elvtársak, hajtsak a 
Dunába...? 
 

Egy cigány az út menti feszület előtt imádkozik. Hirtelen feltűnik 
egy autó, megáll, ÁVH-sok szállnak ki belőle, odamennek a 
cigányhoz.- Mit csinálsz itt, te cigány? - Rákosi elvtársért 
imádkoztam, instálom.- Biztosan imádkoztál te Szálasiért is!- 
Imádkoztam, de fel is akasztották! 
 

Két cigány beszélget:: - Tulajdonképpen micsoda Rákosi: 
császár vagy király?- Egyik se, hanem fára-jó! 
 

Az ötvenes évek elején folyik a Hajdúságban is az erőszakos 
téeszesítés. A pallagi országúton döglött tyúk fekszik. Nyakában 
tábla, rajta felirat:"Inkább meghalok, de a kolhoznak nem 
tojok!" 
 

Budapesten, a Dózsa György úton állt egy Lenin-szobor, 
amelynek a talapzatára valaki rápingálta: NE MOSOLYOGJ, 
ILJICS, NEM TART EZ ÖRÖKKÉ, SZÁZÖTVEN ÉVIG NEM 
VÁLTUNK TÖRÖKKÉ! 
 

Kovácsot behívatja az üzemi párttitkár. Ejnye, Kovács kartárs! 
Azt hallottam, hogy már nem akar több békekölcsönt jegyezni! 
Meg tudná ezt indokolni?- Nézze párttitkár elvtárs! Van már egy 
vegyigyáram Leninvárosban, van egy kohóm Sztálin-városban, 
most már szeretnék venni egy lódenkabátot! 
 

                 Gyűjtötte: Bakosné  
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A pogácsa története 
 

A pogácsa hazánk egyik 
büszkesége, amely hoz-
zátartozik a magyar kul-
túrához, gasztronómi-
ához egyaránt. De miért 

pont a pogácsa? Miért nem kenyér vagy cipó? És miért 
hamuban sült pogácsa? Vajon mi jelentősége van a 
hamunak? 
Történészek szerint a pogácsa évszázadokkal ezelőtt az 
aratóünnepek csemegéje volt, amelyet az egyes törzsek 
táltosai különleges szertartás közepette készítettek el és 
adtak át a népnek. 
„Az áldomás mindig borral történik. A „bor vétele” és a 
máguspap által való kiszolgáltatása tehát az áldomás 
kiegészítője volt. A tanúk azt vallották, hogy ettek és ittak 
is utána. A probléma a „kenyér vételében” volt, mert az 
egymás utáni kenyértörést az inkvizíció pogány vallási 
ceremóniának minősítette volna. Ekkor keletkezett a 
pogácsa. Az Élő kenyér, amit a mágus papnők kosarából 
vett ki mindenki, mialatt a pontifex magorum (mágus pap, 
vagy tekintélyes öreg) énekelve imádkozott. Titkos és 
Jézust követő istentiszteletek voltak tehát ezek az 
„áldumások”, az Isten szabad ege alatt, ahol az égbolt 
képezte Isten templomának tetejét." (részlet a Betlehemi 
Herceg- a Pártus Jézus című könyvből.) 
 

A friss pogácsa - ahogy a kenyér is- bőséget és egészséget 
hivatott hozni az emberek életébe. A pogácsa kerek 
formája a Napot, azaz az életet, a férfit és a (szellemi-
anyagi) gazdagságot szimbolizálja, míg a hamuban, 
gyenge parázson való sütés az otthon melegét. A magyar 
népmesékben a szegény vándornak édesanyja süti a 
hamuban sült pogácsát. A misztikus erejű pogácsa több 
szempontból is különös erővel bír. Hazai gabonából, az 
otthon ízéből készül. Ezzel az apró sütemény magába rejti 
a kis falu minden emlékét, illatát és ízét. A vándor 
édesanyja szíve minden szeretetével süti a pogácsát, ezért 
a későbbiekben, ha a fiú ne adj' Isten bajba kerül, erőt 
meríthet majd belőle.  Épp a pogácsában rejlő szeretet az 
a varázserő, amely nemcsak tulajdonosának, hanem 
kimerült útitársainak vagy újdonsült ismerőseinek is erőt 
ad, mikor már majdnem minden reményt veszni látnak. 
A pogácsa szó jelentése: omlós, kerek sütemény. A szó 
maga délszláv eredetű. Hasonlít az olasz focaccia-hoz és a 
horvát pogácsara, amelyek azonban nem azonosak 
hazánk kedvelt aprósüteményével. Mindkettő sokkal 
inkább a pitához hasonló vékony kenyértészta, amelyet 
olívaolajjal, fokhagymával vagy más feltétekkel 
fogyasztanak.  
Az sem véletlen, hogy az iskolai ballagásokon a ballagó 
diákok tarisznyájába a mai napig is (sok egyéb ajándék 
mellett) egy-egy szem pogácsa kerül. Ezeket a pogácsákat 
az alsóbb osztályokban tanuló diákok sütik távozó 
társaiknak. A ballagási pogácsa nem közönséges pogácsa, 
hiszen magában rejti az iskolában töltött évek szép 
emlékét, a tanárok és diáktársak szeretetét, és minden 

egyes szép pillanatot, amely végigkísérte a diák életét az 
elsőtől az utolsó osztályig. (Forrás: Internet; Gyűjtötte: 
Szabóné B. Szilvia) 
 

Jeles napok, ünnepi szokások 
 

December 13. - Luca napja: 
Szent Luca a legenda szerint keresztény hitéért halt 
vértanúhalált, a keresztény egyház azonban nem tartja 
történeti személynek. Legendája alapján a 
szembetegségben, vakságban szenvedők, a bűnbánó 
utcanők és a varrónők patrónusa. Neve a latin lux, azaz 
fény szóból származik. A Gergely- -féle naptárreform 
(1582) előtt az esztendő legrövidebb, egyúttal a téli 
napforduló kezdőnapja volt. Ez a nap tele volt tilalmakkal, 
jóslásokkal, amelyek az újév napjához kapcsolódó 
hiedelmekhez hasonlóan a következő esztendőre 
befolyással lehetnek. 
Luca napját az egész magyar nyelvterületen gonoszjáró 
napnak tartották, ezért különösen a boszorkányok 
rontása ellen kellett védekezni. Faluhelyen az ólak 
ajtajaira fokhagymával keresztet rajzoltak, miközben 
mondták: „Luca, Luca távol légy!” Másutt megfok-
hagymázták az állatok fejét, az istálló ajtaját, eléje meg 
hamut szórtak, hogy a macska képében járó boszorkány 
nyomait felszedhessék. Lefekvés előtt mindenkinek 
fokhagymát kellett nyelnie. 
A boszorkányok felismerésére készült az ún. Lucaszék. 
Luca naptól karácsonyig kellett elkészíteni, innen az 
ismert közmondás: Lassan készül, mint a Luca széke. A 
meghatározott számú és fajtájú fából készült széket a 
karácsonyi éjféli misére, a templomba vagy a keresztútra 
vitték. A Luca szék kilencféle fából: kökény-,boróka-, 
jávor-, körte-, som-, jegenyefenyő-, akác-, cser- és 
rózsafából készült. Szöget nem volt szabad beleverni, az 
ékeket bükkfából faragták. Az éjféli misén a lucaszékre 
ráállva lehetett csak meglátni, hogy kik a boszorkányok. 
(Pl. szarvakat viseltek a fejükön.) Utána nyomban el 
kellett égetni.  
Luca napjához sokféle jósló, varázsló eljárás kapcsolódott, 
melyeknek többségét Luca- nap és karácsony között 
kellett elvégezni. Szokás volt a tollaspogácsa, ún. Luca-
pogácsa készítése. Akinek sütés közben a pogácsáján a toll 
megperzselődik, annak betegséget, vagy közeli halált 
jelez. Luca napkor kezdik csíráztatni a Luca-búzát, amely 
ha karácsonyra kizöldül, a következő évben jó termés 
várható. 
Az időjárásjósló praktikák ideje is a Lucától karácsonyig 
terjedő időszak. E tizenkét nap időjárásából jósolnak az 
elkövetkező tizenkét hónap időjárására, ez az ún. Luca-
kalendárium.  
Ehhez a naphoz munkatilalmak is kapcsolódtak. 
Országszerte úgy tartották, ha ezen a napon fonnának 
vagy varrnának, akkor ezzel bevarrnák a tyúkok fenekét és 
azok nem tudnának tojni. Nemcsak tiltott, hanem erre a 
napra előírt, javasolt női munkák is voltak. Mindenfajta 
fejtő-, bontómunkát alkalmasnak tartottak, pl. tollat 
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fosztottak, babot fejtettek, hogy a tyúkok könnyen 
tojjanak. (folytatás a következő oldalon) 
A Dunántúlon fiúgyermekek jártak lucázni, kotyolni. 
Házról házra járva termékenységvarázsló énekeket, 

verseket mondtak. Egy- egy házba betérve szalmára ülve 
vagy térdelve engedélyt kértek: „Szabad-e Lucázni?” 
 

Luca, Luca  kitty, kotty kitty, kotty 
Gelegenye kettő, három. Száraz körtét várom! 

 

Ha nem adnak szalonnát, levágom a gerendát. 
Ha nem adnak hurkát, elviszem a Julcsát! 

Luca, Luca  kitty, kotty kitty, kotty 
Gelegenye kettő, három. 

 

Ennek a gazdának annyi disznója legyen: 
Egyik ólból kifusson, a másikba befusson, 

a harmadikba is jusson! 
Luca, Luca  kitty, kotty kitty, kotty 

Gelegenye kettő, három. 

Ennek a gazdának akkora disznója legyen, mint egy ház, 
akkora szalonnája, mint egy mestergerenda, 

annyi zsírja, mint a kútban a víz, 
annyi töpörtője, mint Dunában a föveny! 

Luca, Luca  kitty, kotty kitty, kotty 
Gelegenye kettő, három. 

 

Ennek az asszonynak annyi tojása legyen, 
mint az égen a csillag, mint a földön a kövecs! 

Luca, Luca  kitty, kotty kitty, kotty 
Gelegenye kettő, három. 

Száraz körtét várom, Majd meglátom, mit adtok, 
Amit adtok elveszem, van tarisznyám, elteszem! 

 

Az ének és mondóka után szétszórták a konyhában a 
szalmát, majd várták, hogy a gazdasszony valami 
ajándékot adjon nekik. Ilyenkor egy- egy marék aszalt 
gyümölcsöt, diót, almát kaptak jutalmul. A szalmát a 
gazdasszony a tyúkok alá tette, hogy jobban tojjanak. 
 

Ha nem kaptak adományt, így fenyegették a háziakat: 
„Egy csibéjük legyen, az is vak legyen!” 
 

(Részlet: Tátrai Zsuzsanna- Karácsony Molnár Erika: Jeles 
napok, ünnepi szokások c. könyvéből) 

 

Ábrahámhegyen immár hagyománnyá vált, hogy a lányok, asszonyok a Luca-buliba egy-egy „szakajtó” pogácsával 
érkeznek. A kínálat ilyenkor nagyon változatos: a töpörtyűs, a sajtos és a káposztás mellett a medvehagymás, a töltött, 
a kócos, a magvas, a réteges és a részeges pogácsa is hódít. 
E jeles napon a népes vendégsereg valamint a szakértő zsűri valamennyi pogácsát megkóstolja.  A legfinomabb 
pogácsát sütő hölgyek ajándékot kapnak. Minden háziasszonynak van egy-két olyan pogácsa receptje, mellyel a 
családot és a vendégeket is „leveszik a lábukról”. 
Várjuk hát szeretettel a Luca- napi pogácsasütő versenyre az ügyes kezű lányokat, asszonyokat, akik pogácsájukkal 
elkápráztatják e rendezvény vendégeit és persze a zsűri tagjait is!                                        Szabóné B. Szilvia 
 

 
 

Az idei nyáron is „Mozdulj Balaton!” 
Ábrahámhegyen is 

 

A programsorozatot 
kilenc Balaton-parti 
település részvételével 
indították útjára. 

Napjainkban már 33 település 36 strandjával 
csatlakozott a Mozdulj Balatonhoz.  
 

A programsorozattal a települések, így Ábrahámhegy 
is célul tűzte ki strandjain a sportlétesítmények 
fejlesztését, újabb sportolásra alkalmas helyek kiala-
kítását, a pályák felszereltségének korszerűsítését 
és a sportprogramok kínálatának bővítését. Olyan 

sportágak versenyeinek szervezését kezdték meg, 
melyek népszerűek az üdülők körében, szabályaik 
könnyen elsajátíthatók, és jól illeszthetők a Balaton-
parti strandi környezetbe. Így ma már a települések 
strandjainak többségén megtalálhatók a streetball, 
strandröplabda, strandkézilabda, strandfoci, 
tollaslabda, és vízi sport játszóhelyek. 
Szombatonként a csatlakozott települések strandjain 
a helyi szervezők az érdeklődők igényeinek 
megfelelően szervezték a versenyeket. 
 

Ábrahámhegy fociban IV. helyezést ért el: 
Vahó Tibor - Kovács Tamás - Vella Dániel - Goda 
József csapatával. 
Röplabdában VI. helyezést: Sákovics Virág-
Szőke Géza csapata 
Kosárlabdában: Juhász Tamás – Döbörhegyi 
Balázs – Farkas Dávid II. helyezett lett. 
 

Az összetett versenyben Ábrahámhegy 
III. helyezés ért el. 
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Könyvtári hírek 
 

Strandkönyvtárunk nagy sikerrel működött az idei nyáron is. Egy kedves 
nyaralótulajdonos komoly DVD film gyűjteménnyel ajándékozott meg 
bennünket, így a könyvek mellett ezeket is kölcsönözhették a strandkönyvtár 
látogatói. Használt könyveket és magazinokat is vásárolhattak az érdeklődők. 
 

Az idei évben amolyan igazi „kívánságműsor” zajlott a könyvtárban. 
Kérdezgettem az olvasókat, hogy milyen könyveket szeretnének olvasni, mit rendeljek. Minden kérést, ötletet, javaslatot 
feljegyeztem, a hiányzó kötelező olvasmányokat is felvettem a listára. S mivel Ábrahámhegy Község Önkormányzata az 
idei évben is kiemelt hangsúlyt fektetett a könyvállomány gyarapítására, ezért nagyon sok értékes és szép kiadvánnyal 
lettünk gazdagabbak. Külön kívánságlista készült a gyerekeknek, a fiataloknak és a felnőtteknek. Öröm számomra, hogy 
az idén nyáron (az elmúlt évekhez képest) sokkal több fiatal olvasónk volt. Ők tudják, hogy a mai „facebookos” világban 
is jó dolog egy-egy könyvet kézbe venni, érezni az illatát, elmerülni a betűk rengetegében, kalandozni más világokban. 
 

Köszönöm a Kedves Olvasóknak, hogy javaslataikkal segítségemre voltak az idei könyvvásárlásban. Külön köszönöm 
Baranya Nikolettának, hogy barátnőivel, osztálytársaival közel két oldalas „kívánságlistát” állítottak össze, és küldtek el 
e-mail-ben. 
 

Ízelítőül következzen néhány kiemelt ajánlat: 
 Fábián Janka: A német lány 
 Meg Cabot: Airhead 
 StiegLarsson: Millennium trilógia 
 Skandináv krimik 
 Kondor Vilmos krimik 
 Závada Pál: A fényképész utókora 
 Kovács Emőke: Régi idők Balatonja  
 Mark Lawrence: A széthullott birodalom 
 E. L. James: A szürke ötven árnyalata 
 A sötét ötven árnyalata 
 A szabadság ötven árnyalata 
 Claudio Magris: Duna 
 Selmeczi Kovács Attila: Elfeledett magyar 

mesterségek és népélet 
 Suzanne Collins: Az éhezők viadala 
 Leiner Laura: A Szent Johanna Gimi valamennyi kötete 
 Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekeknek  
 Mi Micsoda Junior 24. Iskolás leszek! 

 

Sok újdonsággal és nagy szeretettel várom a kedves olvasókat!  Szabóné B. Szilvia 

 
 

Tudják-e hol is van, 
ami az Óperenciás tengeren is túl van? 

 
 „Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, az Óperenciás tengeren is 
túl, az üveghegyeken is túl” - népmeséink gyakran kezdődnek ezzel a 
szófordulattal, egy nagyon távoli, ismeretlen helyet, az ismert és az 
ismeretlen világ határát jelölve. 
Hol is van ez a hely? A kifejezés eredete állítólag a X. századra nyúlik 

vissza, amikor Ausztria nyugati felén volt a magyar gyepű határa. Itt folydogált az Enns folyó, amit kalandozó őseink 
gyakran túlléptek. Az Enns folyó felsőszakaszának német neve Ober-Enns, magyarul: az Ennsen túl. Ez a kifejezés 
magyarosodott Óperenciára. És itt vannak az üveghegyek is, csak ma Alpoknak nevezik őket. Az Óperenciás tenger 
pedig nagy valószínűséggel a Földközi tenger lehetett, hiszen az Ober Enss-t jócskán túlhaladva a tengert is 
megpillanthatta az utazó. Aki az Ennsen túljárt, viszont már idegen földön, más világban, más kultúrájú tájakra ért. Az itt 
látottakról, tapasztaltakról szóló, az itthoniak számára csodás, szinte hihetetlen, regényes történetek mesélésekor 
mondák azt, hogy az Óperenciás tengeren is túl. Ez maradt fönn több mint ezer éve, népmeséin kezdő soraként. Aki 
nem hiszi, járjon utána!                             Bakosné  
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Úszás-kerékpározás-futás 

II. Ábrahámhegyi Triatlon 2013.08.25. 
 

 

 

 

Rendezők: Magyar Triatlon Szövetség, Veszprémi Triatlon Egylet, Ábrahámhegy Önkormányzat, 
Ábrahámhegy Polgárőrség, Yacht Klub Balatonfüred,Tapolcai Rendőrkapitányság,Ábrahámhegyi 
Önkéntes Tűzoltók A verseny védnöke: Vella Zsolt Ábrahámhegy polgármestere Kiemelt támogató: 
Ábrahámhegy Önkormányzata. További támogatók: Yacht Klub Balatonfüred, Tapolcai 
Rendőrkapitányság, Vezető versenybíró: Böröczi Antalné, Főrendező: Fodor András. 
 
 

Második alkalommal került megrendezésre 2013 
augusztus 25-én Ábrahámhegyen újonc, gyermek 
sprint és rövid távon országos triatlon verseny 
amely a Balaton-felvidéki Triatlon Körverseny 3.ik 
fordulója is volt egyben. 
Az országban első alaklommal hirdettünk családi 
versenyt, amelynek óriási sikere volt. 15 család 
vetélkedett s a család tagjai a 6 évestől a 70 évesig 4 
távon vetélkedhettek. A legkisebbekre 50 m úszás, 2 
km kerékpár és 500 m futás várt, míg a gyermek, 
serdülő korosztályra 200 m úszás, 8 km kerékpár és 
2 km futás. A sprint távon 750m úszás, 20 km 
kerékpározás 5 km futás míg a és rövid távon 1500 
m úszás, 40 km kerékpározás,10 km futás várt az 
indulókra. Ábrahámhegyen a versenyközpont a 
gyönyörű községi strandon lett kialakítva így a 
kísérők is a kiválóan érezhették magukat, hiszen az 
úszás, kerékpározás és a futás is érintette a 
strandot. A kerékpározás tanúhegyekkel övezett a 
Káli medencében Kővágóörs érintésével 20-km-es 
körökön történt, míg a futás a biciklis úton. 
Ábrahámhegy polgárai Vella Zsolt polgármester Úr 

vezetésével már hetek óta óriási lelkesedéssel 
készültek. A tavalyi jó hangulatú versenynek 
köszönhetően 200-nál több résztvevője volt a 
versenynek. A rendezésben kiválóan helyt állt a 
helyi polgárőrség és önkéntes tűzoltó egyesület. A 
verseny kiválóan sikerült. A versenyzők úszás 
rajtjánál egy rámpáról beugorva 750 m-es körön 
teljesítették a sprint távon 1 a rövid távon, 2 kört. A 
verseny rendezői kiválóan vizsgáztak. A verseny 
után Pacsi József falugazda és csapata által készített 
gulyás várta a fáradt versenyzőket. A verseny 
zárszavaként a polgármester úr és a főszervező is 
már új tervekkel búcsúzott a résztvevőktől és hívta 
őket a 3. Ábrahámhegyi triatlonra jövő 
augusztusban. 
Eredmények: Rövid távon férfiaknál Bartos Dávid 
(Vasemberek) nyert nagy csatában, Ács Péter előtt 
(Proathlon ), míg a nőknél Varga Renáta (Uniqa) 
nyert, Imre Alexandra (Budai XI) előtt 4 perccel. 
 

 Üdvözlettel: Fodor András főrendező 
 

 

Ábrahámhegyi Képek a Balaton Beach Tour - Az Egyetemi és Főiskolai 

Amatőr Kosárlabdázók Egyesületének nyári sportfesztiváljáról 
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Dr. Nádori László Emlékverseny eredményei: 
 

 

Gyermek kategóriákban: 
 

Foci :I.  helyezett lett a Jó barátok csapata,  
 II.  a Bayern München 
  III.  a Real Madrid nevű csapat. 
 

Asztalitenisz:  I. Katona Mátyás,  
  II. Szarvas Levente,  
  III. Szilvási Levente 
 

Kapura rúgás:  I. Tompos András, 
   II. Katona Bálint,  
  III. Gyenis Mihály 
 

 

Felnőtt kategóriában: 
 

Kosárra dobás:   I. Marton Dávid,  
II. Katona Bálint,   
III. Katona Mátyás 

 

Röplabda:  I. Jakkasi csapata,  
II. a Balkán Pöröly,  
III. Vani Hell, 
IV. Akácfa nevű csapat- 

 

Felnőtt foci:   I. Ábrahámi Szockakas,  
II. Kukacok,  
III. a Chelsea 

 

Asztalitenisz:  I. Hayer Ferenc, 
II. Csók Dániel, 
III. Varga Viktor 

 

Lábtenisz: I. Varga Roland-Rétti Tamás,  
                            II. Marton Dávid-Kalász Tamás, 

III. Boros Claudius-Rausch Beni.  
                            IV: Katona Zsolt- Katona Zsolt 
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               Vönöczky András: 

                   Áteveztük a Balatont 
 

Mondhatnám, megint áteveztük a Balatont, mert 2013 nyarán ismét megszervezték a Fonyód-Badacsony-

Fonyód átevező túraversenyt. A verseny szót csak én tettem hozzá, mert a szervezők kiemelték, ez nem 

verseny, csak túra. Ennek ellenére mindenki úgy húzta a lapátokat, mintha igazi verseny lenne, és mindenki 

szeretet volna elsőnek visszaérni, de ez csak egyetlen kajakosnak sikerült. 

Talán kicsit furcsa, miért írok erről cikket. Hiszen a Balatont nagyon sokan átevezték, és ez nem volt 

újsághír. A régebbi időkben vitték a bort Somogyba, onnan hozták a búzát, ment a cserekereskedelem. 

Mindent szállítottak csónakon, ha a víz befagyott jégen mentek. Ez volt az élet.  

Mi már csak sportból keltünk át a tavon, vagy egy jó sör reményében, és ezt ifjú korunkban szabadon 

megtehettük. Csónakkal is, kis vitorlással is járhattuk a vizet. Igaz a csónakra is és a kis vitorlásra is kellett 

vízi jártassági vizsga. Vizsgát kellett tenni, aztán szabad volt a vízi élet. Később jött egy szigorú és 

érthetetlen szabály a Balatonra, az átkelést megtiltották, de ezzel együtt eltörölték a vízijártassági igazolvány 

szükségességét. Talán 1970-ben történt ez a változás. Mi, mondhatom, nem akartuk elfogadni ezt a 

korlátozást, sok „összeveszés” volt a rendőrökkel. De mivel többnyire ők győztek, jött az általunk kreált 

megoldás, ha „át kellett”menni a túlsó partra, éjszaka mentünk, akkor nem láttak a rendőrök. No és még 

napfelkelte előtt vissza kellett érni. Hát ez már nem volt olyan biztonságos, egy vízi baleset esetén semmi 

segítségre se számíthattunk. Sajnos, az átkelés tiltása azóta is érvényben van, pedig közben sok minden 

változott, ami a biztonságot növeli. A tó minden szegletében viharjelző figyelmeztet a veszélyre és profi 

vízimentő szolgálat is működik. Korábban egyik sem volt.  

Kicsit hosszúra nyúlt bevezetőm után az olvasó talán el 

tudja képzelni, mennyire megörültem mikor 

meghallottam: Lehel László, Fonyód alpolgármestere 

megszervezte, a szükséges engedélyeket megszerezte 

annak érdekében, hogy szervezett túra keretében ismét 

átevezhessük a tavat. Az első átevezés 2011-ben volt, 

idén augusztus 17.-én a harmadik alkalommal vettünk 

részt az átevezésen. A túrát, megfelelő számú 

motorossal és vitorlás hajóval biztosították. Mit 

mondjak, azért a biztonság jól esett! Nem az eget, a várható vihart kellett szemlélni, élvezhettük a Balaton 

csobogó vizét, az evezést. Kétpárevezős csónakunkkal, Hajni lányommal, profi evezéssel szinte repültünk a 

Balaton csillogó tükrén.  

Kicsit előreszaladtam a történettel, mert az északi partról egy 

csónakkal Fonyódra eljutni, majd verseny után vissza Ábrahámba, 

nem egyszerű feladat, most le sem írom, miképpen oldottuk meg, 

mert állítólag az is tilos, és büntetendő. Hiába tilos és büntetős 

országba élünk. 

Idén 40 egység nevezhetett, ez volt a megengedett maximális 

létszám. Többnyire kajakokkal, kenukkal érkezetek az átevezők, 

mindössze három evezős csónak volt. Újdonságként a kitartó 

evezősök Badacsony után mehettek Szigligetig, majd onnan 

evezhettek vissza Fonyódra. Több kajakos ezt az utat választotta. 

Mi szerényen csak a Fonyód- Badacsony –Fonyód távot választottuk. A rajt izgalmai után egyhuzamban 

tempós evezéssel húztunk Badacsonyig. Meglepően hamar átértünk. Az első táv teljesítését némi ábrahámi 

rizling elfogyasztásával megünnepeltük, majd ettől megerősödve, egyre nagyobb tempóban, a csapásszámot 

növelve, több kenut is megelőzve, húztunk vissza Fonyódig. 

Tiszta időnk, oda –vissza távon 1 óra 36 perc volt.  

Jutalmat kaptak mindkét táv első helyezettjei és a legidősebb 

résztvevő, aki 72 évesen, egyszemélyes kajakban teljesítette a 

távot. A szervezőktől megkaptuk a szép emléklapot, ami 

dokumentálja teljesítményünket. A jó hangulatú zárás után 

megbeszéltük: találkozunk 2014-ben.  Köszönet a szervezőknek, 

és mindenkinek, aki segített abban, hogy a Balatont ismét 

átevezhettük. Fotók: Rajtra várva, Megérkezés Fonyódra, Áteveztünk  
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

Sehr geehrte Gemeinde von Ábrahámhegy! 
 

Das Jahr 2o13 war wieder für uns ein erholsames und schőnes Urlaubsjahr. 

Seit einigen Jahren verbringen wir Deutsche in Ábrahámhegy unseren Urlaub mit Familien. Aus 

Bekanntschaften  wurden Freundschaften und mit den Jahren rücken Deutsche und Ungarn immer näher 

zusammen. Die ungarischen Traditionen nehmen wir sehr gerne an und sind bemüht auch der Sprache 

näher zu kommen. Die Gastfreundlichkeit sowie ehrliches miteinander aller Menschen hier in diesem Ort 

sind uns sehr wichtig. 
 

Viele Aktionen, Programme und Hőhepunkte lassen unseren Urlaub zu einem Erlebnis werden. Das alles ist 

nicht selbstverständlich. 
 

Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister sowie die Helfern des Ortes tragen dazu bei damit wir 

unvergessliche Tage und Erlebnisse mit nach  Hause nehmen. 

Für die geleistete Arbeit, Kraft und Vielfalt möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. 

Sie sind ein Mensch des Volkes und sind immer mittendrin und erreichbar, das kommt überall gut an und 

dafür nochmals unsere Hochachtung. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, Gesundheit und viel Kraft für neue und schwierige 

Aufgaben. Wir kommen gerne wieder und verbleiben bis dahin mit  

freundlichen Grüßen 

Auf Wiedersehen oder Viszontlátásra:   Sabine Stefankó auch im Namen aller Deutschen 
 

 
 

Tisztelt Polgármester Úr !Tisztelt ábrahámhegyi közösség! 
 

A 2013-as év is egy ismét egy pihentető és szép nyaralást hozott számunkra. 
Néhány éve mi németek, Ábrahámhegyen nyaralunk a családdal. Az ismerősökből barátok lettek és az évek során a németek 
és a magyarok egyre közelebb kerültek egymáshoz. A magyar hagyományokat nagyon kedveljük és törekszünk arra, hogy a 
nyelvet is jobban megismerjük. A vendégszeretet és az emberek őszintesége egymással szemben itt a faluban számunkra 
nagyon fontos. 
 

A sok akció, program és egyéb nagy események megtöltötték élménnyel a nyaralásunkat. Ez az egész egyáltalán nem 
magától értetődő. Ön, igen tisztelt Polgármester Úr és a falu segítői hozzájárultak ahhoz, hogy felejthetetlen napokkal és 
élményekkel térjünk haza. Köszönjük Önöknek az elvégzett munkát, a sok befektetett energiát és minden mást! 
 

Önök a nép emberei, mindig a középpontban vannak és mindig elérhetőek. Ez mindenképpen nagyon jó és minden 
tiszteletünk az Önöké ezért. Önnek és egész családjának minden jót, egészséget és sok erőt kívánunk az újabb nehéz 
feladatokhoz. 
 

Örömmel térünk vissza, addig is maradunk baráti üdvözlettel:  Viszontlátásra! Sabine Stafankó minden német nevében is 
 

Megjegyzés: Az emberek és állatok számára kedves környezetben meg kellene tiltani a szemétégetést. Ez ártalmas az 
egészségre és nem elfogadható. A déli és az éjszakai pihenőidőt tiszteletben kellene tartani. Minden kerékpárútnak tiszta 
állapotban kellene lennie és a belógó ágakat le kellene vágni. 

 

Egy újdonsűlt ábrahámhegyi polgár vallomásai 
 

Ide, s tova, több mint negyven éve keringek Ábrahámhegy körül. Először Nényei Gábor 
barátom nádfedeles házikója, majd Gyuri öcsém nádas menti vízísport telepe kapcsolt 
ide. Sokáig csábított Kisörs homokpusztai romantikája, Somogyi Gyuri erdei remetelaka, 
fivérének Győzőnek művész-paraszt életformája, végül mégis Ábrahámhegyen kötöttünk 
ki, feleségem atyai örökségének köszönhetően, és nagyszerűen érezzük magunkat itt. 
Feleségem Sophie asszony ugyanis francia, és a Balaton Ábrahámheggyel együtt, vigaszt 
nyújt neki elhagyott szülőföldje Nizza szépségéért. Igyekszünk majd egy kis "Provence-t" 
idevarázsolni, platánfa mediterrán fenyő, fügefa, leander, levendula és mindenféle déli 
fűszernövények ültetésével. Öt gyermekünknek is óriási élmény a saját birtok. Jómagam 

már megtartottam bemutatkozó "szűzbeszédemet", augusztus 2-án, Petőfi szavaival, (A helység kalapácsa 
előadásával). Úgy tervezem, találkozunk október 5-én, a Murci fesztiválon, azután október 23-án komolyabb 
húrokat pengetek majd. Remélem, még legalább további negyven évig élvezhetem Ábrahámhegy és a balatoni 
élet szépségeit.                    Kuncz László,  vers- és énekmondó  
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HOVA DOBJUK A KÜLÖNBÖZŐ HULLADÉKOKAT? 
 

Somogyi Márk összeállított egy listát annak érdekében, hogy legalább akiben megvan a 
szándék és megfelelően szeretne megszabadulni a háza tájékán termelődő" hulladékoktól, 

könnyebben tájékozódhasson. Használják egészséggel! A listát természetesen lehet 
bővíteni, pontosítani, módosítani és lehet továbbküldeni. 

 
 

Papír: Papírgyűjtő konténerbe, melyet ma már szinte minden 
településen megtalálunk. 
 

Használt (de még használható) ruhák: Léteznek 
ruhagyűjtők, melyet általában a Magyar Vöröskereszt helyez 
el. Tapolcán például a Spár előtt található ilyen. 
 

Mindenféle fémhulladékok (vas, réz, alumínium, ólom, 
vegyes fémek, rossz teflonbevonatú edények, elromlott 
fűnyíró, szivattyú és villanymotor, stb.): MÉH, Tapolca, 
Hegymagasi út 2. 
 

Hungarocell, műanyag csomagolóanyagok, 
nejlonzacskók, CD/DVD: PET gyűjtőkonténerekbe dobható 
 

Elektronikai hulladékok (régi TV, rossz hűtőszekrényen, 
MP3 lejátszó, mobil telefon, számítástechnikai alkatrészek, 
stb.): Minden elektronikai és háztartási készülékeket 
forgalmazó szaküzlet köteles átvenni azokat (amennyiben 
nem „ipari mennyiségeket” próbálunk leadni). Tapolcán pl. az 
Euronics illetve minden egyéb hasonló áruház. Az elektronikai 
hulladékok fokozottan környezetszennyezőek ezért veszélyes 
hulladéknak minősülnek. 
 

Lejárt vagy szükségtelen orvosságok vagy azok 
csomagolásai: Minden gyógyszertár átveszi a 
gyógyszeripartól származó hulladékokat. A gyógyszeripari 
hulladékok fokozottan környezetszennyezőek ezért veszélyes 
hulladéknak minősülnek. 
 

Elemek, akkumulátorok: A legtöbb nagyobb áruházban, de 
gyakran az élelmiszer boltokban is és általában minden 
elemeket vagy akkumulátorokat forgalmazó üzletben 
bedobhatók a használt termékek az e célra kialakított zárt 
gyűjtőládákba. 
 

Használt villanykörték, égőt, neoncsövek, LED, halogén 
égők: Az e termékeket forgalmazó szaküzletekben átveszik. 
Tapolcán a legnagyobb elektromos szaküzlet pl. az „Aranyodi 
villamossági szaküzlet” a körgyűrűn található. 
 

Festékek, hígítók, ragasztók (beszáradt vagy használt): Az 
effajta termékekkel kereskedő szaküzletek kötelesek ezeket 
az anyagokat átvenni. Tapolcán pl. a Stimmel (Gyulakeszi út) 
egy nagy festék szaküzlet, amely átveszi ezeket az 
anyagokat. 
 

Vegyes hulladékok, háztartási hulladékok, építkezési 
hulladék, PVC, PLEXI, és általában minden egyéb 
hulladék (elektronikai, gyógyszeripari és egyéb veszélyes 
hulladékok kivételével): Leadható a Tapolca és Zalahaláp 
között található szeméttelepen, ahol a hulladék jellegétől 
függően lemérés után egy adott díjazásért átveszik a 
hulladékot (Tapolca után 1,5 km bekötő út jobbra. Nyitva 
tartás: H-P 07-15h; tel: 87/709831) 
 

Fáradt szintetikus motorolaj, gépolaj (pl. fűnyíróból, 
autóból) és motorolajjal szennyezett flakonok, tartályok, 
rongyok: Minden benzinkútnál külön tárolóban gyűjtik az 
effajta szennyezett tárgyakat. Az összegyűjtött fáradt 
motorolajat pedig egy tartályban gyűjtik (pl. Tapolcán a MOL 
kútnál van ilyen). A kasszánál kell szólni és megmutatják 
hova kell önteni. Érdemes tehát a keletkezett fáradt olajat 
otthon egy tartályban gyűjteni és időközönként leadni. 
 

Használt sütőolaj (növényi olaj): Szintén benzinkutaknál 
történik ezek leadása. Nem minden benzinkút foglalkozik a 
háztartási olajak begyűjtésével, ezért tanácsolt előtte 
érdeklődni. Érdemes tehát a keletkezett háztartási olajakat 
otthon egy tartályban gyűjteni és időközönként leadni. 
 

Különböző veszélyes anyagok, vegyszerek leadása (pl. 
hypó, higany és általában minden egyéb, aminek nem a 
lefolyóban vagy a szemétben lenne a helye): A 
vegyszereknek van egy EVC kódja; ez a csomagoláson 
általában megtalálható. EVC kódtól függ a hulladék leadási 
költsége. Pontos díjazást és részleteket közvetlen 
információkéréssel tudhatunk meg. Saubermacher-Marcali 
Kft. Elérhetőség: 85/708020; marcali@saubermacher.hu; 
www.saubermacher.huItt az anyagokat rendszerezik és 
amennyiben ez lehetséges, újra hasznosításra küldik tovább. 
 

Laboratóriumi - és ismeretlen összetételű vegyszerek 
(veszélyes hulladéknak minősül): Kis mennyiségek 
esetében van egy minimális díj (jelenleg 3175Ft) amit 
leadáskor ki kell fizetni. Nagyobb mennyiségeknél a 
mennyiségtől függően állapítják meg a díjakat. Helyszín: 
Fűzfői Hulladékégető Kft. Cím: 8195 Királyszentistván, Hrsz. 
020/4 (Fűzfő mellett) Elérhetőség: +36 88 589 960; 
info@fuzfoiegeto.hu; www.fuzfoiegeto.hu Ez a cég kizárólag a 
hulladék elégetésével foglalkozik; sok esetben tehát, nem ez 
a végső megoldás, hanem az újra hasznosítás. Célszerű 
előbb a Saubermacher-Marcali Kft.(lásd feljebb) cégnél 
érdeklődni elsőként. 
 

Általában: Gyakran találkozunk olyan csomagolással vagy 
borítékkal, ami papír ugyan, de egy kis műanyag fólia ablaka 
van. Ha a két anyagot szétválasztjuk és külön dobjuk ki, akkor 
mindent megtettünk a szelektív gyűjtésért. 
 

Miért tömörítsük össze a hulladékot (PET palackot, 
papírt, stb.) mielőtt konténerbe dobjuk? Minél jobban 
tömörítjük, annál több fér a konténerbe, tehát annál ritkábban 
kerül sor arra, hogy a nagy és környezetszennyező teherautó 
elszállítsa a konténereket. 
 

Más esetekben érdeklődjön az önkormányzatnál. 
 
Összeállította: Somogyi Márk, Salföld 

 
 

  

http://www.saubermacher.hu/
http://www.fuzfoiegeto.hu/
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NOVEMBER ELEJÉN, 

HALOTTAINKRA EMLÉKEZÜNK 
A csendnek olykor gyönyörű a hangja. Hallgatni mindazt, amit nem hallunk, csak 
érzünk. Mert akinek nincs hallása, annak a szemei, a mosolya minden elárul, az 
ölelése erőt adhat. A csend hangja csodákra képes, mert akkor töri meg a szó, a 
hang, amikor a legfontosabb. 
A temető még inkább csöndes. A szél fújása, a falevelek zizegése a szívünkig hatol. 
Nézni a sírokat, rajta a feliratokkal, az emberek neveivel, akik egykor közöttünk 
éltek, szerettek, sírtak, mosolyogtak. Minden egyes név egy külön történet. Van, aki 
befejezte életművét és van, aki nem. Állni a temetőben nem boldogság. Emlékezni 
egykor velünk lévőkre: felemelő. 

 

Itt már nincsenek szomszédviták, vádaskodás, harag. Csak a csend létezik, a maga tiszta valójában. Abban a létben, 
amelyet meg tud törni egy erőt adó szó vagy mondat.    (Részlet:Vujity Tvrtko: A csend hangja)        Fedőné Vodenyák Katalin 

 
 
 

      Aki már nem lehet köztünk: 
 

        Horváth Józsefné született: Győri Anna 
     1903 – 2013. július 16. 

 
 
 

 
 

ÁBRAHÁMHEGYI FALINAPTÁR FOTÓ-PÁLYÁZAT 
 

Mutassa meg, milyen értékeket rejt községünk! 
 

Vegyen részt a településünk önkormányzata által kiírt fotópályázaton, és küldjön olyan 
képeket, amelyek igazán kifejezik, mitől jó érzés Ábrahámhegyen lakni, itt nyaralni, 

miért érdemes idelátogatni! A település szépségeit, a rendezvények, ünnepek megörökített 

pillanatait, hangulatát várjuk fényképeken. 
 

Pályázzanak, és mutassák meg Önök is, milyen jelentős látnivalók, események vannak a településünkön. 
 

Szólhat a kép községünk megragadó látnivalóiról, természeti szépségeiről, hangulatos pillanatairól, 
bármilyen rendezvényről, közösségi eseményről, ünnepről, amely kifejezi Ábrahámhegy családias, 

meghitt, vagy vidám pillanatait, környezetét. 
 

A fényképek közül Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete  
választja ki a legjobb alkotásokat, melyek a 2014 évi falinaptár címlapjára,  

valamint az egyes hónapokhoz kerülnek. 
A fényképek mellett feltüntetjük a kép készítőjének nevét, 

így garantáltan hírnevet szerezhet a fotósnak és a településnek is! 
 

A Pályázatok beküldési határideje: 2013. november 15. 
 

Fotók folyamatosan küldhetők a kulturhaz@abrahamhegy.hu e-mail címre 
A levélben kérjük, tüntessék fel a fotó készítőjének nevét, levelezési címét,telefonszámát is. 

 

Szeretettel várja a fotókat Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő testülete nevében: 
 

                                                                                                                                                   Vella Zsolt 
                                                                                                                               polgármester 
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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  
8300 Tapolca Batsányi u.44. Tel: 87/563-006    Nyitva: hétfőtő, szerda, péntek 7:30-11:10, 12:50-17  
Tel: 87/464-017, Fax: 87/563-013       kedd és csütörtök 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10 ór 
E-mail: jegyzo@kovagoors.hu              
Ügyfélfogadás rendje:        ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA 

Hétfőn: 8-12 óráig, és 13-15.30-ig       dr. Ásványi Tamás 20/9217-372 
Szerdán: 8-12 óráig és 13-15.30-ig        

Pénteken: 8-12 óráig      KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK:          
dr. Szabó Tímea jegyző ügyfélfogadása:    Nyitva: Keddtől szombatig: 14-20-ig 
Kővágóörsön: Hétfőn: 9-11 óráig       Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu 
Ábrahámhegyi Kirendeltség:       
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu      SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM: 
Ügyfélfogadás:  Hétfőn:8-12 óráig, és 13-15.30-ig   Szentmise: vasárnap: 8.30 
  Szerdán:8-12 óráig és 13-15.30-ig    
                                Pénteken: 8-12 óráig    TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI 

   TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS BALATON-FELVIDÉKI 
POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:   SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig     Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3 

Tel: 70/456-71-41       Tel/fax: 87/510-303 
        E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu 
        Családgondozó:  Krausz Noémi 
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS       Tel: 306426-22-07 
Rendel: Dr. Németh Csaba        
Telefon: 87/464-197 lakás, Mobil: 20/9444-862    GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT: 
  

Rendelők:        Ábrahámhegy Kulturális Centrum: 
Ábrahámhegy: 87/471-516       Hétfő: 10.30-tól 11.30-ig 
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig     
  

Balatonrendes: 87/464-338      CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig    Ábrahámhegy Kulturális Centrum:  
        Csütörtök: 13.00-13.30-óráig 
Révfülöp: 87/464-150      
Rendelési idő: hétfő 8-12, kedd 9-12      BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE: 
szerda 9-12, csütörtök 14-16, péntek 9-12     8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12. 
         tel/fax: 87/433-209 
ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig   Freemail: badborf@freemail.hu 
Tapolca Kórházban, Telefon: 87/511-083     Szőke Géza hegybíró elérhetősége: 30-667-98-00 
Hétvégén, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 16:30-07:30-ig    
  

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104     TŰZOLTÓSÁG Tel. 87/471-539 
  

FOGORVOS:         
Ronand Fogászati  Egyszemélyes Kft. dr. Rónai András   CSŐTÖRÉSEK, HÁZI ÁTEMELŐSZIVATTYÚK 
Rendel: Balatonedericsen:      MEGHIBÁSODÁSÁNAK BEJELENTÉSE 
H: 8-16-ig, K: 8-13-ig, Sz:12-17-ig , Cs: 13-18-ig, P:  -   DRV ZRT. Telefon: 06 40 240240/1 
Lesencetomajon: H:- K:13-18-ig, Sz: 8-12-ig, CS: 8-13-ig, P: 8-16-ig  

Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat, vasárnap   E.O.N. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT 

Veszprém, Halle u. 5/d  SZTK: 8-14 óráig    Ügyfélszolgálat: 40/220-220 
 

GYERMEKORVOS       Műszaki hiba bejelentés: 40//330-330 
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc, Badacsonytomaj,      
Hétfő 8-11, kedd 13-16 (Badacsonytördemic) szerda 8-12,   ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 
csütörtök: 13-16, péntek 8-12 óráig Tel. 87/471-282    Rendőrség: 107 
        Mentők:104 

GYÓGYSZERTÁRAK:       Tűzoltóság:105 

Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065                  
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,    KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12   Remondis Tapolca Kft. 87/321-567 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ábrahámhegyi Hírmondó 
Felelős kiadó: Vella 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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