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„De azért az angyal mégis eljön, és szállást keres
az emberek szívében az Isteni Gyermek számára.”
Nincs még egy olyan születésnap, amelyre olyan sokan és olyan
örömteli ünnepélyességgel emlékeznének évről évre, mint Karácsony
csodájára, Jézus születésére. Arra a csodára, amiről áldást és
békességet énekelve angyalok vitték a hírt, és ami azóta, minden
évben számunkra is elhozza a karácsony áldását békességét. Már
ádventben minden készülődés ízű, várakozás illatú. A sokféle
fájdalmas nehézséget, megosztottságot tapasztalva, már alig bízva a
csodában, várjuk, hogy meggyulladjon a negyedik adventi gyertya, és
indulatokkal túlfűtött világunkban, végre érvényre jusson a jóakarat.
Makkai Sándor így fogalmazta ezt meg: „A félelemre és a
megfélemlítésre alapított világrendben nem is lehet csodálkozni
azon, ha az ember nem bízik az angyal eljövetelében. De azért az
angyal mégis eljön, és szállást keres az emberek szívében az Isteni
Gyermek számára. A Karácsony itt van. Lehet, hogy csak hangulat, csak külsőség: mégis
nagyon nagy és áldott alkalom, talán az utolsó alkalom arra, hogy mélységes igazságára
ráébredjünk, és a hangulatból valóságot, a külsőségből lelkiséget teremtsünk.”

A karácsony itt van, de az ünnep meghittségét, akárcsak az év többi napjának harmóniáját,
békességét elsősorban magunknak kell megteremteni. Így van ez a családban és a nagyobb
közösségekben egyaránt. Indulatokból, elutasításból, nem épül sem helyi közösség, sem ország,
de a család is csak összefogás révén jut előre. Ha tudunk együtt gondolkodni, együtt cselekedni,
településünkért, az itt élő emberek boldogulásáért, vagy csak éppen azért, hogy jól érezzük
magunkat, ha van bennünk egymás iránt tisztelet, türelem, jobb lesz a közérzetünk. Ha megvan
bennünk a másik megértésének szándéka, ha feltételezzük azt, hogy a másik ember is jót akar,
tudunk örülni egymás sikereinek is.
Ebből az alkalomból is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik ebben az évben
is tudtak együtt gondolkodni, tenni településünk fejlődéséért, közös céljainkért. Kívánom, hogy
ez a jóakarat továbbra is maradjon meg bennük, ne veszítsék el nyitottságukat, bizalmukat.
Kívánom, hogy karácsony angyala találjon nyitott szívvel
mindannyiunkat, és hogy, karácsony elmúltával is,
maradjon meg bennünk a jóakarat!
A MAGAM, ÉS KÉPVISELŐTESTÜLETÜNK NEVÉBEN ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT,
ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, JÓ EGÉSZSÉGBEN MEGTARTÓ, BOLDOG ÚJESZTENDŐT
KÍVÁNOK TELEPÜLÉSÜNK MINDEN LAKÓJÁNAK, NYARALÓ TULAJDONOSÁNAK!
Vella Zsolt
polgármester
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MIRŐL TÁRGYALT, ÉS DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ TESTÜLET?
A testület által elfogadott rendeletek teljes, hatályos szövege a körjegyzőségen, illetve helyben, az Ábrahámhegyi
Kirendeltségen is megtekinthetők, ügyfélfogadási időben, Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre a rendeletekkel
kapcsolatos információkkal is, vagy letölthetők a www.abrahamhegy.hu honlapunkról.

A képviselő-testület 2013. szeptember 19-i nyilvános ülése:
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt, polgármester, Kovács József, alpolgármester, Fedőné Vodenyák Katalin, Gáspár
József, Zavari Judit, képviselők. Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea jegyző.
Meghívott: Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó
1. Az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolója: A beszámolót a testületi tagok megkapták. Tóth
Zsuzsanna: A teljesítés a félévnek megfelelően alakult, a strand bevétele a második félévben fog jelentkezni. A helyi adók
megfelelően folytak be. A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi helyzetéről szóló
tájékoztatót megismerte és 115.343 eFt bevételi és 50.301 e.Ft kiadási főösszeggel elfogadta.
2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2/2013. (III. 06.) költségvetési rendeletének módosítása: A rendelet
módosítása a félévi beszámoló készítésekor végzett előirányzat módosítások miatt szükséges, az államháztartásról szóló
törvény alapján. A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2013. évi költségvetés módosítását
243.742 e Ft bevételi és 243.742 eFt. kiadási főösszeggel elfogadta.
3. Temetőrendelet módosítása A Képviselő-testület, a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet módosította a következők szerint: A temető területére gépjárművel
behajtani – a halott - és hulladékszállító, valamint a mozgáskorlátozott személyt szállító, továbbá a temetőben történő
munkavégzéshez feltétlenül szükséges gépjárművek kivételével – nem lehet. A temetőben történő munkavégzéshez
szükséges gépjárművek behajtását előzetesen legalább két nappal korábban a polgármesternek be kell jelenteni.”
4. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Az előterjesztést dr. Szabó Tímea, jegyző ismertette: 2013. január 1-től
az addig alkalmazott helyi önkormányzatokról szóló törvény megváltozott, ennek megfelelően a képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet szükséges a törvénnyel összhangba hozni. A módosítás az
SZMSZ jelentős számú rendelkezését érintené, így célszerűbb új rendeletet alkotni. A rendelet tervezetet a testületi
tagok megkapták, megismerték azt, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.
5.
6.

A PRO Ábrahámhegy Alapítvány beszámolója: A testület az alapítvány 2012. évi beszámolóját elfogadta.
Elszámolás a 2013. I. félévi rendezvényekről A rendezvények kimutatását a testületi tagok megkapták,
megismerték, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2013. I. félévben lezajlott rendezvények
elszámolását tudomásul vették és elfogadták.
7. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása: Vella Zsolt polgármester: A helyi esélyegyenlőségi programot kérik a
pályázatok benyújtásához, például, a most benyújtandó strandi mozgáskorlátozott bejáró pályázathoz is. A programot a
testületi tagok megkapták, kéri a testületet, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 133/2013. (IX. 19.) határozatával Ábrahámhegy Község Önkormányzatának
Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadta.
8. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentésével kapcsolatos támogatási igény: Vella Zsolt,
polgármester: A társulásnál a létszámcsökkentés miatt kell meghozni a beterjesztett határozati javaslatot, melyet
elfogadásra javasol. A testület döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett 1 fő belső ellenőr
létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének benyújtását a Magyar
Államkincstárhoz támogatja, azzal egyetért.
9. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása: A képviselő-testület 2013. november 15-én, 17.00 órára tűzte ki.
10. Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás A testület határozott, arról, hogy az önkormányzat csatlakozik a
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. Annak általános szerződési feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul
az abban foglaltaknak megfelelően jár el. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.
11. Akadálymentes vízi bejáróra pályázat benyújtása: Vella Zsolt, polgármester tájékoztatja a testületet, hogy lehetőség
van a strandon mozgáskorlátozott vízi bejáró kialakítására pályázat benyújtására a LEADER Térségek közötti
együttműködési pályázat keretein belül, amely 100 %-os támogatottságot élvez. Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be.
A Képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött az „Akadálymentes vízi bejáró” kialakítására
való pályázat benyújtásáról Az önkormányzat az egységes arculati elemeken változtatásokat nem végez, a
fenntartási kötelezettség ideje (5 év) alatt. Sikeres pályázat esetén az előfinanszírozást biztosítja.
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A képviselő-testület 2013. október 2-i rendkívüli nyilvános ülése:
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt, polgármester, Fedőné Vodenyák Katalin, Gáspár József, Zavari Judit,
képviselők. Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kovács József alpolgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea jegyző,
A rendkívüli ülésnek egy napirendi pontja volt: Pályázat benyújtása a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt, „A Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatásáról” szóló pályázatra: Vella Zsolt, polgármester tájékoztatta a
megjelenteket, hogy, a Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított forrás terhére pályázatot
hirdetett a Balaton Kiemelt Üdülő körzetben 2013-ban megvalósuló/megvalósult rendezvények támogatására. A támogatás
célja a belföldi és külföldi vendégek részére egyaránt turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása, hagyományőrző
programok, kulturális, sport stb. események létrehozása, valamint a már korábban is megrendezett programok színvonalának
emelése. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2013. évben megrendezett Ábrahámhegyi Bornapok rendezvény
támogatására kíván pályázni. A támogatás mértéke az elismert költségek 30%-a. A pályázat elbíráláshoz szükséges a
képviselő-testület határozata. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon. A testület
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt, „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatásáról” szóló pályázaton részt
kíván venni az Ábrahámhegyi Bornapok 2013. évi rendezvény költségeinek támogatásához. Felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.

Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek
2013. október 3 –i rendkívüli nyilvános együttes ülése:
Jelen vannak:
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának részéről: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Kovács József, alpolgármester,
Gáspár József, Zavari Judit képviselők. Távolmaradását előzetesen bejelentette: Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő
Balatonrendes Önkormányzata részéről: Fuchs Henrik, polgármester, Kuti Istvánné alpolgármester, Piros Zita,
Csabáné Varga Anikó, Perger János, képviselők.
Salföld Önkormányzata részéről: Fábián Gusztáv polgármester, Somogyi Márk képviselő. Távolmaradását előzetesen
bejelentette: Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester.
Tanácskozási joggal megjelent dr. Szabó Tímea jegyző.
Az együttes képviselő-testületi ülésnek egy napirendi pontja volt: A „TÁMASZ” Társulással kapcsolatos bírósági
eljárásban ügyvéd megbízása. Vella Zsolt, polgármester kéri a jegyzőasszonyt, hogy röviden foglalja össze a napirendet. Dr.
Szabó Tímea: Badacsonytomaj Város Önkormányzata kereseti kérelmet nyújtott be a Veszprémi Törvényszékhez a TÁMASZ
Szociális Alapszolgáltató Társulással kapcsolatban. Emiatt kellett sürgősséggel ülést összehívni. A társulásban a gesztor
önkormányzat Badacsonytomaj Önkormányzata volt. 2010. évben a Magyar Államkincstár a TÁMASZ-nál vizsgálatot tartott,
és a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás körében hiányosságokat állapított meg. Ennek megfelelően, ezen
jogcímekre jogosulatlan normatíva igénylést tárt fel, melyekkel kapcsolatban normatíva visszafizetést, továbbá a jegybanki
alapkamat kétszeresét kitevő mértékű késedelmi kamatot állapított meg. Összesen: 36.934.700 Ft összegű normatívát, és
17.183.323 Ft késedelmi kamatot. Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint felperes a kereseti kérelmében kérte a
Veszprémi Törvényszéket, hogy kötelezze az alpereseket ezen összegek megfizetésére. Ábrahámhegy esetében 4.441.579
Ft, Balatonrendes esetében 2.863.039 Ft, Salföld esetében 2.173..677 Ft összegek és kamatai megfizetésére.
A társult önkormányzatok polgármesterei Dr. Hajba Csaba ügyvéddel egyeztettek és ismertették álláspontjukat. Dr. Hajba
Csaba ügyvéd vállalja a megbízást a felperesi követelés 5 %-ának megfelelő összegért. Ha nyernek az önkormányzatok, az
5 % perköltséget a Badacsonytomaji Önkormányzat visszafizeti. A testületi ülés ezért is került sürgősséggel és együttes
formában összehívásra, mivel a jövő hét közepe az érdemi ellenkérelem Törvényszékre való benyújtásának határideje.
Vella Zsolt, polgármester Javasolta, hogy az ügyvédet bízzák meg a TÁMASZ Társulással kapcsolatos bírósági eljárásban.
Kéri az ábrahámhegyi testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy az ellene a Veszprémi Törvényszék előtt a
„TÁMASZ” Társulással kapcsolatos normatíva visszafizetés tárgyában indult peres eljárásban Dr. Hajba Csaba
ügyvédet megbízza. Vállalja, a felperesi követelés 5 %-ának megfelelő, 222.079 Ft ügyvédi munkadíj megfizetését,
mely tartalmazza az I. és esetleges II. fokú eljárásban való képviseletet, valamint a rendszeres konzultációt is.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízás aláírására.
Balatonrendes és Salföld önkormányzata szintén ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött Dr. Hajba Csaba ügyvéd
megbízásáról, vállalva a rájuk eső ügyvédi munkadíj megfizetését, és mindkét település képviselő testülete megbízta
polgármesterét az ügyvédi megbízás aláírására.
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A képviselő-testület 2013. október 10-i rendkívüli nyilvános ülése:
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt, polgármester, Fedőné Vodenyák Katalin, Gáspár József, Zavari Judit, képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kovács József alpolgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea jegyző,
A rendkívüli ülésnek egy napirendi pontja volt, a Szociális célú tűzifa igénylés Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a
megjelenteket, hogy, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján lehetőség van szociális tűzifa vásárlásához támogatás igénylésére az 5000 fő
lakosságszám alatti települési önkormányzatoknak. A rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a támogatás igénylési
határideje október 15. A települési önkormányzatnak ehhez saját forrást is biztosítani kell, a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet. A képviselő testület döntött arról, hogy igényt nyújtanak be 16 m³
mennyiségben kemény, lombos tűzifa kiegészítő támogatására, melyhez a szükséges önerő bruttó összege 40.640 Ft.
A pályázat önrészét az önkormányzat a 2013. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.

A képviselő-testület 2013. november 7-i nyilvános ülése:
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt, polgármester, Kovács József, alpolgármester, Fedőné Vodenyák Katalin, Gáspár
József, Zavari Judit, képviselők. Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea jegyző,
meghívott: Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása: Vella Zsolt, polgármester
kérte a pénzügyi előadót, hogy ismertesse a napirendet. Tóth Zsuzsanna: Ábrahámhegy Község Önkormányzatának
2013. évi költségvetési rendeletének módosítása az előirányzat módosítások miatt szükséges. A teljesítés meghaladta az
előirányzatokat, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében. A képviselő-testület ellenszavazat, és tartózkodás nélkül
elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítását 243.742 e Ft bevételi és 243.742 e Ft kiadási
főösszegekkel.
2. Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása: A tájékoztatót a
testületi tagok előre megkapták. A polgármester kérte a pénzügyi előadót, hogy ismertesse a napirendet. Tóth Zsuzsanna:
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások arányos teljesítést mutatnak. A tervezés során számolt 6 fő
teljes munkaidős dolgozó bére 12 hónapra, 4 fő strandi dolgozó bére 5 hónapra valamint 4 fő 12 hónapos foglalkoztatott
bére tartozik ide. Az állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik, mely
az elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva. A járulékok a személyi juttatások alapján teljesültek.
A végleges pénzeszköz átadások között a Közös Hivatal támogatása szerepel, az általános iskolák és óvodák támogatása
(Badacsonytomaj, Révfülöp,) háziorvos támogatása. Pénzeszköz került átadásra a Kistérség részére is, illetve a
Badacsony CÉH Egyesületnek, és az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületnek. Az Önkormányzat által folyósított ellátások
kifizetései a háromnegyed évnek megfelelően alakultak.
A felhalmozási kiadásoknál a Településrendezési Terv módosításának díja, a hivatali épület felújításának értéke, a hivatali
lakás felújítás és gép berendezés vásárlása szerepel (kazán, illetve számítógép). Működési bevételek között a strandi
bevétel, a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, és az ehhez kapcsolódó áfa, kamatbevétel szerepel. A helyi adók
teljesítése összességében nézve megfelelő teljesítést mutat. Az átengedett központi adóbevételek a Magyar Államkincstár
által közölt adatok alapján kerültek kiszámításra. Lakossági befizetésként szerepel 1963e Ft, csatorna hozzájárulásként.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2013. szeptember 30-án 145.595 e Ft. Tájékoztatja
továbbá a testületet, hogy a rendezvényre benyújtott pályázatot elutasították, de ennek bevétele nem is került tervezésre.
Vella Zsolt polgármester: tájékoztatja a megjelenteket, hogy hangosítási berendezés beszerzésére és virágosításra
viszont nyertek pályázatot. Javasolja, hogy a tájékoztatót fogadják el, kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,
kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2013. évi költségvetés
végrehajtásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóját megismerte és 188.834 e Ft bevételi és 91.112
e Ft kiadási főösszeggel elfogadta.
Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének elszámolásáról Az elszámolásáról az anyagot a
képviselők megkapták. Tóth Zsuzsanna: A Körjegyzőség 2012. december 31-i megszűnése miatt a Balaton-felvidéki
Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlája megszűntetésre került, és a számlán lévő 2.005.738.- Ft Ábrahámhegy
Község Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat számlájára került átutalásra. A Körjegyzőség felmentett dolgozóinak
részére kifizetett személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok Ábrahámhegy Község Önkormányzat részéről
kerültek kifizetésre, továbbá a Körjegyzőség teljes állományának 12. havi bérköltsége Ábrahámhegy Község
Önkormányzatánál került elszámolásra, mely a nettó finanszírozás keretében mutatkozott. Ez alapján a teljes összeg
járulékokkal együtt 9.144.783.- Ft, illetve 88.368.- Ft egyéb kiadás (telefondíj, tűzvédelmi szolgáltatás), összesen
9.233.151.- Ft. Ez csökkentve lett a Körjegyzőség maradványának összegével (2.005.735.- Ft), illetve a Körjegyzőség 12.
havi nettó finanszírozás összegével, ami Ábrahámhegy Község Önkormányzatát illeti meg (1.020.094.-Ft) így a
felosztandó összeg 8.247.507.- Ft.
(folytatás az 5. oldalon)
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat, mint gesztor pályázatot nyújtott be a felmentett munkavállalóknak kifizetett
illetményekkel kapcsolatban.. A pályázat sikeres volt, így a felmentett munkavállalók részére kifizetett bérek (felmentési időre
járó, de legfeljebb 6 havi illetmény és szociális hozzájárulási adó összege, valamint a végkielégítés és szociális hozzájárulási
adója összegének 75%-a) támogatásának folyósítása - a költségvetési tv 34.§ (2) bekezdése alapján - a júliusi nettó
finanszírozás keretében történt. A támogatás összege 4.239.580.- Ft volt. Ezzel a ténylegesen felosztásra váró összeg:
4.007.927.- Ft, mely a 2012. január 1-jei lakosságszámmal számolva, arányosan az alábbiak szerint alakulna: Ábrahámhegy:
2.853.524.-, Balatonrendes: 759.607.-, Salföld: 394.796.- Ft.
Vella Zsolt, polgármester: A körjegyzőség megszűnése okán az irodabútorok átadásával kapcsolatban egyrészt a
balatonrendesi polgármester úrral egyeztet, másrészt kerültek át bútorok az ábrahámhegyi önkormányzathoz is. Kéri a
jegyzőasszonyt, hogy az anyagot készíttesse elő. Dr. Szabó Tímea: Ez egyébként is aktuális lesz, mivel évvégén leltározni
kell. Vella Zsolt, polgármester javasolja, hogy a körjegyzőség elszámolásáról szóló tájékoztatót fogadják el, kéri a testületet,
amennyiben egyetért a javaslattal, szavazzon. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete ellenszavazat
és tartózkodás nélkül Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének 2012 évről szóló
elszámolását megismerte, és azt elfogadta.
3 Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása: A polgármester kéri a pénzügyi előadót, hogy
ismertesse a napirendet. Tóth Zsuzsanna: Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások tekintetében a 2013.
évben teljesített összeggel számoltunk mivel még nem tudni a 2014. évi minimálbér összegét és a közmunka programok
indulása sem tisztázott. Az állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik,
mely az elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva. A járulékok összege a személyi juttatások után lett arányosan kiszámolva,
a dologi kiadások a 2013. évet figyelembe véve lettek tervezve.
Végleges pénzeszköz átadásai: az Önkormányzat fizet többek között, óvodai fenntartói díjat Badacsonytomaj, Révfülöp
Önkormányzatoknak valamint a Kistérségi társulásnak adunk át pénzeszközt. A végleges pénzeszköz átadások között
szerepel a Közös Hivatal támogatása is, mely kevesebb a 2013. évi tervezettnél, mivel a 2014.évi központi költségvetési
javaslatban szereplő adatok alapján a Közös Hivatal támogatását a székhely település kapja. A támogatás és a hivatal kiadási
főösszegének különbözete került felosztásra a Közös Hivatal Önkormányzatai között, ez került beépítésre a koncepcióba.
A felhalmozási kiadásoknál figyelembe vettük a 2013. évre tervezetteket. Az Önkormányzat vissza nem térítendő és
visszatérítendő építési támogatást is nyújt a lakosságnak (maximum 2 fő részére).
A működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandi büfék, Vodafone bérleti díj, és egyéb bérleti díjak), kamat
bevételek és egyéb bevétel lettek tervezve.
A helyi adók tervezésénél a 2013. évben befolyt összegek alapján kerültek kiszámításra a bevételek, számításba vettük, hogy
a befolyt gépjárműadó 40%-a illeti csak meg az önkormányzatokat.
Az állami támogatások tekintetében a költségvetési törvény nélkül pontos adatokat még nem tudunk, illetve még nem került
közlésre a 2014. évi megalapozó felmérés a Magyar Államkincstár részéről sem.
Felhalmozási bevételek között az önkormányzat 3 építési telek értékesítését tervezte be a piaci ár figyelembevételével.
Az anyagot a testület tagjai megkapták, a polgármester kéri, hogy amennyiben a testület egyetért a javaslattal, kézfeltartással
szavazzon. A képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetés
koncepcióját 262.020 e Ft bevételi és 262.020 e Ft kiadási főösszegekkel.
4. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosításáról, a sírhely
megváltási és temetési segély összegéről: Dr. Szabó Tímea, jegyző asszony jelezte, hogy a sírmegváltási díj
megállapítása, mely a helyi lakosoknak kedvezményt ad, a törvények szerint diszkriminatív. Dönteni kell a díjak, a
kedvezmény, illetve a temetési segély összegéről. A testület a döntést a decemberi ülésre halasztotta.
5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 14/2007. (IX. 18.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése: Dr. Szabó Tímea, jegyző asszony tájékoztatta a testületet, arról, hogy e rendeletet
hatályon kívül kell helyezni, tekintettel arra, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól kormányrendelet
rendelkezik, és a tárgykör országos szintű jogszabályban szabályozott. Ezért az önkormányzatok felhatalmazást sem kaptak e
tárgykörben rendeletalkotásra. A testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 14/2007. (IX.18.) számú önkormányzati
rendeletet hatályon kívül helyezte.
6. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról
és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet módosítása: A polgármester felkérte
jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendet. Dr. Szabó Tímea: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a
hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályozást alapvetően megváltoztatta, ezért szükséges az e tárgykörben a korábbiakban
alkotott önkormányzati rendelet ennek megfelelő módosítása. E kötelezettség teljesítéseként már sor került a 14/2010. (XII.
23.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek során az idei évtől hatályba lépett leglényegesebb változásnak (megszűnt
a képviselő-testületek díj megállapítási jogköre) megfelelően a díjakra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül kerültek. E
változtatáson túl a teljes összhang megteremtése érdekében szükségesek egyéb módosítások is. Alapfogalmak változtak,
tulajdonos helyett használó, terjedelmes hulladék helyett lomhulladék. Vella Zsolt, polgármester javasolja, hogy a rendeletet
módosítsák az előterjesztés szerint, kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, szavazzon.
(folytatás a 6. oldalon)
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A testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 19/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendeletet a
köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület használatáról és
üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 14/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
7. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotása: Dr. Szabó Tímea, jegyző:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. június 22-én történő hatálybalépéssel
módosult, és, a helyi önkormányzatoknak rendeletalkotási feladatot határoz meg. További módosítás illeti még a képviselőtestületek át nem ruházható hatáskörét. A képviselő-testület át nem ruházható hatásköre lett az alapítványi forrás átvétele és
átadása. A törvényi rendelkezés figyelembe vételével tehát rendeletben szükséges szabályozni az államháztartáson kívüli
forrás átvétel és átadás szabályait. A rendelet tervezetet a képviselők megkapták, megismerték, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadták a 20/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendeletet az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról.
8. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel: Vella Zsolt, polgármester kéri a
jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendet. Dr. Szabó Tímea: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 21-én
KEOP-1.1.1/C/13 kódszámon meghirdette a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése című pályázati felhívást. A felhívás alapján EU támogatások felhasználásával, kiemelkedően
magas támogatási intenzitás mellett (maximálisan 95%) lehetőség nyílik a települési hulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztésére. A pályázat sikeres megvalósításához a pályázati előírások értelmében a Társulást alkotó Tagönkormányzatok
támogatása is szükséges. Fel van sorolva az anyagban, hogy a társulás milyen eszközöket akar beszerezni, és az is, hogy ez
lakossági díjnövekedéssel nem jár. Vella Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kéri a
testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, szavazzon. A testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak
szerint döntött: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt”
című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza: A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13
pályázat megvalósítását támogatja. Az önkormányzat, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz ezúton igazolja, hogy
az általa, ill. kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és feltüntetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek továbbá a bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja. Felelőse:
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Határidő: azonnal
9. 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása: Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az
együttes ülésen felmerült a belsőellenőrzési feladatok ellátása. Valószínű a tíz önkormányzatnak kell megoldani ezt a kérdést.
Most volt belsőellenőrzés a gyermekszállítással kapcsolatban. Javasolja, hogy a belsőellenőrzési tervet hagyják jóvá. Kéri a
testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta és jóváhagyta Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervét.
10. Önkormányzati épületek lapos tetejének újraszigetelése: Vella Zsolt, polgármester: Az Önkormányzat és Művelődési
Ház illemhelye, a gyermekorvosi rendelő feletti rész, illetve a Kulturális Centrum vizesblokkjának lapos tető szigetelése
tönkrement, a vakolat leázik. A szigetelés, valamint a bádogozás cseréjére van szükség. A három tető szigetelésére és két
tető esetében bádogozás cseréjére ajánlat került bekérésre. Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő kérdése, hogy oldaltetővel
nem lehet-e megcsinálni? Vella Zsolt, polgármester: Meg kell kérdezni, ebből az összegből nem jön ki. Gáspár József,
képviselő szerint minél előbb meg kell csináltatni. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozatot hozott az önkormányzati épületek lapos tetejének
újraszigeteléséről elfogadta a Marton Bau-Tech Kft. árajánlatát, és november 30-i határidővel felhatalmazta a
polgármestert a szerződés megkötésére.
11. Településrendezési terv eltérő vélemények egyeztető tárgyalásán felmerült kérdésben döntéshozatal: Vella Zsolt,
polgármester: Ábrahámhegy Község településrendezési eszközeinek módosítása során 2013. október 15-én egyeztető
tárgyalás megtartására került sor, melyen az Állami főépítész fenntartotta a véleményét az erkélyekkel és loggiákkal
kapcsolatban, és nem javasolta a helyi építési szabályzat módosítását. A kérés jóváhagyását jogszabály nem tiltja, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem rendelkezett azokról a területekről, amelyekre külön szabályokat kellene megállapítani,
ennek ellenére felhívta a figyelmet a Balaton törvény 28.§-ban foglaltakra. A képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 160/2013. (XI. 07.) számú határozatában rendezte a község településrendezési eszközei módosításának egyeztető
tárgyalásán felmerült erkély és loggia kérdést, az alábbiak szerint: Az egyeztető tárgyaláson elhangzottak ismeretében,
figyelembe véve, hogy az utcafronton erkély és loggia létesítésének beépítésre szánt területen jogszabályi akadálya
nincs, Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló, a 18/2005. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 14.§ 1) bekezdésében szereplő erkély és loggia létesítésének tiltását törölni kívánja. Felelős:
Vella Ferenc Zsolt, polgármester, Határidő: 2013. november 30.
12. Tájékoztató a 2013. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról: A testület ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a 2013. III. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadta.
(folytatás a 7. oldalon)
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13. Dunai János kérelme: Vella Zsolt, polgármester: Meilinger Helga és Dunai János kérelmezi, hogy a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 18/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet 14.§ 3) bekezdését, valamint a 14.§ 4) bekezdését a képviselőtestület módosítsa. A jelenleg folyamatban lévő módosításba és közlekedési hálózat felülvizsgálatba tárgyi terület módosítás
nem szerepeltethető, mivel az visszavetné az eljárást, továbbá jogszabály módosulás miatt, új eljárásrend lenne szükséges. A
kormányrendelet szerint ehhez főépítész alkalmazása szükséges, továbbá az eljárás lefolytatását megelőzően tisztázni kell,
hogy a módosítási kérelem elfogadása teljes, vagy egyszerűsített eljárásrend szerint történik-e. A testület ellenszavazat és
tartózkodás nélkül 162/2013. (XI. 07.) szám alatt határozatot hozott arról, hogy Ábrahámhegy község teljes
közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete 14.§ (3) –(4)
bekezdésének, módosítását támogatja. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Helyi Építési Szabályzat,
ezen bekezdéseinek módosítása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg, a kormányrendelet előírásainak
megfelelően a szükséges eljárás lefolytatását kezdeményezze. Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester, Határidő:
2013. november 30
14. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása: Vella Zsolt, polgármester kérte a
jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendet. Dr. Szabó Tímea: A Társulási Tanács, valamint a társulási tag
önkormányzatok képviselőtestületei 2013. június 30.-ai hatályba lépéssel a törvényi előírásoknak megfelelően módosították a
társulási megállapodást.. A révfülöpi székhelyű Szociális Szolgálat fenntartásában részt vevő települések 2013. június
hónapban bejelentették a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnökének, hogy a kötelezően ellátandó szociális
feladataikat a családsegítés, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés tekintetében 2014. január 1-től a Balaton-felvidéki
Szociális és Gyermekjóléti szolgálat által kívánják ellátni. Az érintett települések a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulásnak tagjai, azonban a családsegítés valamint a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatokat a révfülöpi
székhelyű, a hét település részvételével működő Társulás által fenntartott önállóan működő költségvetési intézmény útján
látták el. A Társulás 2013. december 31. napjával megszüntetésre kerül. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag döntött a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 2014. január 1jei hatállyal történő módosításáról, mely alapján a Társulási Megállapodás 6-7. melléklete módosul a szociális
alapellátási feladatok tekintetében, az előterjesztéssel egyező tartalommal. Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. november 15.
15. Általános iskolai felvételi körzet megállapítása: Dr. Szabó Tímea jegyző: A Veszprém Megyei Kormányhivatal
megküldte Veszprém megye kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak, a körzethatárok meghatározásának tervezetét.
Az önkormányzat véleményének tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó
gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A településen jelenleg általános iskolába járó halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek nem szerepel a jegyző nyilvántartásában. Javasolja, hogy az általános iskolai körzethatárokat
fogadják el, kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület a Veszprém
Megyei Kormányhivatal által elkészített, az általános iskolai felvételi körzethatárokat meghatározó tervezetet
megismerte, és az előterjesztés szerinti a körzethatár besorolást elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a
határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje meg. Határidő: 2013. november 29.

A HELYI RENDELETEK VÉLEMÉNYEZÉSI LEHETŐSÉGÉRŐL
A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételt, a tervezetek véleményezését az önkormányzat a
10/2011. (IX.10.) rendelete alapján, elektronikus levél (e-mail) útján biztosítja.
A véleményezésre bocsátott rendelettervezetek megtalálhatók honlapunkon, a www.abrahamhegy.hu címen,
vagy a keresőbe beírva: Ábrahámhegy, kiválasztva az Ábrahámhegy honlapja, azon belül pedig a községháza,
majd a képviselő testület alpontot, és a rendelettervezetek menü pontot.
Véleményüket a jegyzo@kovagoors.hu e-mail címre küldhetik el,
pontosan megjelölve a tervezetet, a vélemény tárgyát.
Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem illeszkedik a rendelet-tervezet tárgyához, vagy
névtelenül érkezett. A véleményező személyes adatainak kezeléséről: A rendelet előkészítéséért felelős, a beérkezett
véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a véleményezett jogszabály hatályba
lépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező nevét
és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törölni kell. Felhívjuk figyelmét,
hogy a véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint adatkezelés tekintetében megadottnak kell tekinteni.

XX. évfolyam 4. szám 2013. december

oldal7

Ábrahámhegyi Hírmondó

MIRŐL VOLT SZÓ, A KÖZMEGHALLGATÁSON 2013. NOVEMBER 15-ÉN
Jelen voltak: Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kovács József, alpolgármester, Fedőné Vodenyák Katalin, Gáspár
József, képviselők, a lakosság részéről 28 fő. Későbbi érkezését jelezte: Zavari Judit, képviselő. Tanácskozási joggal
megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző. Meghívottak: Rausz István, rendőr alezredes, Pálinkásné Herczeg Henriett rendőr
őrnagy, Badacsonytomaji Rendőrőrsparancsnok, Ruzsa Zoltán főtörzsőrmester
Első napirendi pont a közrendvédelmi beszámoló volt a település közbiztonságának helyzetéről. Rausz István rendőr
alezredes bejelentette, hogy a badacsonytomaji rendőrőrs parancsnoka Pálinkásné Herczeg Henrietta lett, és örül, hogy ez a
poszt betöltésre került. (A badacsonytomaji rendőrőrs végzi a mi területünkön a rendőri tevékenységet.) Tájékoztatott arról is,
hogy bár jelentős eredményt értek el a közrend és közbiztonság terén, a bűncselekmények száma növekedett, mivel az idén
43 bűncselekmény történt, az előző évinél hat-héttel több. A jogsértések egyharmada egy emberhez köthető. Volt egy
sorozatos elkövető, aki nyolcvan bűncselekményt követett el, Pécs mellől érkezett, a nyaralókat és a pincéket tört fel. Ő már
előzetes letartóztatásban van. A közlekedési balesetek száma csökkent, de a 71-es főközlekedési út okoz problémákat. Ne a
rendőrségre haragudjanak, át kell gondolni, mivel jár egy baleset, amit felelőtlenül okozunk. A rendőrség személyi állománya
korlátozott, nem fog növekedni, bár a készenléti rendőrség létszáma növekszik a nyáron. Kéri a lakosságot, hogy jobban
figyeljenek oda, és örülnek, ha információkat kapnak a lakosságtól. A kistelepüléseken főleg az idősebbek, az őrizetlenül
hagyott nyaralók vannak veszélyeztetve. Ezért kell odafigyelni, a lakossági információknak sok hasznát veszik. A technikai
védelem is nagy erővel bír, a kamera felszerelésre benyújtandó pályázathoz szívesen nyújtanak segítséget.
Vella Zsolt, polgármester: Az ábrahámhegyi önkormányzat elégedett a rendőrség munkájával, a nyáron a körzeti megbízott jó
munkát végzett, az éjjel randalírozókat elfogták. Jelenleg is több térfigyelő kamera működik, és folyamatos a bővítésük.
Kérdezi, hogy kinek van kérdése?
Lakossági vélemények, kérdések:
- A száraztói kanyarban vadveszély tábla kihelyezése indokolt lenne, aminek megvizsgálására ígéretet is tettek, de
nincs kint a tábla. Rausz István rendőr alezredes válasza: A vadveszélyt jelző táblát javasolták a közútkezelő felé, de
még nincs válasz, a jövő héten rákérdeznek.
- Az Árpád utcában a kereszt után a kanyar életveszélyes, hiába van kint a 40 km-es sebességkorlátozó tábla. A tábla
alatt kis táblát lenne célszerű elhelyezni, hogy babakocsit toló menjen át a másik oldalra. Ezt fenn és lenn is ki
lehetne tenni. Rausz István rendőr alezredes: A közlekedésrendészet kimegy és megnézi a helyszínen.
- Az Iskola u. 52. számú ház előtt az utca felét elfoglalják a gépkocsik. Sokszor látta, hogy négy autó is ott áll. Kinek
kell jelenteni, mivel akadályozzák a forgalmat a nyári időszakban. Rausz István rendőr alezredes: A KRESZ ezt
szabályozza. A 112-es telefonszámra kell beszólni, kijön a járőr és megnézi. Először figyelmeztetnek és utána
bírságolnak.
- Ha bulizást rendeznek kinek kell szólni? Rausz István rendőr alezredes. Ha hangos, és jelentik a járőr
Badacsonytomajról kijön. Figyelmeztetés után, ha nem fejezik be, el fognak járni.
- Késő este járnak a cigányok Ladával, utánfutóval, mikrobusszal. Ha bejelenti, akkor a rendőrségen sok adatot
kérnek tőle, pedig sürgősséggel akarta bejelenteni. Rausz István rendőr alezredes: Telefonszámot fog adni, ahol
huszonnégy órás szolgálat van. A bejelentés nagyon fontos, így tudják leszoktatni a bűnözőket, a területen való
megjelenésről. Több besurranót így fogtak el, kéri, hogy bízzanak a rendőrségben.
2. napirendi pont: Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
Vella Zsolt polgármester ismerteti a helyi adókat: Az önkormányzat által bevezetett adónemek: építményadó, idegenforgalmi
adó a vendégek tartózkodása után, telekadó, iparűzési adó, talajterhelési díj. Törvényi szabályozás alapján központosított
adó, a gépjárműadó. Az építményadó 600 Ft/m2/év, az idegenforgalmi adó a tartózkodás után 300 Ft/éjszaka, a telekadó 100
Ft/m2, az iparűzési adó 1,7 %, a talajterhelési díj 2012. január 1-től 2012. január 31-ig 120 Ft/m3, 2012. február 1-től 1200
Ft/m3. A 2013. október 31. napjáig befizetett adóösszegek: építményadó 33.918.249 Ft, idegenforgalmi adó: 448.700 Ft,
telekadó: 836.517 Ft, iparűzési adó: 6.982.349 Ft, talajterhelési díj: 1.899.620 Ft, a gépjárműadó önkormányzatot megillető 40
% összege:2.420. 633 Ft. A befizetett késedelmi pótlék 163.836 Ft. 2013. október 31. napjáig az önkormányzatot megillető
adóbevétel 48.924.211 Ft. Kérdezi a jelenlévőket, van-e kérdésük? Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a testület a helyi
adókról szóló beszámolót elfogadta.
3. napirendi pont: Tájékoztató a települési környezetvédelemről.
Vella Zsolt, polgármester: A településen a következőkre kell figyelni: A földutakon porszennyezés van, a Körmici dűlőn, a
Rendesi hegyen, és a Szent-István völgyi részen még vannak nem portalanított utak. A településen 36 km-es úthálózat van,
ami 95 %-ban portalanított.
Légszennyező anyag kibocsátással kapcsolatban, lehetőség szerint a kerti növények komposztálását kell elvégezni, ebben és
a szállításban is segítséget nyújt az önkormányzat.
Az ivóvízellátást még nem sikerült megoldani, a Rendesi-hegy és a Körmici-hegy egy részében. Hét-nyolcszázezer forint lett
volna portánként a lakossági hozzájárulás a Rendesi-hegyen, amiről a lakosokat megkérdezték, viszont közkutat már
létesítettek, ez már egy előrelépés.
(folytatás a 9. oldalon)
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A talajterhelési díj fizetési kötelezettség miatt nagyobb érdeklődés volt a szennyvíz bekötések iránt. 22-23 bekötés volt az
idén.
A nagy eső a Bagolyvár utcában és Szőke Géza háza mellett sok hordalékot lehoz. Itt egy sajnálatos esemény is történt, a
tükröt a kanyarban ellopták, amely nyolcvanezer forintba került. A csapadékvíz elvezetést tervezik, ezt szem előtt tartják.
Egyre több háztetőn van napelem, ez örvendetes. A közvilágítás korszerűsítésre pályázatot nyújtanak be.
A nyári közlekedés komoly zajterheléssel jár a Patak utcában és a 71-es úton, reméli tudnak ebben
előrelépni , ill. a rendőrséggel tovább tudják szabályozni a sebességhatárokat.
A szemétszállítás terén a Tapolcai Remondis Kft. január 31-ig szolgáltathat, mivel hulladékgazdálkodást csak önkormányzati
vagy állami tulajdonú cég végezhet. Ebben a konzorciumban vannak még a Probio illetve az ajkai, pápai, veszprémi
telephelyű cégek, ezek közül valamelyik fogja átvenni a szolgáltatás végzését. A Remondisnak január 31-ig van engedélye. A
szemétszállítási számlából is látszik, hogy díjcsökkenés volt, ez adódik a kormány általi rezsicsökkentésből és a Remondis
árazását is komoly kritikák érték, ezt most korrigálták a számlákban.
Lakossági kérdések, vélemények:
- A kisebb kukára kevesebb összeget kell fizetni. Kérte a kisebb kukát és az önkormányzatnál fel is írták az igényét,
levelet írtak a Remondisnak, de még nem jött válasz. Vella Zsolt, polgármester: Utánanéz a dolognak és értesíteni
fogja.
- A Remondis kezdeményezte, hogy közvetlenül kössünk velük megállapodást, ez meg is történt, szétküldték az
űrlapokat, ezeknek a sorsa hogyan fog alakulni? Vella Zsolt, polgármester: Hat hónapos határidővel felmondták a
Remondis szolgáltatását. Jogutódként a négy szolgáltató közül lesz a jövőben valamelyik, akiket az előbb említett.
- A következő szemétszállítási konstrukcióról kap-e a lakosság tájékoztatást? Vella Zsolt, polgármester: Tájékoztatni
fognak minden nyaralótulajdonost a változásról. Ugyanazokat az árakat kell alkalmazni, mivel azok adottak és a
szállításra remélhetőség a keddi napot meg tudják tartani.
4. napirendi pont: Közérdekű kérdések és javaslatok
Vella Zsolt, polgármester, ezen napirenden belül tájékoztatást adott az alábbiakról:
A községi strand május 15-én nyitott és szeptember 15-ig volt nyitva. A biztonsági őrszolgálat este hat órától reggel hat óráig
tartott. A vízi mentési feladatokat egy fő mentőőr végezte. A községben három étterem működik, egy pizzéria, kettő büfé, egy
teázó. Élelmiszer-jellegű vegyes üzlet kettő áll a lakosság rendelkezésére. A strandon öt büfé üzemel és egy strandcikkes. A
magán szállásadással foglalkozók figyelmét itt hívja fel, hogy az idegenforgalmi adóhoz, amit a szállásadók befizetnek, az
állam támogatást ad, ezért jó, ha minden szállásadó befizeti a vendégek utáni idegenforgalmi adót. A napelemes rendszer
kiépítésére a pályázatot előkészítették, a hivatali épületen előtető építés történt. A Településrendezési Terv a mai nappal
elkészült, harminc napig lesz kifüggesztve, munkaidőben, az Ábrahámhegyi Kirendeltségen is megtekinthető. A beérkezett
vélemények alapján a főépítész és a Nemzeti Park bevonásával a kérelmek kilencven százalékát teljesítették. A strandi
vizesblokk átépítését tervezik pályázati pénzzel. A Fagyöngy vendéglő helyén a testület döntése alapján közpark lesz, ezen
belül lesz egy emlékhely, itt lehet a Nemzeti Ünnepeket megtartani. A pénzügyi beszámolóból két számra hívja fel a figyelmet,
az önkormányzatnak 2013. szeptember 30-ig az évi költségvetése az alábbiak szerint teljesült: kiadások 91.112 e Ft,
bevételek 188.834 e Ft, a pénzkészlete 145.595 e Ft. Ez megerősíti, hogy kiegyensúlyozott gazdálkodás folyik. A község
állandó népessége 2013. január 1-én 564 fő volt, ebből 0-18 évesig 52 fő, 19-60 évesig 346 fő, 61 év felettiek 166 fő. Sajnos
haláleset négy volt, és öt pár választotta házasságkötésük színhelyéül településünket. Egy állampolgári bejelentés érkezett a
kihelyezett rovásírás táblákkal kapcsolatban.
Lakossági vélemények, kérdések:
- Örült a rovásírás tábláknak, viszont a latin betűs kiírásokkal együtt levették felújítás miatt. Kérdezi, ki az, aki egy
magyar történelmi írással elkészített táblát levetet, ez a hazafiság kifejezője, ez az írás 7.500 éves. Miért kerültek le
a táblák? Vella Zsolt, polgármester: Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Az augusztus 20-i ünnepség
végén a székely himnusz is elhangzott. Mivel hosszabb volt, mint a magyar himnusz, oda jöttek és mondták milyen
dolog ez. A rovásírás táblákat a felújítás miatt vették le, kb. húsz utcában voltak kihelyezve. A képviselő-testület
megfontolja, ha olyan döntés születik, és van erre a költségvetésben pénz, akkor az egész településen kiteszik.
Hová forduljanak fogorvosi panasszal? A szüreti felvonulás jelképe, és szimbóluma a hordó megkerült-e? Vella
Zsolt, polgármester: Tavaly februárban Badacsonytomajon az együttes ülésen jelezték, hogy a néhai fogorvos úr
komoly betegségben szenved. Öt település tartozott a praxisához. A fogorvosi állásra két jelentkező volt, az egyik
egy mosonmagyaróvári fogorvos, a másik egy helyi fiatal frissen végzett diplomás. Ábrahámhegy, Balatonrendes,
Salföld és Badacsonytördemic egyhangúlag megszavazta a helyi fiatal hölgyet, viszont Badacsonytomaj többszöri
szavazás után is leszavazta, ezért kell elmenni Balatonedericsre. Ha valakinek nincs autója és vonattal szeretne
elmenni, ez egy egész napos program. Két hete meghalt a fogorvos Úr, egyenes ágon a rokona a kislánya, akivel
együtt élt hölgy, az élettársa volt. Most egy hosszú hagyatéki eljárás következik, ami hat hónapig is eltarthat. Addig a
Tiszti Főorvos kijelöl majd egy fogászatot. December 20-án lesz az együttes ülés, ahol ez napirenden szerepel. Az
ügy rendezéséig valószínű Révfülöp lesz kijelölve a helyettesítésre, de erről tájékoztatni fogják a lakosságot. A
hagyatéki eljárás után lesz Badacsonytomajon új fogorvos.
(folytatás a 10. oldalon)
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A szüreti felvonulás hordója nem került elő, a kamera rögzítette amikor elvitték, de nem sikerült az elövetőket
azonosítani, már van felajánlás a pótlására.
- Akik hivatali időben nem tudnak itt lenni a Rendezési Tervet megtekinthetik-e az Interneten? Vella Zsolt,
polgármester: Igen, a honlapon közzé lesz téve.
A rovásírással kapcsolatban el kell dönteni, mi a célja, ha egy nemzeti jelképnek a megmutatása, akkor más
besorolás alá esik, mintha információs célokat szolgál. Információs célokra nem alkalmas. Ha a nemzeti tudatot
akarjuk erősíteni, akkor meg kell gondolni, erre milyen módon, mennyit érdemes áldozni. Kátyúkkal jól állunk, olyan
értelemben hogy nem sok van, de nyilván vannak olyan problémák, amik élők. A Kereszt utcában van két átvágás,
miért van ott? Vella Zsolt, polgármester: Körmicben magas vízhozamú volt a kút és folyt belőle a víz. Az
ingatlantulajdonos vélelmezte, hogy az a víz folyik be hozzá és ezzel az átvágással próbálta megoldani. Ezzel
kapcsolatban már építési vállalkozó van megbízva, tíz napon belül elkészül.
- A rovásírásos táblákkal kapcsolatban: Rovásírást akkor használjuk, ha a nemzeti szimbólumot akarjuk kifejezni, ha
nem, a képviselő-testület attól tegye függővé a döntést, hogy el tudja-e olvasni.
- A Kilátó-utcában sok kátyú van, de csak az első része van megcsinálva. Szeretné, ha napirendre kerülne, hiszen az
út idegenforgalmi szempontból is fontos, hiszen a kilátóhoz vezet. Vella Ferenc Zsolt, polgármester: Májusban
visszatérnek a kátyúzási problémákra.
- Még egy vélemény a rovásírásos táblákkal kapcsolatban: A rovásírásos táblákat egy fiatalember önszorgalomból
készítette és rakta ki.
Vella Zsolt, polgármester tájékoztatta a lakosságot, hogy Ábrahámhegy település megkapta a „Virágos Magyarországért”
oklevelet, valamint a „Virágos Veszprém megyéért” versenyben is elismerésben részesült. Több kérdés nem volt, így a
közmeghallgatást 18.20 órakor bezárta.

ÉV VÉGI NYITVATARTÁSI REND
A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltség:
Munkanapokon:
2013. december 21-én
2013. december 23-án:
2013. december 30-án:
2013. december 31-én:

ZÁRVA
12 óráig tart nyitva
7.30-tól – 16 óráig tart nyitva
ZÁRVA

Az ábrahámhegyi Kirendeltség:
2013. december 21-től – 2014. január 1-ig ZÁRVA tart.

FELDÍSZÍTETTÜK A TELEPÜLÉST
Ezúton is szeretném hálás köszönetemet kifejezni mindazoknak,
akik karácsonyi hangulatba öltöztették a település utcáit.
A falu közös ádventi koszorújának elkészítéséért Szávai
Gézáné Erzsike néninek, Nagyné Marikának, Kandikóné
Baba néninek, Szabó Andrásnak, Pacsi Józsefné Magdinak,
Varjasné, Kati néninek, és Bakosné Erzsikének! Köszönet a
díszítésül küldött almáért Raukné Irénkének!
Köszönet azoknak, akik évek óta felszerelik az oszlopokra a
karácsonyi fényeket: Sütő Árpádnak és Petrának, Pintér
Domonkosnak, Tóth Gábornak, Fekete Józsefnek, Illés
Ádámnak, és Vella Daninak!
Az önkormányzat udvarán lévő, és a vasúti parkoló fenyőfáinak feldíszítésénél oroszlánrészt
vállaló, új belépőkkel kiegészült Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, és a
hölgyeknek, akik díszdobozokat készítettek!
Vella Zsolt polgármester
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AKIK PÉLDAKÉPÜL SZOLGÁLHATNAK,
ÉS AKIKRE MÉLTÁN LEHETÜNK BÜSZKÉK
AZ 1956-OS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS KERETÉN BELÜL KERÜLT SOR AZ ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉREM
ÉS AZ ÁBRAHÁMHEGY DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSÁRA.

A 2013-as évben az Ábrahámhegyért Emlékérmet Kratochwill Mimi művészettörténész,
az Ábrahámhegy Díszpolgára kitüntetést dr. Jani József nyugalmazott körzeti orvos kapta.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kratochwill
Mimi művészettörténész részére, Ábrahámhegy község kulturális
fejlődéséért
végzett
kiemelkedően
hasznos
munkájának
elismeréseként, Ábrahámhegyért emlékérmet adományozott.
Kratochwill Mimi Ábrahámhegyhez való kötődése 1996-ban kezdődött.
Ekkorra készült el a Művelődési Ház tetőtér beépítése. Az akkori
képviselő-testület elhatározta, hogy mindenkihez szóló értékkel
szeretné megtölteni. Udvardi Erzsébet mutatta be nekünk, és ajánlotta
segítségül ebben a nem kis feladatot jelentő munkába. Az Ő
segítségével, irányításával indult el a „Bernáth Aurél és tanítványai”
kiállítás sorozat, amely ebben az évben a 18. alkalommal került
megrendezésre. Örömmel és önzetlenül dolgozott minden egyes kiállításon. Felvette a kapcsolatot a művészekkel a Bernáth
Aurél Társasággal, kiválogatta a kiállítások anyagát. Javaslatot tett a kiállító helyiségek berendezésére. Nevéhez fűződik
minden Ábrahámhegyen megrendezett Bernáth Aurél tanítvány kiállítás megrendezése, melyeket mindig a legnagyobb
szakértelemmel, szeretettel és térítésmentesen végzett, de nem egy kiállítás megnyitója is Ő volt. Általa Ábrahámhegy
ismertté vált országhatáron belül és kívül egyaránt. Munkája során nemcsak a kiállító művészek és azok barátai, hanem olyan
neves emberek is eljutottak kis falunkba, mint Avar István, Darvas Iván, Petrovics Emil és a sort folytathatnánk.
Budapesten született., és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar, művészettörténet szakán 1968-ban
diplomázott. 1964–1991 között a Műcsarnok munkatársaként, 1991-től független művészettörténészként a XX. századi
magyar képzőművészet alapos ismerője. 30 monográfia és szakkönyv írója, több kiállítás- és életmű katalógus szerkesztője,
közel 1000 magyar, valamint nemzetközi képző- és iparművész kiállításának rendezője.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Jani
József nyugalmazott körzeti orvos részére, az Ábrahámhegyi polgárok
gyógyítása terén végzett önzetlen, odaadó, gyógyító és
egészségnevelő,
munkájának
elismeréseként,
Ábrahámhegy
díszpolgára címet adományozott.
Dr. Jani József 1926-ban, Nemesvitán született, pedagógus
családban. Középiskolai tanulmányainak befejezését követően a
Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1952-ben szerzett orvosi
diplomát. Orvos gyakornokként először a Balatonfüredi Szívkórházba,
majd 1956-ban a Parádi Szívkórházba kerül, mint segédorvos. Innen
Salgótarjánba vezet az útja. Nagyon szerette szülőfaluját és a
Balatont, ezért szíve visszahúzta erre a vidékre, és Kapolcs orvosa lett, 1960-ban. Eközben folyamatosan fejlesztette szakmai
tudását, hogy a rábízott betegek számára minél teljesebb lehessen a gyógyulás. Reumatológus és belgyógyász szakorvosi
szakvizsgát tett.1962 augusztusától Ábrahámhegy, Révfülöp és Balatonrendes községek körzeti orvosa. 1991-ben nyugdíjba
vonul, de továbbra sem szakadt meg gyógyító tevékenysége. Míg egészsége engedte dolgozott Balatonfüreden, és ügyeletet
vállalt Tapolcán.
Sok család személyes ismerőseként tudhatta maga mellett, hiszen számos esetben a család legszemélyesebb problémáit is
ismerte. Az orvosi pályát hivatásnak tekintette, melynek minden körülmények között igyekezett lelkiismeretesen, becsületesen
eleget tenni. A legnehezebb időkben, sokszor eszközök, jármű nélkül, hóban, fagyban, de eljutott a reá váró betegekhez.
Több évtizedes orvosi és közéleti munkássága révén kiterjedt kapcsolat rendszert épített ki, melyet betegei érdekében
kamatoztatott. Valóban családi orvos volt, hiszen a születés pillanatától a halálig követte a rája bízott emberek sorsát. Már
abban az időben is nagy gondot fordított az otthoni betegellátásra, a betegségek megelőzésére. Betegeinek tisztelete övezte,
és övezi a mai napig. A háziorvos annál nagyobb elismerést, mint a betegek szeretete és bizalma, nemigen kaphat. Az
elismerésre emberségével, humanitásával, szakmai tudásával igyekezett rászolgálni. Ábrahámhegy lakói és a környékbeliek
is a mai napig szívesen emlékeznek itteni tevékenységére, kedves, szerény személyiségére. A doktor úr betegsége miatt a
kitüntetést felesége és lánya vették át. Dr. Jani József 2013. novemberében, hosszú és súlyos betegség után elhunyt.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!
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Elment a DOKTOR!
Igen, így, csupa nagybetűvel. A Jani doktor úr igazi orvosdoktor volt. Belgyógyász,
kardiológus, körzeti orvos, de leginkább az utóbbi.
29 évet töltött három falujában. Ment esőben, fagyban, hóban sárban, zimankóban és
kánikulában. Ment biciklivel, motorkerékpárral, leírhatatlan színű Trabantjával,
fáradhatatlanul és lelkesen. Óvott, megelőzött, mentett és gyógyított. Fáradtnak nem látták,
lelkesnek inkább. Néha, ha diagnosztikus problémája akadt fütyörészett és megjött a szent
ihlet. Rájött, megoldotta.
Könnyű helyzetet teremtett nekem. Szót emelt, hogy utódja lehessek és egészséges populációt
hagyott rám. Tudtam, hogy nagy beteg, hogy nem épül fel. Készültem hozzá, de nem értem el
betegágyához, mert nem akartam emberi roncsként látni. Nekem a szálfa tartású, szellemes
kolléga, a remek előd maradjon meg. Ezt akartam. És ilyen embertől búcsúzom. Józsi Bácsi! A
Jóisten adjon neked örök békességet a birodalmában, mert tudjuk, hogy ott vagy!
Csaba

FÁKLYÁS FELVONULÁS ÉS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN
A megemlékezés fáklyás felvonulással kezdődött, a Hősök emlékművéhez, ahol
a Himnusz eléneklése után Vella Zsolt polgármester Úr mondott rövid
emlékező beszédet, a képviselő testület tagjai pedig koszorút helyeztek el és
mécsest gyújtottak az 1956-os hősök emlékére.
A Művelődési Házba visszaérve Kuncz László
előadóművész, aki 14 évesen élte át a forradalmat,
saját élményeinek és saját véleményének megemlítésével irodalmi összeállítással emlékezett, majd
Kovács József Alpolgármester Úr ünnepi beszéde
következett, melyben kiemelte, hogy fontos
emlékezni, emlékeztetni, tükröt tartani és
tükörbe nézni 1956 ünnepének kapcsán.
A megemlékezés ünnepélyességét emelte 1956
keszthelyi eseményeiről megőrzött relikviák
kiállítása, melyet Varjas Gyuri bácsi bocsátott rendelkezésünkre. Gyuri bácsi
diákként élte át a forradalom keszthelyi eseményeit. A mára már megsárgult,
foszladozó iratokat, fotókat, újság kivágásokat évtizedeken át őrizte, annak
ellenére, hogy ezek rejtegetését a tiltó időkben több éves börtönbüntetéssel is fenyegették.
Láthattuk a Keszthelyi Petőfi kör és a Mezőgazdasági Akadémia MEFESZ szervezetének felhívását az
ország demokratikusabb fejlődésének meggyorsítására, melyben 28 pontban foglalják össze követeléseiket.
Láthattuk a Szabad Magyarország, a Nemzeti Ellenállási Mozgalom lapjának egy újságcikk kivágását „A
kommunisták szennyese” címmel, a Tapolcai Forradalmi Katonai Tanács jelentését első megtartott üléséről.
Egy korabeli tájékoztatót a Budapesti eseményekről, harcokról.
A kiállított emlékek között volt egy 1956. december 12-i, a forradalom leverése utáni eredeti fotó, amelyen
egy kikötött szamár látható a gimnázium bejárata előtt, a szamáron egy tábla „csak én maradtam kint az
utcán” felirattal. Ez a december 12-i, ún. néma tüntetésen azt jelentette „Nem megyünk ki az utcára, csak a
szamár tüntet a Kádár kormány mellett. Ezt az egyedi fotót Gyuri bácsi ajándékozta a Balatoni Múzeumnak,
és ezt láthatjuk A legyőzött győz, az elesett él címmel megjelent, a forradalom Zalai Fotókrónikája könyvben
is. Láthattuk a forradalom leverése után kiadott pártpropagandát, az úgynevezett FEHÉR Könyvet, mely az
1956-os forradalmat ellenforradalomnak, a forradalmárokat pedig a földesúri, kapitalista kizsákmányoló
rendszer visszaállítására szövetkezett bűnözők csapatának minősíti.
Köszönjük szépen Varjas Gyuri bácsinak, hogy láthattuk ezeket az emlékeket!
Bakosné
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Kirándultunk
a Pálos Kolostorhoz!
A már hagyományos októberi kirándulásunkat idén
október 23-án tartottuk meg, miután az ünnep
előestéjén megemlékeztünk az 1956-os forradalom és
Szabadságharc évfordulójáról.
Ezen napon igazi kiránduló idővel áldottak meg
minket az égiek.
Hosszú sorban, gyalogosan indultunk, de az
idősebbek, akik már nem tudnak hosszú sétára
vállalkozni,
felszállhattak
az
Önkormányzat
kisbuszára is. Mire kiérkeztünk Góth Peti vezetésével
már készült a finom ebéd, de teát is főztünk és
szalonnát is sütöttünk. Aki vállalkozott rá, játékos
tesztet is kitölthetett, beszélgethetett, nótázhatott együtt a többiekkel, és ez a lényeg. Élveztük az erdőt,
a jó levegőt. Érdemes volt kihasználni ezt a szép őszi
napot, hiszen sokára lesz újra alkalmunk ilyen jó
időben kirándulni.

Ábrahámhegyi szüreti hétvége
KULTURÁLIS-SPORT ÉS SZÓRAKOZTATÓ
ESEMÉNYEK OKTÓBER 4-5-6-ÁN
Az idén a Murci fesztivál rendezvény kiegészült kiállítás megnyitóval, discóval, és
nyárbúcsúztató összejövetellel, - szóval, mint egy rendes lagzi, három naposra sikerült!
Október 4-én, a Művelődési Házban: "Dobruska Ábrahám-

hegyért–Ábrahámhegy Dobruskáért" címmel, testvértelepülésünk fotókiállítás megnyitójára vártuk vendégeinket.
Ebből
az
alkalomból
Dobruska polgármestere,
Péter Tojnar bemutatta
2014-évi falinaptárukat,
melyből
100
db-ot
Ábrahámhegynek ajándékozott. A megnyitón
közreműködött Dobruska város fúvós-zenekara és mazsorett
csoportja, valamint az ábrahámhegyi Jégmadár Nyugdíjas Klub.
19 órától, dj. Szasza alapozta
meg a hangulatot, 22 órától
Postás Józsival mulattunk, majd
dj. Szaszával folytattuk!
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Október 5-én, szombaton délelőtt a strandon Ábrahám-

hegy női foci csapata megmérkőzött Dobruska mazsorett
csoportjával. A mérkőzés tanulsága, hogy
a Dobruskai lányok
sokkal jobban tudnak
táncolni, mint focizni.
A barátságos találkozón 16 gól született,
melyek mind a Dobruskaiak kapujában landoltak, és a
meccs, a mieink elsöprő győzelmével végződött.

Október 5-én Murcifesztivál!
A Jó Laci Betyár vezetésével, Dobruska mazsorett
csoportjával és fúvós zenekarával indult a szüreti menet a
strandról. Jött velünk sok maskara, járgány, jószág és
járművek, az egyikük dudált, a másik meg bégetett! A
Szent László templomnál áldást kértünk, a gazdákra és az
újborra. A strandra visszaérve nótás, mulatós, operett
program, és persze örökifjú csapatunk a Jégmadár
nyugdíjas klub szórakoztatta a közönséget. Aki közben
megéhezett azt jó csülökpörkölt várta.
Ezúton is
köszönjük a kedves főzőknek!
Ekkorra már jól
kimelegedtünk,
de a biztonság
kedvéért a mulatságot a Művelődési Házban folytattuk,
ahol a zalaegerszegi Hevesi Sándor színház művészeinek
operett előadása következett, majd felpörgettük
magunkat, és egy kis Rock and Roll-t táncoltunk! Na, de
ezzel még nem volt semminek sem vége, jött Dömötör Balázs, a Matyi és a hegedűs formáció
hegedűse, aki a nótázás mellett egy kis fütyülős pálinkával is mulattatott bennünket, majd hajnalig
táncolhatott a falu népe, - az SMS együttessel!

A mulatságon egy sajnálatos eset is történt. Ellopták a Murci fesztivál szimbólumát, amit mindig
legelől visznek a szüreti menetben. Emlékül idemásoltam a képét. Ez az egy dolog, ami beárnyékolja
a szép emlékeket az idei Murci fesztiválról.
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Október 6-án, nem felejtettük el az Aradi Vértanúk

emléknapját. Délelőtt 11 órakor tisztelettel hajtottunk
fejet emlékük előtt, a Hősök emlékműve Aradi
Vértanúk emléktáblájánál.

Délután 13 órakor nyárbúcsúztató összejövetelt tartottunk a strandon .

Képviselő testületünk e rendezvénnyel mondott köszönetet mindazoknak, akik rendezvényeink
szervezési és lebonyolítási munkáiban segítségünkre voltak, a programokon részt vettek, ötleteikkel,
munkájukkal segítették azok sikeres lebonyolítását, valamint azoknak, akik az ezzel járó esetleges
kellemetlenségeket, a hangosabb zenés programokat elviselték, tolerálták.
A program alatt a Dobruskai fúvósok és mazsorett csoport
szórakoztatta a közönséget, az ebéd ideje alatt, - amit Góth
Péter, családja és barátai, valamint a Tóth Család és barátai
készítettek - a zánkai Naná Együttes zenélt. Így, hát ezen a
rendezvényen, ami a köszönetről szólt, szintén meg kell
köszönnünk azoknak a munkáját, kedvességét, akik már
sokadik alkalommal az ebédet készítették számunkra.
Köszönjük szépen!

Ha már köszönetről és háláról esett szó, Vella Zsolt és
Fábián Gusztáv polgármesterek ezt az alkalmat
használták fel arra, hogy apró ajándékkal, és a
hölgyeknek egy szál virággal megköszönjék a volt
körjegyzőség munkatársainak munkáját, sok éves
együttműködését az önkormányzattal.

Dobruskai vendégeinktől ezalkalommal is kaptunk
ajándékot. Az ottani iskola tanulói készítették ezeket
a szép szalvéta-képeket, melyekből aztán mindenki
kedvére válogathatott.
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Libavacsora és újbor-kóstolás
Szent Márton dicső tettei fennmaradtak, - és persze a libasült fenséges íze sem merült feledésbe.
Mi magyarok, pedig a még inkább érintettek
vagyunk, hiszen római katona fiaként, a birodalom
Pannónia tartományának Savaria nevű városában,
azaz a mai Szombathelyen született.
Bár ő nem sok érdeklődést mutatott a katonai pálya
iránt, sorsát nem kerülhette el: besorozták a
hadseregbe, és a mai Franciaország Amiens
városában helyezték szolgálatba. A legtöbbet
emlegetett eset itt történt meg vele: Éppen
őrszolgálatban volt, amikor meglátott egy didergő
koldust. Köpönyegét kettéhasította, és a felével
betakarta a fázó nincstelent. Aznap éjjel álmában
megjelent neki Jézus, a fél köpenybe burkolózva, ugyanis ő volt, a fázó koldus - és egy angyalhoz
szólva ezt mondta: „Itt van Martinus, a római katona,
aki nincs megkeresztelkedve. Ő öltöztetett fel
engem.” Megkeresztelkedett, és ettől fogva Istent
szolgálta.
Jóságáról és csodás tetteiről már életében legendák
keringtek, úgymint: halottak feltámasztása, az ördög
legyőzése,
rablók
megtérítése,
vad
kutyák
megszelídítése. E tetteivel, példás életével, és
persze a nevezetes "köpenyadományozásával"
világhírű szentté vált. Szent Márton volt az első, akit
úgy avattak szentté, hogy nem mártírként távozott az
élők sorából. Hívei és szerzetesei tiszteletétől övezve
halt meg 397-ben. Temetésének, november 11.-ének
napja vált emléknappá.

hogy méltatlannak tartotta magát erre a címre, és az
érte jövő küldöttek elől a ludak óljába bújt, ám a
szárnyasok gágogása elárulta és Isten kegyelméből
371-ben püspökké szentelték.
A libák szempontjából egy kevésbé vidám történet is
fennmaradt
ezzel
kapcsolatban,
mi
szerint
gágogásukkal megzavarták az istentiszteletet, ami
annyira felbosszantotta a híveket, hogy a libák
szépen megsütve, az asztalon végezték.
Nagy szolgálatot tettek ezzel az őket elfogyasztó
híveknek, na, és persze nekünk, hagyománytisztelő
késői utódoknak is!
Bárhogy is volt, manapság sincs másként: ősszel, a
már jó húsban lévő libák asztalra kerülnek, hiszen a
mondás szerint: aki Márton napján libát nem eszik,
egész évben éhezik. Ráadásul, a lúdpecsenyéből
nem csak jóllakni, hanem a jövendőre is
következtetni lehet: Ha a mellcsont fehér lészen, lesz
elég hó egész télen. Ha Márton-lúd mellcsontja
veres, száraz tél jő, hideges. Márton napján, ha a lúd
jégen jár, karácsonykor vízben poroszkál. A sültből
szokás volt küldeni az egyházi helytartónak is, innen
ered a ma is használatos „püspökfalat” kifejezés.

A bornak is Szent Márton a bírája. Ekkora forr ki az
újbor, és azt mondják, Márton-napkor ebből érdemes
kicsit felönteni a garatra, mert ugyanis az erre
vonatkozó - és bizonyára tapasztalaton alapuló mondás szerint, aki ezen a napon az újbortól egy
Márton napján libát illik enni, de, hogy kerül a kicsit spicces lesz, az egész évre megmenekül a
képbe a liba? Mártont hívei püspökké akarták gyomorrontástól és a fejfájástól, - mi több, a
választani, de annyira szerény és alázatos volt, közérzete kifogástalan lesz egész évben! Bakosné

A Márton napi legenda tovább él Ábrahámhegyen is!
Márton napi hagyomány Ábrahámhegyen sem merült feledésbe. Kovács József Alpolgármester Úr, - aki már
több mint egy évtizede szervezője a Márton napi összejöveteleknek - libavacsorára és az újborok kóstolására
invitálta a bortermelőket és borkedvelőket, akik azután az újborért és a libáért felelős szent neve napjának
ünneplésére november 8-án, szép számmal meg is jelentek.
Dobruska négytagú küldöttsége is megtisztelte rendezvényünket.
Kovács József borbaráti köszöntője után, Péter Tojnar, Dobruska
polgármestere is köszöntötte a vendégeket, megköszönte a meghívást és úgy nyilatkozott, hogy
jövőre Dobruskában is szeretnének a mienkhez hasonló
Márton napi összejövetelt
rendezni. Ezután Gáspár
József Képviselő Úr rövid tájékoztatást adott a 2013. évi
szőlőtermésről, és a borok várható minőségéről. A vacsora után, melyet szintén már több éve a badacsonytomaji Szita család készít a
vendégek legnagyobb megelégedésére - a gazdák jó szívvel
kínálgatták boraikat, a jókedvű nótázáshoz pedig Sántha Géza
szolgáltatta a harmonikaszót. Mondhatom, hogy igazán kulturált, jókedvű, baráti hangulatú összejövetel volt,
ahol szép nótázással, kedélyes beszélgetésekkel tartottuk meg a Márton napi hagyományt. Köszönjük szépen
Kovács Józsefnek a szervezést!
Herczeg Család
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Takács Ferenc gyógynövényszakértő előadása
A NABE helyi csoportjának egyik tavaszi összejövetelén Illésné
Rácz Andrea - a csoport vezetője - javaslatokat kért arra, mivel
foglalkozzunk a gyűléseinken. Az összegyűlt témák között
szerepelt, hogy szeretnénk többet tudni a gyógynövényekről.
Takács Ferenc Zánkán élő gyógynövényszakértő szívesen jött
hozzánk ebben a témában előadást tartani.
Elmondta, hogy már gyermekkorában gyűjtötte a gyógyhatású
növényeket.
Kertészmérnökként,
pedagógusként
sokat
foglalkozott velük, az itthon fellelhető közel 200 szakkönyvet
megvásárolta és ezekből is tovább képezte magát. Élete nagy
szerencséjének tartja, hogy ismerhette a halimbai Szalai Miklós
esperest. Őt tekinti mesterének. Tőle sokat tanult, főleg a
gyógynövényekből készült teakeverékek készítését. Pályázaton
nyert forrásból és saját pénzből készül Zánkán a gyógynövény
bemutató központ. Májusra várható az átadása. Takács Ferenc
cikkeivel találkozhatunk a Naplóban. Ábrahámhegyi előadásán
igazi pedagógushoz méltóan lelkesen beszélt a gyógynövények
hasznáról, arról, hogy melyiknek melyik részét - gyökere,
levele, virága - kell gyűjteni, az évnek melyik hónapja a
megfelelő rá. Azt hiszem az előadáson résztvevők nevében is
elmondhatom, máskor is szívesen meghallgatnánk Takács
Ferencet.
Tompos Józsefné

Ádventi készülődés
A Nők a Balatonért Egyesület
november 30-án délután három órára
Ádventi készülődést hirdetett.
A Művelődési házba belépve, csendes
karácsonyi
dallamok
fogadtak
bennünket. Szinte éreztük a fahéjas
mézeskalács illatát. Ádventtel kezdődik
a karácsonyi időszak, amely az öröm és
a várakozás ideje.
Szép számmal összejöttünk. Mindenki
nagy izgalommal gyűjtögette magának
az asztalról a fenyőágakat, díszeket. Sok
szép
alapanyag
volt,
szárított
gyümölcsök,
termések,
szalagok,
gyertyák.
Szorgos kezek alkották az ádventi
koszorúkat, ajtódíszeket, találékonyságot, és kreatív fantáziát bevetve, hogy
a legszebbet készíthessék el.
A gyakorlottabbak, készséggel és nagy-nagy türelemmel segítettek azoknak, akik még újoncok voltak.
Volt egy terülj-terülj asztal, melyen finom süteményeket, frissen sült sütőtököt, és teát kínáltak NABE
társaink. Jó hangulatban töltöttük el ezt a délutánt. Jövőre is szívesen látunk és várunk mindenkit!
E gondolatok jegyében a Nők a Balatonért Egyesület nevében kívánok Önöknek és családjuknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag, Békés, Boldog Újesztendőt!
Szávai Gézáné
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Mikulás a Kultúrházban
Odaértünk és sok barátommal találkoztam, akiket csak
ritkán látok. Nemsokára megjött a Lufi bohóc. Vicces volt,
mindig lekonyult a varázspálcája. Nagyon sokat nevettünk.
Megérkezett a Mikulás, és aki énekelt vagy verset
mondott, kapott jutalomból szaloncukrot. Én nem
énekeltem, de utána mindenki kapott csomagot. A sütik
finomak voltak. Ittunk, ettünk, jó volt minden, nagyon jól
éreztük magunkat. Köszönjük szépen!
Szabó Levente

Tűzoltóautóval IS
érkezett Mikulás!
Az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
segítségével hordta szét ajándékait a Mikulás,
sok-sok kisgyerek nagy örömére
Vasárnap délelőtt épp tanulni készültünk, ami nagyon nehezen
ment, mert még a tegnapi Mikulás-buli járt az eszünkben.
Egyszer csak csengettek. A kapu előtt egy tűzoltó autó állt és a Mikulás szállt ki belőle! Egyenest
hozzánk tartott. A meglepetéstől szóhoz sem jutottunk! A tűzoltók ajándékát adta nekünk. Nagyon
örültünk neki! Sajnos nem tudott sokáig maradni, mivel sok kisgyereket akart még megajándékozni
Köszönjük a tűzoltóknak ezt a kedves meglepetést és kívánjuk hogy mindig csak ilyen ügyben
keressenek fel mindenkit.
Köszönettel: Galler Boglárka és Marcika

A MIKULÁS A TŰZOLTÓKNAK IS HOZOTT
AJÁNDÉKOT!!!
Mint már sokan tudják, Ábrahámhegy ÖTE újjá szerveződött és elindult
az ifjúsági csoport is. Küszöbön áll az együttműködési megállapodás a
badacsonytomaji hivatásos tűzoltósággal, a Bakony mentőcsoport
műszaki mentő egységéhez is csatlakoztunk, illetve felkértek a Bakony
Járási mentőcsoport megalakításában való segítségre, részvételre is.
Ennek előfutáraként és ezt a megállapodást megerősíteni érkezett Németországból egy Mercedes Benz típusú műszaki
mentőszer. A gépjármű korát meghazudtolva kifogástalan állapotban van. Nagy segítséget fog nyújtani minden olyan
beavatkozásnál ahol műszaki segítségnyújtásra van szükség (pl. autóbaleset) illetve, ha nagyobb erő szükséges lakás
vagy erdőtüzek oltásához, akkor csapatszállítóként is bevethető. A gépjármű számtalan mentési, oltási eszközzel
érkezett, amit nagyon köszönünk a német bajtársainknak. Természetesen külön meg kell köszönnöm Ábrahámhegy
település vezetőségének, hisz nélkülük nem jöhetett volna Ábrahámhegyre ez a gépjármű.
Karácsony Ákos parancsnok
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„Balatoni tananyag” lett a klímaváltozás,
Bővült a NABE egyedülálló,
balatoni olvasókönyve
A földrajz,- biológia-, irodalom-, rajz- és történelemórákon
egyaránt hasznos lehet, de akár önálló „Balaton tantárgy” is
épülhetne a Nők a Balatonért Egyesület könyvére, amelynek legújabb bővített kiadását 2013.
november 22-én mutatták be Siófokon.
Az éghajlatváltozás hatásai is bekerültek a „balatoni tananyagba” – a klímaváltozás okozta
szélsőségeknek a tó vízháztartására gyakorolt hatását taglaló fejezettel bővült a Nők a
Balatonért Egyesület egyedülálló olvasókönyve, A Balaton könyve.
A térség egyik legnagyobb taglétszámú és múltú civil szervezete az ezredfordulón vállalkozott
először arra, hogy a régió iskolásai számára egy könyvben foglalja össze mindazt, amit egy
lokálpatriótának a Balatonról tudni érdemes, legyen szó természeti és gazdasági értékekről,
nevezetességekről vagy éppen a tó ihlette képzőművészeti, irodalmi alkotásokról. Akkor „Az év
civil szervezete” díjjal járó anyagi elismerés biztosította a könyv megjelenésének anyagi
hátterét, míg most a Nemzeti Kulturális Alap ismerte fel a hiánypótló munka jelentőségét és
támogatta 2 millió forinttal a harmadik, bővített kiadás megjelenését.
- Úgy gondoljuk, hogy elsősorban a tó mellett élő
gyermekeknek illene többet tudniuk a Balatonról és
környezetéről, mint amennyit az iskolai tankönyvek kínálnak.
Nemcsak
a
vízről,
a
természetről,
a
környezeti
összefüggésekről, hanem regékről, történelemről, azaz a hely
szelleméről, hiszen a tó szeretete és a vele kapcsolatos
ismeretek teszik az embert igazi balatoni polgárrá. Az egyes
fejezeteken átível a gondolat, hogy a természet, a környezet
és a kultúra védelme, hagyományaink megtartása nemcsak
feladatunk, hanem kötelességünk is. Csak így őrizhetjük meg a
Balaton és környékének egyediségét, kuriozitását, ami
turisztikailag sem elhanyagolható szempont – fogalmazott
Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület elnöke. Mint
mondta: a NABE elgondolása nem teljesen új, hiszen már
1939-ben az akkori kultuszminiszter a Magyar Királyi Balatoni
Intéző Bizottság szorgalmazására rendelete tanrendbe iktatta
a Balaton értékeinek ismeretét a hazai elemi és középfokú
iskolákban.
Az olvasókönyv összeállításánál két szempontot vettek figyelembe a szerkesztők: az egyik, hogy
átfogó képet adjon, a másik pedig, hogy a könyv alapvetően iskolai olvasókönyvnek készül és
tantárgyközi használatra is alkalmasnak kell lennie. A Nők a Balatonért Egyesület már az első
kiadás összeállítása során a régió jeles szakembereit kérte fel szerzőként, s neves szaktekintélyek
végezték az egyes fejezetek lektorálását is. Az olvasmányos ismeretanyagot közel félezer színes
kép teszi gazdagabbá, szemléletesebbé. Az illusztrációk között sok archív felvétel,
természetfotó és műalkotásokat bemutató színes kép található.
A NABE korábban vetélkedőket is szervezett Csepegtessük a lelkekbe a Balaton szeretetét!
címmel A Balaton könyvében összefoglalt anyag alapján. A kiadványt a tapasztalatok szerint
minden korosztály szívesen forgatja és nem csak a NABE vetélkedők „tananyaga”, hanem
gyakran könyvtárak, más civil szervezetek is forrásként jelölik, hivatkoznak rá.

A könyv beszerezhető 2.500.-Ft-os egységáron a NABE helyi csoportjánál.
Hasznos és szép karácsonyi ajándék!
Illésné Rácz Andrea
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A JÉGMADÁR
Nyugdíjas Klubunk névadójáról, a jégmadárról és annak életmódjáról
hallottam a minap egy kora reggeli rádióműsorban.
Német fordításban „Eisvogel”, azaz jégmadár, angolul vízi virágnak
nevezik. Nálunk a madarak ékköveként is emlegetik. Rigó nagyságú madár,
a csőre hegyes, lapos, lábai rövidek, de erősek. Háttollazata gyönyörű kék,
mint a simára fagyott jég. Hasa barna, hogy alulról ne vegyék észre
rejtőzködését, amikor a vízparti fa ágán ülve várja a halakat.
A jégmadár tiszta vizű, fűzfával és egyéb vízinövényekkel benőtt patakok vagy állóvizek partján él.
Órákig képes leshelyéről figyelni a vizet, várni a prédát. Fejjel lefelé csap a vízre, és akár 1 méter
mélyre is képes alámerülni a zsákmány után. A nagyobb halakat a farkuknál fogva fának ill. kőnek
vagdossa. Miután már nem ficánkol a hal, el tudja fogyasztani. A pikkelyeket és a halcsontot nem tudja
megemészteni, ezért ezeket később kiöklendezi. Ősszel és télen hallgat, csak tavasszal és nyáron
szólal meg. Egyszerű fütyülő, nem túl hangos, de éles hangja van. Partfalba vájt kis üregekben költ,
amit a hím és a tojó közösen építenek. Egy kb. 90 centi hosszú 5 cm széles kis alagutat alakítanak ki,
amelynek a végén van egy nagyobb üreg, ahol a tojó 4 tojást tojik. A hímmel együtt 19- 21 nap alatt
költik ki a tojásokat, s fiókáikat is együtt nevelik. A kifogott halat addig forgatja a csőrében, amíg a
hal feje előre nem néz, hogy a fiókák torkán el ne akadjon a pikkely vagy az uszony. A kicsinyek a
fészek elhagyása után végleg elhagyják a költőhelyet, többé nem térnek oda vissza.
Fiatalkoromban, amikor a Burnót patak még nem volt szabályozva, én találkoztam ezzel a gyönyörű
madárral. Sajnos manapság már nem lehet errefelé jégmadarat látni. Nagyon szívesen gondolok vissza a
hajóra és a kikötőre, amit szintén „Jégmadár”-nak neveztek.
Külön öröm volt számomra, amikor Szilvike a jégmadárról nevezte el klubunkat. Eszembe jutott óvodás
korú kislányom (ez is elég régen volt). Eleven kislány volt, apró kis csínytevéseit esténként
felemlegettem, Ő pedig csodálkozva kérdezte, hogy én ezt honnét tudom. Mindig azt válaszoltam: „A
jégmadártól hallottam!”
Varjas György

Kirándultam a nyugdíjas klubbal Náraiba!
Az Ábrahámhegyi Jégmadár Nyugdíjas Klub szüreti felvonulásra volt hivatalos Náraiba, az ottani nyugdíjas
klub meghívására. Szilvike vezetésével, produkcióval is készültek, méghozzá vidám táncos előadásra. Sajnos
Götliné Marika betegsége miatt nem vehetett részt, és azért, hogy a párok meglegyenek meghívtak engem
is. Igaz, hogy nem vagyok valami nagy táncos, de azért igyekeztem megfelelni. Már a próbákon is öröm volt
nézni azt a lelkesedést, vidámságot, amivel az örökifjú csapat készült a szereplésre.
Amikor eljött a nagy nap, azt az örömöt, kedvességet, amivel fogadtak minket! A két csapat már nem először
találkozott, úgy láttam szeretetteljes baráti kapcsolat alakult ki tagjaik között. Rögtön ebédre invitáltak,
melyet saját maguk főztek. Ebéd után megtekintettük a Sárgaliliom Alkotó és Közösségi Ház helytörténeti
kiállítását, melyre az egész település méltán büszke lehet!
Két órakor indult a szüreti menet, legalább 10 feldíszített járművel, és sok mókás jelmezbe öltözött gyalogos
csapattal. Volt ott orvosnak öltözött elsősegélynyújtó, aki hatalmas injekciós tűvel, szájon át adott vörösborinfúziót, az arra rászorulóknak, volt talicskában tolt elfáradt szüretelő, és még sok másféle jelmezes
felvonuló. Mi jó, hogy egy feldíszített traktoron tehettük meg az utat, mert bizony Nárai nem kis település!
Este a Művelődési házban került sor a táncos bemutatónkra. Mondhatom jól sikerült, vissza is tapsoltak
bennünket! Ezután egy kicsit még maradtunk a szüreti bálon, ahol vidám hangulatban jókedvűen táncoltunk
és mulattunk, nem csak az idősekkel, hanem a falu fiataljaival is. Kedves befogadó emberek a Náraiak!
Az élet nagy adománya az, amikor az idősebb korhoz gyermeki játékosság, tolerancia, a befogadásra, az
adásra való nyitottság is társul. Így van ez nálunk és úgy láttam Náraiban is. Tanulni lehet tőlük! Adja isten,
hogy még sokáig így legyen! Köszönöm szépen a meghívást, a Nárai Örökzöld Nyugdíjas Klub tagjainak
pedig a kedves vendéglátást!
Bakosné
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Testvérvárosunkban, Dobruskán jártam
Beszámoló egy jutalom útról
Kötelességemnek tartom, hogy beszámoljak egy igazán nemes gesztusról és
egy felejthetetlen kirándulásról, amelyet Szabóné Berki Szilvia javasolt a
Polgármester Úr felé és megkaptam.
„Jó tett helyébe jót várj!”- mondja a közmondás, de én igazán önzetlenül,
mint a „Jégmadár” Nyugdíjas Klub aktív tagja, nyugdíjas társaimmal együtt
napokig spakliztuk és végül befestettük a könyvtárnál levő kapukat és a
hosszú kerítést. Amikor a közösségért tehetünk valamit, boldogan tesszük.
De hát nézzük csak Dobruskát! Gyönyörű város, az Orlické
hegyek övezik, Prágától kb. 140 km-re fekszik. A természetes
szépségek és a történelmi nevezetességek szemtanúja voltam e
néhány napban, amit ott tölthettem. Régészeti feltárások, őskori
tárgyak és kiállítások igazolják az emberi létet, mely ősidők óta
létezett itt.
1320-ra datálható az a dobruskai lázadás, amely kivívta az ottani
lakosoknak a sörfőzést és felszabadította őket a jobbágyság alól.
A 15. és 17. század között az új tulajdonosok adták a legnagyobb segítséget. A város megkaphatta a
jogot a piaci árusításra és a ló értékesítésre. 1565-ben tűz pusztított, tulajdonképpen mindent újjá
kellett építeni. Ez már új reneszánsz stílusban történt. A 19. század végére Dobruska központja lett a
nemzeti megújulásnak és az üzleti élet is felélénkült.
Sok híres ember született Dobruskán, mint például František Adolf Subert drámaíró,
színháztörténész, a prágai színház igazgatója, Radim Drejsl zongoraművész és karmester. František
Kupka festőművészt is meg kell említenem, akinek a városházán gyönyörű művei láthatók.
Adottságainak köszönhetően ma Dobruskának 7 ezer lakosa van, és 23 település tartozik még hozzá.
Alois Jirasek F. L. Vek című életrajzi regénye hozzásegít a környék valamint a környező településeken
élő emberek életének megismeréséhez. A regény František Vladislav Hek (szintén dobruskai születésű)
író, zeneszerző életének történésein alapszik. Élénk a város a rendezvényektől, programoktól, zenei
fesztiváloktól.
A városházáról szeretnék még írni néhány gondolatot, ami kiemelkedően fontos és főleg páratlan. Az F.
L. Vek téren található a városháza épülete, mely 1565-ben épült. Történelme szorosan kapcsolódik a
város történelméhez. Szinte minden esemény az épületben illetve annak közelében zajlott, ill. zajlik a
mai napig. 1628-ban lázadó földművesek csapata vonult végig; foglyokat tartottak ott. 1765-ig
működött ott a Törvényszéki Bíróság. Ma is láthatók annak az időszaknak a nyomai, mint pl. kivégzési/
végrehajtási harang 1607-ből, amely a lépcsők fölött lóg. A bejárati rész Kupka fiatalságát idézi, aki a
20. sz. egyik legnagyobb festője volt. Ma már felbecsülhetetlen értékű munkái díszítik a Városháza
falait. A 45 méter magas tornyából csodálatos kilátás nyílik a városra és a hegyekre.
A Városi Múzeumban nyomon követhetjük a zsidók bejövetelét, letelepedését a 16. századból.
Dobruskát a zsidók városának hívták egykor. Láthatjuk eredetiben a fürdőt, ill. a mikveh-t, amelyet a
rabbinusi szabályozások rituálisan megköveteltek. A Mikveh egy fürdőkád nagyságú medence, melyhez
lépcsők vezetnek. Különösen érdekes volt látni, hogy a helyiség teljesen épen megmaradt, beleértve a
boltozatot, a lapos kőfalat, a burkolást, amely páratlan szépségű. A kád melletti hálófülkét és a fölötte
levő ablakot is megóvták. Közép-Európa-szerte több hasonló zsidó fürdő maradt ránk a 18. és 19.
századból.
Beszámolómat természetesen a „Jégmadár” Nyugdíjas Klub tagjainak is örömmel megtettem. Boldogan
jövünk össze minden hónap első szerdáján délután 4 órakor a Kulturális Centrumban kialakított
klubhelyiségben. Új tagok jelentkezését is várjuk szeretettel! Végül, de nem utolsósorban szeretnék
köszönetet mondani Vella Zsolt Polgármester Úrnak a szép élményekért!
Dr. Szilágyi Jánosné Ildikó
XX. évfolyam 4. szám 2013. december
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Színházlátogatás
Az idei évadban- Szilvi közbenjárására - a Petőfi Színház helyett a
Vándorfi László által vezetett Pannon Várszínházat választottuk.
Választásunk azért erre a színházra esett, mert a fiatal színészekből álló
társulat vidám darabokat, musicaleket állít színpadra. Ebben az
agyonhajszolt, rohanó világban jól jön egy kis vidámság, kacagás. Jó
elfeledni ilyenkor a gondjainkat, bajainkat, jó egy kicsit kizökkennünk a
mindennapi életünkből.
Az előadás előtt Direktor Úr nagy örömmel üdvözölte a telt házas régi és új nézőközönséget, majd
közölte, hogy az első két előadás után a „Hangvilla” nevű megújult kulturális intézményben (volt Séd
Filmszínház épülete) nézhetjük a következő darabokat.
A „Sose halunk meg” musicallel nyitotta meg a színház az ünnepi évadját. Ez a musical egy dráma, egy
családi vígjáték. A 60-as, 70-es évek fordulóján játszódik, kiváló korkép, fiatal temperamentumos
színészekkel, ötletes díszletmegoldással. A felnőtté válás igazi nagy utazását mutatja be, mindenkihez
szól, mindenkinek nyújt valamit. A humoros felszín alatt a szomorkásabb drámai tartalommal - az élet
nem egyszerű, mindenért meg kell küzdeni - többet ad egy vígjátéknál.
Az előadás után jó hangulatban tértünk haza. Köszönjük, hogy a kisbusz az idei évben is a
rendelkezésünkre áll, köszönjük a sofőrnek, hogy háztól házig szállít bennünket. Nagyon örülünk neki még ha némi összeggel az utazás költségéhez hozzá is kell járulnunk - mert máskülönben nem tudnánk
eljutni a színházba.
Kandikó Ferencné

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is két csoportban oldjuk meg a színházlátogatást, összesen 16
fő váltott bérletet erre az évadra. A Petőfi Színház után most egy kicsit könnyedebb műfajra
váltottunk. A Pannon Várszínház első két előadása után azt hiszem valamennyiünk nevében
mondhatom, hogy nem bántuk meg. Míg az első előadáson a meghatottság csalt könnyeket a
közönség szemébe, addig a „Száll az ének” közben a nevetéstől „szem nem maradt szárazon”.
Reméljük sok szép élményben lesz még részünk!
Szabóné B. Szilvia

Könyvtári hírek
Kedves Gyerekek!
Játszani, szórakozni hívlak benneteket az ábrahámhegyi könyvtárba!
Készüljünk fel együtt a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum által meghirdetett
olvasópályázatra, melynek középpontjába ezúttal a madarak kerültek. 2014-ben ugyanis
a 100 éve elhunyt természettudósra, Herman Ottóra emlékezünk.
Vegyetek részt együtt a felkészülésben, az ábrahámhegyi könyvtárban, képviseljétek
településünket a márciusi vetélkedőn, ahol értékes nyereményeket, fődíjként pedig
májusban egy kirándulást nyerhettek! Heti egy alkalommal, kétfős csapatokkal készülünk,
és együtt töltjük ki a 12 feladatból álló füzetet.
Az alsó tagozatosokat 2014. január 3-án, pénteken 15 00 órakor,
a felsősöket január 4 –én, szombaton 15 00 órakor várom szeretettel az ábrahámi
könyvtárban. A jó hangulatot, a sok nevetést, a játékos tanulást biztosítja Szilvi néni!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok!
XX. évfolyam 4. szám 2013. december
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ARCKÉPEK
Mint azt, mindenki tudja, a nyári zenés megnyitóval összekötött képzőművészeti kiállításunkat Varannai Gyula
bácsi segítségével rendezzük meg évről-évre. Maga az ötlet is tőle származik. Már év végén nekikezd, terveket
sző, kapcsolatokat épít, és mindent megmozgat azért, hogy nyárra egy olyan színvonalas kiállítással és zenés
bemutatóval tudjunk Ábrahámhegy művészetszerető közönsége elé állni, amilyeneket eddig is évek óta láthattak
nálunk. Olyan lendülettel, és vitalitással, de e mellet precízen, és minden apró részletre odafigyelően teszi ezt,
mint kevesen. Biztosan vannak, akik ismerik Őt és családját – akik szintén „be vannak fogva” és sokat segítenek,
mind fizikailag, a kiállítások berendezésében, mind a szervezésben – de biztosan van, aki nem. Varannai csabától
kaptam az alábbi írást, amit 1995-ben írt, családjukról, és arról, hogy hogyan kerültek Ábrahámhegyre.

AZ ÉDESAPA, DR. VARANNAI GYULA (1905 - 1993)
Gyémántdiplomás orvos, a Magyar Numizmatikai Társulat és
a Magyar Orvostörténeti Társaság tagja (az orvostörténészek Weszprémi Díjának kitüntetettje), a Magyar
Éremgyűjtők Egyesületének vezetőségi tagja 1905. február
17-én született Szakolcán (ma Skalica, Szlovákia).
Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd - Trianon után Budapesten folytatta. Doktori címet a Pázmány Péter
Orvostudományi Egyetemen szerzett. Orvosi pályája a
budapesti Szt. Rókus Kórházban indult, majd a XIV.
kerületben folytatódott, ahol mintegy négy évtizeden át
szolgált körzeti orvosként. Egy ideig zuglói főorvos is volt, de,
ezen rangjáról 1951-ben önként lemondott a vallási
meggyőződése miatt őt ért politikai zaklatások miatt. 1935ben nősült meg. Feleségével, Szabó Margit ápolónővérrel
(1914 - 1988), akit mint első világháborús hadiárvát a Mártarend tanított és készített fel áldozatos hivatására, a Rókus
Kórházban ismerkedett meg. Több mint fél évszázadot éltek
le egymás mellett. Hat gyermeket neveltek fel.
Szabadidejében éremgyűjtéssel foglalkozott. Nemzetközileg
is elismert numizmatikus volt. Baráti köréhez olyan neves
éremművészek tartoztak, mint Reményi József, Madarassy
Walter és Csúcs Ferenc (ők hárman meg is mintázták).
Számtalan publikációja jelent meg, elsősorban az orvosérmek témakörében. "Medicina in nummis" címmel
összefoglaló könyvet is írt (Huszár Lajos közreműködésével),
amely alapmű a magyar orvos-numizmatika területén. Sok
ritkaságot tartalmazó éremgyűjteményének egy részét a
Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Jó néhány értékes darab
került a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumba is.
A Varannaiak Ábrahámhegyen
A történet valamikor a 60-as évek elején kezdődött, és - mint
annyi más dolog az életben - elég kacskaringós úton jutott el
a végkifejletig.
Dr. Varannai Gyula orvosnak nem adatott meg, hogy élete
teljében saját nyaralója legyen, így családját eleinte csupán
felesége szülőfalujában (Kisgörbő, Zala megye), a
nagymamánál tudta vakációztatni. Később is jó ideig csak
baráti szívességből, illetve hálás betegei jóvoltából tudott
nyaranta egy-egy rövidke balatoni üdülést biztosítani
gyermekeinek. A helyszín az akkori Gamásza volt
(Balatonvilágos és Szabadi között). A körülmények igencsak
kezdetlegesek voltak.
.
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Hogy mást ne mondjunk, akkor még nem jártak közvetlen
vonatok a déli partra, vagy ha jártak is, nem álltak meg az
olyan csöpp helyeken, mint Balatongamásza, ezért
Székesfehérváron mindig át kellett szállni a helyi járatra.
Elképzelhető, hogy hat gyerekkel mit jelentett ez. (Mellesleg
szólva: bizonyos értelemben mégiscsak boldog idők voltak
azok.) A hétvégi házak többségében nem volt villany.
Gyertyával és petróleumlámpával világítottak. A palackos
gázzal működő tűzhely is luxusnak számított. A főzés
roskatag "sparherd"-eken száraz gallyakkal és legfőképpen
fenyőtobozokkal ment. A tobozgyűjtés mindennapos
programot jelentett a gyerekek számára is. Kenyeret, tejet és
egyebet több kilométer távolságból kellett hozni, a sorállás
természetes velejárója volt a beszerző kirándulásnak. Autóról
a legtöbben csak álmodtak akkoriban, még a kerékpár is
"státus-szimbólum" volt.
Mindezek ellenére óriási élmény volt "a Balatonra menni", és
az utazás előtti várakozás a mi családunkban olyasféle volt,
mint a karácsonyi. El sem tudtuk képzelni, milyen lehet az, ha
valakinek saját balatoni nyaralója van, ahova akár hetente
"lemehet". Közel két évtized alatt nagyon megszerettük a déli
partot, és nemigen értettük apánkat, amikor egyszer-egyszer
szóba hozta, hogy szerinte mennyivel szebb az északi.
Történt pedig, hogy valamikor a 60-as évek elején (talán
éppen 1961-ben) pesti lakásunkat fel kellett újítani. Anyánk tudván, hogy a családfő mily szörnyen irtózik ettől a
hercehurcától - azt találta ki, hogy férjuram a két legkevésbé
használható fiúgyermekkel együtt utazzék el. A javaslat
ugyan Keszthelyre vonatkozott (ahol anyánk testvére, dr.
Szabó
Sándor,
volt
szolnoki
főügyész,
majd
munkástanácselnök '56 után magát meghúzni kényszerült) és
a már említett Kisgörbőre, atyánk azonban elérkezettnek látta
az időt arra, hogy becserkéssze az északi partot, és így
Balaton körüli út lett a dologból, beiktatva Sümeget, Tapolcát,
Füredet, Almádit és - mindenekelőtt - Ábrahámhegyet.
Hogy jön ide Ábrahámhegy, a legtöbbek által ma sem ismert,
akkor pedig szinte a térképen is alig jelölt nyaralóhely? Úgy,
hogy a Varannai család baráti köréhez tartozott Péch Zoltán
gimnáziumi magyartanár (az 56-os forradalmat követő
megtorlás során kivégzett Péch Géza nevelőapja), aki
tanártársával, Mendlik Lajos festőművésszel minden nyáron
diáktábort vezetett Ábrahámhegyen (megjegyzendő, hogy
mindketten több Varannai fiút tanítottak a budapesti
Vörösmarty Gimnáziumban). Nos, Péch tanár úr akkoriban is
sokat mesélt "Ábrahám és vidéke" szépségeiről.
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Kapóra jött ez apánknak, aki titokban megkérte őt, hogy
szerezzen valami olcsó szállást ezen az annyit magasztalt
helyen számunkra (merthogy Laci öcsém és jómagam voltunk
azok, akik otthon csak láb alatt lettünk volna a
lakásfelújításnál). Meg is jött az értesítés, hogy van szoba (a
mai Sziget utca által határolt dombocska tetején, a
Badacsonyörs felőli sorompótól nem messze), így
Ábrahámhegy lett a támaszpontunk. Innen mentünk kirándulni
Badacsonyba, Révfülöpre és Füredre (ahol meglátogattuk
apánk egyik testvérét, aki éppen szanatóriumi kezelés alatt
állt). Az élményekhez tartozik, hogy egyik keszthelyi
rokonunk, aki "masiniszta" (mozdonyvezető) volt, éppen a
Tapolca-Balatonfüred vonalon szolgált, és (talán nem
egészen véletlenül, de ki tudja?) egyik helyi utazásunkkor
éppen az "ő vonatára" szálltunk fel. Ez a mostani
"piroskákhoz" hasonló barátságos kis motoros vicinális volt.
Bizonyára nem volt éppen szabályos, de kis időre még a
vezetői fülkébe is bemehettünk "Toncsi bácsi" mellé.
Természetesen dr. Szabó Sándor nagybátyánkkal is volt
közös programunk, az - akkor még eléggé romos - sümegi
várat és a Maulbertsch-freskókat ő mutatta be nekünk (teljes
szakszerűséggel, minthogy a keszthelyi Idegenforgalmi
Hivatal akkori vezetője és a korábbi szolnoki főügyész egy és
ugyanaz a személy volt; mellesleg többszörösen kitüntetett
helytörténész, nagy lokálpatrióta, Keszthely díszpolgára).
Emlékezetem szerint az akkori Ábrahámhegy igencsak
csöndes hely volt. A mai beépítettségnek talán 20-30 %-a
lehetett jellemző. Sokkal több volt a szőlő és kevesebb a ház.
Autóforgalomról is alig lehetett beszélni. Aszfaltozott utak sem
voltak. A szomszédos Badacsonytomaj még egészen falusias
jellegű volt. Révfülöp már akkor is komolyabb üdülőtelepnek
tűnt, de korántsem volt olyan zsúfolt, mint manapság. No és a
"Balcsi" vize! Az bizony másképp festett harmincegynéhány
évvel ezelőtt.

Hát itt kezdődött a kapcsolat „Ábrahámmal". Az első
találkozást azonban még hosszú szünet követte, mert apánk
csak 1970-ben (65 éves korában!) jutott el odáig, hogy reális
terveket szövögethessen egy saját balatoni nyaralóról. Ekkor
megbízott engem, hogy nézzek körül "a piacon". Hirdetést
adtam fel tehát, amelyre elég sok ajánlat érkezett, de egy
sem látszott megfelelőnek. Az egyik telek nagyon drága volt,
a másik nagyon kicsi, a harmadik Budapesttől volt messze, a
negyedik a Balatontól... Mindezek ellenére megkezdtem a
felderítést. Akkoriban a Villamosipari Kutató Intézetben
dolgoztam, ami azzal az előnnyel járt, hogy félárú vasúti
kedvezményre jogosító igazolványom volt. Így tavasztól
szinte minden hétvégén leutaztam a Balatonhoz. Először
csak Világos, Szabadi, Aliga, Kenese és Akarattya volt
napirenden. Sokfelé jártam, de igazán "testhezálló" ajánlat
egy sem akadt. Ekkor kerültek terítékre a kissé távolabbi
helyek. Az újsághirdetésre befutott egy ábrahámhegyi cím is,
de a családi kupaktanács nem tanúsított különösebb
érdeklődést iránta, csupán atyám kardoskodott amellett, hogy
ezt is meg kellene nézni. Hosszas vonakodás után rászántam
magam, hogy leutazom, de nem túl nagy meggyőződéssel
fogtam a dologhoz. Leginkább mégis az a szempont
mozdított meg, hogy erősen közeledett a nyár.

1970-ben, a Varannaiak első bökkhegyi évében.
Dr Varannai Gyula, a családfő
gyönyörködik az új szerzeményben

A kép 1970-ben készülhetett a strandon.
Varannai Zoltán, Varannai Zoltánné és Varannai László látható rajta.

Mit szaporítsam a szót? Nem bántam meg, hogy vettem a
fáradságot. A tulajdonos (Szombath László Szombathelyről)
az állomáson várt. Elég barátságtalan idő volt, és nem valami
lelkesen baktattam Szombath úrral a Bökkhegy felé. Azonban
amikor betessékelt a Bökkhegyi út legvégén rejtőzködő kis
házba, már tudtam, hogy megvan "az igazi". Annak ellenére,
hogy szemerkélt az eső, annyira megragadott az "objektum"
fekvése, a domboldalról belátható pannon táj szépsége, a kis
kert a kerekes kúttal, a veranda, a gyümölcsfák, a rózsák és
köröskörül a fiatal erdő, hogy nem is lehetett kétséges: ezt a
telket meg kell venni. Minthogy az ár is kedvező volt, nem
tartott sokáig a tárgyalás Szombathékkal. Azzal búcsúztam,
hogy minden bizonnyal vevők vagyunk.
Egy vagy két hét múlva szüleink is leutaztak, és
hasonlóképpen kellemes benyomásokat szereztek. Az üzlet
igen hamar megköttetett, és még azon a nyáron birtokba
vehettük a "Kedvenc lak"-ot. 65 esztendős atyánk és 56
esztendős anyánk végre megérhette, hogy nem szorult
mások szívességére, ha nyaraltatni akarta családját.

A strand a 70-es évek elején
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Még éppen jókor ahhoz, hogy a nemrég érkezett unokák mindennél ékesebben bizonyítja, hogy az elsők között
számára már természetes legyen az, ami nekünk sokáig csak "foglaltak helyet maguknak" az újonnan épült Szt. László
álom volt.
templom kriptájában. Sajnos, édesanyánk első lett az oda
temetettek sorában is, mert 1988-ban (sok-sok szenvedés
Bár a kívülállók számára a további évek története már
után) meghalt. Öt évvel később édesapánk is követte. Poraik
kevésbé érdekes, egy dologról még feltétlenül meg kell
ott nyugszanak a megszentelt kövek alatt. Ekként immár az
emlékeznünk. Szüleink életük alkonyán évről-évre szorosabb
örökkévalóságig ábrahámhegyiek maradnak mindketten.
kötődésbe kerültek a helységgel és az őshonos helybéliekkel,
Vándor, ki arra jársz, mondj egy halk fohászt értük és
és a Varannai család többi tagja is jószomszédi, sőt baráti
mindannyiunkért!
kapcsolatokkal gazdagodott. Hovatovább szinte már
idevalósinak számít az elmúlt negyedszázad alatt négy
Budapest, 1995. február 17. (Dr. Varannai Gyula
születésének 90. évfordulóján) Varannai Csaba
generációsra gyarapodott "nemzetség" apraja-nagyja.
Szüleink Ábrahámhegy iránti szeretetét és ragaszkodását

Utóirat
Ez a kis cikk közel két évtizeddel ezelőtt készült, néhai dr. Göllesz Viktor, fürdőegyesületi elnök felkérésére, de talán ma is
érdeklődésre tarthat számot. Aktualitását két évforduló adja: édesanyánk 2014. január 1-jén lenne 100 esztendős (de immár
negyed százada nincs közöttünk), édesapánk pedig 20 évvel ezelőtt hagyott itt bennünket.
Azóta sok minden történt. Ábrahámhegy is sokat változott és mi magunk is. A 60-as, 70-es, 80-as években született unokák,
akik csemetékként itt ismerkedtek meg a balatoni nyaralás örömeivel, ma már meglett, részben családos emberek. Dr.
Varannai Gyula hét dédunokája közül négyen (ifj. Varannai Gyula unokái) maguk is sokáig itt töltötték a nyarakat, és ma is
rendszeres vendégei Ábrahámhegynek. Aktív résztvevői a helyi rendezvényeknek, különösen a strandon zajló
sporteseményeknek, de például Kovács Gergő, aki trombitán játszik, ifj. Simándy rézfúvós együttesének tagjaként több ízben
szerepelt a Bernáth Aurél Galéria kiállításainak megnyitó ünnepségein is.
Dr. Varannai Gyula és felesége, Szabó Margit hat gyermeke közül Margit (72) Németországban él, Zoltánnak (73) pedig
Veresegyházon van tanyája. Ők csak nagyritkán látogatnak el Ábrahámhegyre, a korelnök Gyula (76) viszont immár állandó
kiállítás- és hangverseny-szervezőként is elismert tényezője a község kulturális életének. Az ő nevéhez fűzödnek többek
között az Erkel, Liszt, Kodály, Verdi és Wagner emlékének szentelt nagysikerű rendezvények. Legutóbb még az Operaház
főigazgatóját, Ókovács Szilvesztert is sikerült megnyernie, hogy vegyen részt a „Verdi-Wagner 200” kiállítás megnyitóján,
amelyen már Kossuth- és Liszt díjas művészek is szerepeltek (Molnár András, Székely László, Tóth János). A Bökkhegy
legszorgalmasabb látogatója azonban Varannai László (65), aki az idén nyáron elszenvedett csípőműtétjét követő lábadozás
időszakának nagy részét is Ábrahámhegyen töltötte, és az utókezelést kiadós balatoni úszásokkal színesítette. A legfiatalabb
testvér, Csilla (60!) is minden évben visszatér egy-két hétre a nyaralóba Gyöngyvér nevű nagylányával, aki ugyancsak lelkes
híve Ábrahámhegynek.
Magamról csak annyit, hogy aki gyermekként több mint 50 évvel ezelőtt először jártam itt, majd fiatalemberként 43 évvel
ezelőtt becserkésztem és szüleinknek megvételre javasoltam a kis bökkhegyi házat, immár szintén „szépkorú” (69) lettem, de
Ábrahámheggyel és a Balatonnal nem tudok betelni. Utódaim – sajnos – nincsenek, de feleségemmel gyakran leruccanunk az
„ősi birtokra”, és az itteni telekszomszéd dr. Zalatnay házaspárral Budapesten is egész évben tartjuk a kapcsolatot.
2020-ban lesz az ötvenedik évfordulója a Varannaiak ábrahámhegyi „honfoglalásának”. Ha Isten segítségével megérem ezt a
nevezetes jubileumot, szeretném méltó módon megünnepelni, de hogy miképpen, azon még bőven van időm gondolkozni.
Egy biztos, a kiváló helyi borok főszereplők lesznek!
2013. december 6. Varannai Csaba

Ábrahámhegyi falinaptár fotó-pályázatának beküldési határidő változása
Tisztelt Naptárkép Beküldő Partnereink!
Kérem, engedjék meg, hogy a 2014. évi települési naptárpályázatra már megküldött pályázati fotóikat ezúton
is megköszönjem s, egyben tisztelettel tájékoztassam Önöket arról, hogy a 2014. évi falinaptárunkként,
testvértelepülésünk, Dobruska településvezetősége által felajánlott naptárt tervezzük.
Ennek indoklása, hogy a Murci-fesztivál alkalmából Dobruska polgármestere 100 db falinaptárt ajándékozott
településünknek. Képviselőtestületi döntés alapján ezt szeretnénk darabszámban kiegészíteni, a már
megküldött fotókat pedig a 2015-ös év Ábrahámhegyi naptárához felhasználni. Terveink szerint ezt már a
nyár elejére elkészítenénk, így akár ajándékként, már a nyári szezonban megvásárolható lenne.
Még egyszer köszönöm, hogy pályáztak, várjuk további fotóikat is 2014. április 1-ig. a
kulturhaz@abrahamhegy.hu e-mail címre A levélben kérjük, tüntessék fel a fotó készítőjének nevét,
levelezési címét, telefonos elérhetőségét is.
Vella Zsolt polgármester
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Konok Tamás színes játékai Veszprémben
A Kossuth díjas művész alkotásait 2010 júniusában
Ábrahámhegyen is láthattuk
Az utóbbi idők nagy eseménye volt Veszprémben, a kortárs geometrikus absztrakt
festészet kiemelkedő alakjának, Konok Tamásnak, kiállítás megnyitója. A művész
korábban inkább monokróm (egyszínű) alkotói világa kiszínesedett, a kék, vörös, a
narancssárga is megjelent a munkáiban. Életművének ebből az új fejezetéből nyílt
kiállítás szombaton a veszprémi Modern Képtár, Vass László Gyűjtemény Galériájában
Ludium pigmentum, azaz Színes játékok címmel.
Konok Tamás Bernáth Aurél tanítványa volt. 1959-től a 90-es évekig Párizsban illetve Zürichben élt és alkotott, majd Budapesten is
berendezett magának egy műtermet. Párizs hatására alakult ki absztrakt stílusa. Még a régi Párizs volt, amit Ő, a 60-as években
megismert. Még élt Picasso, de már elkezdődtek Yves Klein (francia absztrakt festő) polgárpukkasztó akciói .
Azért ne gondoljuk, hogy azonnal megütötte a főnyereményt, amint kiköltözött. A veszprémi megnyitón nagy adag humorral
elmesélte, hogy kezdetben milyen nyomorban élt a külvárosban egy bérház padlásán, ahova egy újságpapír raktárból lehetett létrán
fölmászni. Pechjére, az első vásárlója egy másfél mázsás műgyűjtő hölgy volt, aki beszorult a padlásnyílásba és csak nagy
nehézségek árán tudták kiszabadítani.
Konok Tamás vonalra épülő képeket, kollázsokat készít. Alkotómódszerét folyamatosan
végigkísérik első ötleteinek lejegyzései: a mikroludiumok. Ezekből a mikrolúdiumokból
(kicsi játékokból) láthattunk 2010-ben Ábrahámhegyen is ízelítőt. A kiállítást Kratochwill
Mimi művészettörténész szervezte, és nyitotta meg, így hát, az ábrahámhegyi közönség
már akkor megismerhette, az 1997-ben A Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendjének
lovagja díjjal, 1998-ban Kossuth díjjal, 2004-ben pedig A Magyar Köztársasági
Érdemrend, középkeresztjével kitüntetett művészt. Konok Tamás ma is aktív,
egészséges, és ugyanolyan kedves, közvetlen ember, mint amilyennek mi is
megismerhettük. Műveiből november 17-én nyitottak kiállítást Veszprémben.

OKTÓBER 31. A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA
Luther Márton 1517-ben, ezen a napon szegezte ki a német
Wittenberg város vártemplomának kapujára a katolikus egyház
evangélium szerinti megújítására vonatkozó tételeit. Bár Luther
eredeti célja az elvilágiasodott egyház megreformálása, és a
túlvilágon bűnbocsánatot ígérő búcsúcédulákkal való üzérkedés
megszüntetése volt, tanai hamarosan túlléptek a reform keretein, és
új hitirányzati mozgalmak megalakulásához vezettek.
Luther kiszögezi 95 pontját, a jobb oldali képen Kálvin János arcképe

X. Leó pápa, miután tanait nem volt hajlandó visszavonni, eretneknek nyilvánította Luthert, aki viszont a
kiközösítését tartalmazó pápai oklevelet nyilvánosan elégette, és szakított a katolikus egyházzal. Így lett a Luther
féle mozgalom az evangélikus, míg a Kálvin János, genfi reformátor vezette irányzat a református felekezet alapja.
A reformáció nyomán a XVI. században létrejött új vallási közösségeket nevezzük történelmi protestáns
egyházaknak.
Az új hit Magyarországon is rohamosan terjedt, annak ellenére, hogy először fej-, és jószágvesztéssel, 1525-ben
pedig már máglyahalállal fenyegették híveit. Mindenekelőtt anyanyelvűsége miatt vált rokonszenvessé. Károli
Gáspár Vizsolyban a Bibliát magyar nyelvre fordította, ugyancsak ekkor születtek Szenczi Molnár Albert szép
zsoltárfordításai, és ekkor jelentek meg az első magyar nyelvű kalendáriumok, az úgynevezett Csíziók. Sorra
alakultak a református iskolák is. Végül Erdélyben az 1568-as tordai országgyűlésen vallási türelmet mondtak ki,
és négy hivatalos felekezetet ismertek el: a kálvinista, a lutheránus, a katolikus és az unitárius vallásokat. Ez az
esemény volt a vallásszabadság legelső törvénybe iktatása a világtörténelemben!
A reformációra való válaszul a katolikus egyház is reformokba kezdett. Megtiltották a búcsúcédulák árusítását,,
megújították a papképzést, nagy gondot fordítottak az egyházi fegyelemre. A Jezsuita hittudósok már anyanyelven
miséztek, iskolákat, egyetemeket alapítottak. Az inkvizíció intézménye azonban megmaradt, de csak katolikus
területeken (pl. Giordano Bruno máglyahalála 1600-ban), és IV. Pál pápa idején elkészült, az új tudományos
tételeket megfogalmazó, és az az egyházat megkérdőjelező könyvek tiltó listája is. (pl. Kopernikusz, Galilei
munkái). A megújulás eredményeként a protestantizmus terjedése lelassult, a katolicizmus visszanyerte hívei
többségét A reformáció emléknapján a történelmi protestáns felekezetek megemlékeznek az egyház

evangélium szerinti megújításáról, és a reformmozgalom áldozatairól.
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December 28. Aprószentek napja.
Mire is emlékezünk ezen a napon?
A bibliai történet szerint, amikor Heródes a római birodalom helytartója
megtudta, hogy a napkeleti bölcsek a zsidók régen várt és megjövendölt
újszülött királyát keresik, megbízta Őket, hogyha megtalálták a kisdedet,
menjenek vissza hozzá, és jelentsék neki. Ám a bölcseket a kis Jézusnál tett
látogatásuk után álom figyelmezette, hogy ne térjenek vissza Heródeshez.
Így, amikor Heródes hiába várta, hogy megtudja hol született a zsidók igazi
új királya, parancsot adott Betlehemben és környékén minden két éven aluli fiúgyermek megöletésére,
abban a reményben, hogy az újszülött Messiás is köztük van. E gyermekmészárlás áldozatait nevezzük
aprószenteknek, de azokra a gyermekekre is e napon emlékezünk, akik kicsi korukban haltak meg, azóta
bármikor és bárhol.
Bár, Józsefnek és Máriának a kis jézussal sikerült elmenekülnie Egyiptomba, ahonnan csak Heródes halála
után tértek vissza, a gyermekgyilkos Nagy Heródesnek és fiának, Heródes Antipásznak is, - aki Kr. e. 4-től
Kr. u. 39-ig uralkodott, de csak Galilea és Perea felett - jelentős szerep jutott a Szentírásban. Először
Keresztelő János halálakor, amikor Salome kérésére lefejezteti őt, majd Jézus szenvedéstörténetében,
amikor nagypénteken Pilátus Jézust Heródeshez küldi kihallgatásra.

Megtalálták Nagy Heródes sírját
A Héber Egyetem kutatói 2007-ben megtalálták Nagy Heródes sírját, a Palesztin
Ciszjordániában, a Heródium északkeleti lejtőjén, Jeruzsálemtől 12 km-re. A
büszke palotaerőd romjai, szabályos oszlopcsarnokaival a béke és nyugalom
szigetéről tanúskodnak. Furcsa, hogy mindez a szépség olyasvalakitől ered,
akiről leginkább a kisdedek meggyilkolása jut eszünkbe.
Nagy Heródes 22 templomot, palotát és várost építtetett. Többek között
Maszadánál egy hegytetőn álló palotakomplexumot, mely dacolni látszik a
gravitációval, Cesarea mélyvízi kikötőjét, melyet a világ hét csodája közé sorolnak, a jeruzsálemi második templomot, mely
kora egyik leghatalmasabb vallási épületegyüttese volt, végül pedig a Herodiumot. Ehhez először földet hordatott a természet
adta dombra, azután fehér márványból monumentális erődöt építtetett a tetejére, annak tövében pedig csodás medencékkel
és pazar függőkertekkel övezett fényűző palotákat emeltetett. Fordulatos, vérzivataros életpályája végén itt helyezték végső
nyugalomra. A sír felfedezése politikai vitákhoz is vezetett, mivel a palesztinok maguknak akarták a leleteket, a zsidó
telepesek számára viszont azt bizonyította, hogy joggal követelhetik maguknak Ciszjordániát.
Abban az időben, amikor Heródes Júdeában nevelkedett, trónviszály és polgárháború dúlta a térséget, ráadásul északról és
nyugatról a római légiók, keletről pedig Róma ősi ellensége, a párthusok szorongatták. A döntő pillanatban apja a római
megszállók mellé állt, ami miatt a zsidó nép szemében áruló lett, de fia már ifjan haszonélvezője volt a Rómával kötött
egyezségnek. 26 évesen Galilea legfőbb elöljárója, majd Júdea királya. Uralkodása első szakaszában ügyesen lavírozott
Róma és a zsidóság között, befolyását felhasználva védelmezte a Júdea határain túl élő zsidó közösségeket, és nagylelkű
volt mindazokkal, akik szerte a Földközi-tenger medencéjében szükséget szenvedtek. Hatalma növekedésével, és élete
előrehaladtával azonban zsarnoki tébolyodottság lett úrrá rajta. 6000 zsidó farizeust végeztetett ki, amikor megtagadták neki a
hűségesküt, kínpadra vonatta gyakran saját híveit is, de családja körében is fékevesztetten viselkedett. Először feleségét
ölette meg, később három fiával is végzett. Betegen és magányosan halt meg. A kor legavatottabb krónikása, Josephus
Flavius szerint "Heródes úgy került hatalomra, mint egy róka, úgy uralkodott, mint egy tigris, és úgy halt meg, mint egy kutya”.
Hiába virágoztatta fel és tette hatalmassá birodalmát, az utókor mégis véreskezű zsarnokként emlékezik rá. A középkorban
egyenesen antikrisztusként ábrázolták, amint őrjöngve tépdesi szakállát, fenyegetően rázza kardját a szerencsétlen
gyermekek felé, s közben hallgatja az ördögöt, aki egyre a fülébe sugdos.
A National Geographic Magazin írása alapján

Harminc éve építi egy brit nyugdíjas Nagy Heródes templomának makettjét.
A 78 éves farmer eddig 33 ezer órát szentelt rá életéből, külön-külön
kiégetve és kifestve minden egyes agyagtéglát. A templom udvarait 4000
aprócska, korhű viseletbe öltöztetett alak népesíti be. A történészek szerint
Alec Garrard makettje, amely több ezer érdeklődőt vonzott már a világ
minden csücskéből, a leghűségesebben adja vissza a valamikori szentélyt.
Felesége viszont nincs elragadtatva hobbijától. "Őrültnek tart, s azt kívánja,
hogy bárcsak egy normális embert választott volna élete párjául" – mondta
Alec Garrard.
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AZ Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület
várja az egyesületbe belépni kívánókat
Az egyesület 2014 évben két célt kíván megvalósítani, melyhez szükséges és elengedhetetlen,
a tagok, és szolgálatot teljesítők létszámának növelése.
A 2013 évben sok esetben, létszámhiány lépett fel, mely főként a település rendezvényein,
illetve a nyári időszakban jelentkezett.
Kérek mindenkit, akit érdekel a polgárőri tevékenység, és megfelel az alábbi feltételeknek
jelenjen meg az egyesület közgyűlésén, ahol bővebb felvilágosítást nyújtok az
érdeklődőknek.
Belépés feltétele: büntetlen előélet, cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar
állampolgár (vagy Magyarországon engedéllyel letelepedett külföldi), aki egyetért a
polgárőrség céljaival és hajlandó tevékenyen részt venni azok megvalósításában.
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület éves közgyűlését 2014. január 18-án 18 órakor tartja az
Ábrahámhegy Badacsonyi út 13 szám alatti épületben, melyre ezúton szeretettel meghívok
minden kedves érdeklődőt!

Az egyesület nevében Kellemes Karácsonyt és Boldog Újévet
Kívánok mindenkinek!
Ifj. Rácz Sándor elnök

Karácsonyra várva
SZERETETTEL VÁRJUK
KÖZSÉGÜNK MINDEN LAKÓJÁT

2013. DECEMBER 22.-ÉN
16 ÓRAKOR A FALU KÖZÖS ADVENTI
KOSZORÚJÁNÁL TARTANDÓ

BETLEHEMES KARÁCSONY-VÁRÓ
ÖSSZEJÖVETELÜNKRE!
Ha meggyújtjuk a gyertyákat,
ragyog a szeretet titok.
Várunk valakit, kicsinyek, nagyok,
Fekete égre fényes csillagot!

Szeretettel vár mindenkit:
Ábrahámhegy Község
Önkormányzata
Vella Zsolt

polgármester
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ÉRDEKESSÉGEK A MIKULÁSRÓL
Melyik gyerek ne várná, hogy ellátogasson hozzá a Mikulás, és az ablakba helyezett
csizmácskába ajándékot tegyen? De vajon honnan ered a legenda,
és hogyan nyerte el mai formáját Mikulás alakja?
Ehhez 3-400 évre kell visszatekintenünk, és Szent Miklós nyomába erednünk, aki gazdag
származása ellenére a papi hivatást választotta, és gyakran adakozott a szegényeknek, melyet
legtöbbször titokban tartott. Alakja ekkor még manóra, törpére, esetleg püspöki palástba
burkolózó sovány emberre hasonlított a néphiedelem szerint. Mai, piros ruhás, nagy szakállú
külsejét Haddon Sundblom, amerikai grafikus munkássága által nyerte el, aki 1931-ben
megalkotta a The Coca Cola Campany számára a napjainkban elterjedt figurát, a kissé
túlsúlyos, piros ruhás ajándékosztó alakját
A a két világháború közti időszakban a hazai Mikulás-hagyomány szerint a Mikulás a mennyben élt, a gyerekeket az égből
figyelte, - nem is véletlen a rengeteg Szentmiklós nevű település. Az első igazi Mikulás-rombolást a kommunista télapózás
vitte végbe, majd jött az üdvözítő rendszerváltozás Mikulás bácsija, a világ pedig kinyílt az „igazi lappföldi Mikulás” felé,
manókkal, tündérekkel, na és persze Rudolffal a rénszarvassal. Ő a leghíresebb a rénszarvasok közül. Mikor még kicsi volt,
nagyon nehezen illeszkedett be a többi rénszarvas közé. Egyetlen játékba se vették be a fénylő orra miatt. Ez őt nagyon
elszomorította, mindent megpróbált, hogy orra ragyogását megszüntesse, de hiába. Egyszer aztán Karácsony éjszakáján sűrű
köd ereszkedett az Északi Sarkra. A köd annyira áthatolhatatlan volt, hogy a Mikulás már-már azon gondolkodott, hogy
törölnie kellene az idei utazást, amikor az az ötlete támadt, hogy talán Rudolf orra segíthet navigálni. Így történt, hogy Rudolf
vezette azon az éjszakán a rénszarvasokat, ahogy azóta is, minden évben.

Fekete Péter: Rasszizmust kiállt az ENSZ.
a holland krampuszok miatt
Az ENSZ aggodalmát fejezte ki az emberi jogok megsértése miatt – ezúttal nem a
szír polgárháború, vagy valamelyik másik válsággócban történő vérengzés kapcsán,
hanem a holland Mikulást kísérő Fekete Péter karaktere miatt. Az ügy Hollandiában
általános megdöbbenést, majd derültséget okozott.
A holland gyerekekhez a Mikulás nem
északról érkezik, és nem is rénszarvas
húzza, hanem Spanyolországból tart északnak egy gőzhajóval, 6-8 fekete bőrű
(vagy feketére sminkelt) gonoszkodó segítővel. Az utóbbiak lényegében a
krampuszoknak felelnek meg, és Fekete Péternek hívják őket.
A nemzeti hagyomány most elérte az ENSZ ingerküszöbét. A tekintélyes szervezet
emberi jogi főbiztosának egyik tanácsadója szerint Fekete Péter karaktere erősíti a
feketékkel szembeni előítéletet. A holland kormánynak írt levelében azt kifogásolja,
hogy a “A kulturális örökség néhány gyakorlata sértheti az emberi jogokat, és
megalázó lehet a kisebbségek, jelen esetben a fekete lakosság és az afrikaiak
számára, és állandósítja a velük szembeni negatív sztereotípiákat”.
Az ügyben a holland miniszterelnök is megszólalt, aki hangsúlyozta, hogy Fekete Péter kérdését, illetve országa karácsonyi
hagyományait nem kívánják kormányrendeletekkel, vagy tilalmakkal szabályozni. Ha az emberek szeretnék, Fekete Péter
karaktere lehet fehér, ám a holland hagyomány a Mikulás segítőit mindig feketeként ábrázolta.
Miközben a Fekete Péter és a holland karácsonyi hagyományok védelmében létrehozott Facebook-oldalt egymillió ember
lájkolta egy nap alatt (jelenleg már kétmilliónál tart), az UNESCO (az ENSZ oktatásüggyel is foglalkozó szervezete)
visszavonulót fújt. A szervezet belga képviselője, Marc Jacobs sietett hangsúlyozni, hogy Shepherd engedély nélkül küldte ki
levelét az emberi jogi bizottság fejléces papírján, és az a tanácsadó magánvéleményét tartalmazza.
atv.hu/ SI

A POGÁCSASÜTŐ VERSENY APROPÓJÁN

Védett magyar termék lett a tepertős pogácsa! Az Európai Bizottság felvette a
„hagyományos különleges termékek” listájára a magyar tepertős pogácsát. Arra a
listára, amely immár mintegy 1200 terméket tartalmaz, és amelynek elnevezése oltalmat élvez, vagy az eredet
helye, vagy pedig az előállítás során alkalmazott eljárásmód alapján. A termékleírás szerint a magyar tepertős
pogácsa kerek, henger alakú, és darált tepertőt, valamint sertészsírt tartalmaz, élesztővel lazított, omlós, vagy
leveles szerkezetű. Ízesítésként sót és borsot kell használni készítésekor.
Forrás: MTI 2013. november 14..
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Még csak 322 éve ünnepeljük december 31-én
a szilvesztert, és január 1-én az újév napját
XII. Ince pápai 1691-ben rögzítette december 31-ét az év utolsó
és január 1-ét az év első napjaként.
A szilveszteri mulatozás
közben valószínűleg kevés
embernek jut eszébe, hogy
az a nap, amelyen elbúcsúzunk az óévtől, a 314-ben pápává
választott I. Szent Szilveszterről kapta a nevét. A történelem 33.
pápája
különösen
nagy
szolgálatot
teljesített
a
keresztényüldözésének idején, amikor bátorította és
állhatatosságra buzdította híveit, miközben maga is több ízben
életveszélybe került. Viszont amikor a hagyomány szerint
kigyógyította Nagy Konstantin császárt a leprából, az felvette a
keresztséget, és nemcsak hogy felhagyott a keresztények
üldözésével, de az egyházat egyenesen az állam első
intézményévé emelte. Az ő idejében vált az üldözött egyház
diadalmas egyházzá, a vasárnap ünnepnappá. Az Ő pápasága
idejében építették Rómában a Vatikáni-dombon, a Szent Péter
sírja fölötti első bazilikát. A katolikus egyház Szilveszter
halálának időpontját, december 31-ét választotta emléknapjává.
Bár, a szentté avatott pápa három utóda is felvette a Szilveszter
nevet, a magyar történelemben mégis a legfontosabb II.
Szilveszter, aki Szent István királyunknak a koronát küldte.
Miért is lármázunk Szilveszterkor? A Szilveszter
név jelentése: erdőben lakó, csendes, az év utolsó
napját mégis zajosan ünnepeljük, de ez nem is véletlen.
Ezen a napon egykor hangos zajkeltéssel adták ki az ártó
szellemek útját. Vidéken szokás volt, a nyájfordítás, az állatok
másik oldalára fektetése - még szép
hogy zajos felzargatással -, így
gondoskodva
szaporaságukról.
Akkoriban a zajkeltés eszközei az
ostor, csengő, kolomp voltak, mára a
lárma maradt, nyájat már kicsit
kevesebbet forgatunk, és a petárda,
tűzijáték, a szilveszteri trombita
hivatott elűzni a rontást.
Bár Szilveszterkor és újévkor ma is önfeledten ünnepelünk,
elbúcsúztatjuk az óévet, s vidám poharazgatással köszöntjük az
újat, de semmivel sem vagyunk kevésbé babonásak, mint a
korábbi századok emberei.
Mennyi mindenre kell ilyentájt vigyázni! Itt vannak
például az ételek. Baromfit tilos az újév napján enni, mert
elkaparja a szerencsét. A ropogósra sütött malac viszont,
minden szempontból ígéretes újesztendőt jelent. A malac
farkának meghúzása is azért hoz szerencsét, mert ez állítólag
előre túrásra serkenti az állatot, amivel betúrja a szerencsét a
házba. Lencsét is enni kell, mert sok pénzt hoz. No meg nyulat,
mert az elszalad az óév összes bajával. A hal elfogyasztását a
farkánál kell kezdeni, hogy nehogy elússzon a szerencse, és
mindezek mellett érdemes sokféle rétessel „nyújtani” a
gazdagságot.
Egész nap vigyázni kell, hogy valamit le ne ejtsen, el ne törjön az
ember, mert ez egész évi szerencsétlenség sorozat elindítója
lehet. Ajánlatos legalább éjfélig fennmaradni, mert aki korán

ágyba bújik, és ott leli az éjfél, a következő 365 nap java részét
is ágyban tölti - persze betegen. Az újév napján női személyt
viszont nem ajánlott elsőként beengedni, mert csak az hoz
szerencsét (vajon miért?), ha férfi lép be elsőként az ajtón. Újév
napján semmit sem szabad kiadni a házból, mert akkor egész
évben kimennek az értékek, a
szerencsénket hajítanánk ki vele.
Újév első napján tartózkodjunk a
veszekedéstől, viszálykodástól, mert az
egész évet veszekedéssel tölthetjük! A
szerelmesek, házasulandók külön
figyeljenek, hogy a mézes bödön
feltétlenül tele legyen, ugyanis ha
megkenik a szájukat mézzel, és éjfélkor
így váltanak csókot, akkor édes, és
hosszú lesz a szerelmük, házasságuk! Egyes vidékeken a
gyermekek száját is mézzel kenték meg ezen a napon, hogy
édes beszédű, kedves emberré váljanak.
Szilveszter éjjelén a lányok a férjet jósló gombócot főzték. Kilenc
papírszelet közül, nyolcra fiúk neveit írták fel, a kilencediket
üresen maradt. Meggyúrták a gombócot és mindegyikbe egy
papírszeletet tettek. A lobogó forró vízben főve, amelyik
leghamarább jött föl a víz tetejére, abban lévő papírra írt nevű
lett a jövendőbeli vőlegény. Ha viszont az üres papíros dobódott
föl elsőnek, azt a szomorú hírt jósolta, hogy az újesztendőben,
nem lesz kézfogó vagy lakodalom.
Egy korty mindenkinek! Az alapvető ünnepi ital persze a
pezsgő, ami a tömegpezsgők megjelenése előtt csakis a
kiváltságosok itala volt, ezért gondolták, ha drága, úri italt iszunk
az újév első perceiben, a folytatás is gazdag, úri, fényűző lesz.

Végezetül az alábbi verssel kívánok mindenkinek
szerencsét, gazdagságot, és még nagyobb
boldogságot az újévre!
Adjon Isten minden szépet, irigyeknek békességet!
Adjon Isten minden jót, hazug szájba igaz szót.
Hontalannak menedéket, éhezőknek eleséget.
Tollat író kezébe, pulyát asszony ölébe.
Legényeknek feleséget, szegényeknek nyereséget!
Áfonyát a havasra, pisztrángot a patakba.
Istenhitet a pogánynak, hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést, szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet, az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat, szelíd szónak hatalmat.
Betegeknek egészséget, fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet, napfényből is eleget.
Jó lövést az ordasokra, nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót - Isten adjon minden jót!
Bakosné Tóth Erzséb
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Kerékpár, Horgászcikk
Ruházat Akció
Révfülöpön
Szegi-Sport üzletben

Minden – 20 % kedvezménnyel
vásárolható!!!
Nyitva tartás: H-P: 8 – 16 Szo: 8 – 13 Vas: 9 – 12

Kerékpár szervíz tel: 30/946-0531
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KÖZÉRDEKŰ
KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL:
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2
Tel: 87/464-017, Fax: 87/563-013
E-mail: jegyzo@kovagoors.hu
Ügyfélfogadás rendje
Hétfőn: 8-12 óráig, és 13-15.30-ig
Szerdán: 8-12 óráig és 13-15.30-ig
Pénteken: 8-12 óráig
dr. Szabó Tímea jegyző ügyfélfogadása:
Kővágóörsön: Hétfőn: 9-11 óráig
Ábrahámhegyi Kirendeltség ügyfélfogadás:
Hétfőn:8-12 óráig, és 13-15.30-ig
Szerdán:8-12 óráig és 13-15.30-ig
Pénteken: 8-12 óráig
Tel: 70/3375-316
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu
:
POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:

Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig
Tel: 70/456-71-41

Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj Hősök t. 5.
Tel.: 87/471-012
Nyitva: hétfőtő, szerda, péntek 7:30-11:10,12.50-17-ig
kedd és csütörtök 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10 ig
ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA

8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006
dr. Ásványi Tamás 20/9217-372
KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK:
Nyitva: Keddtől szombatig: 14-20-ig
Tel: 70/380-0761,
Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu
MŰVELŐDÉSI HÁZ:
Nyitva tartás: szerdától-szombatig: 15-21 óráig
Tel: 70/380-07-63
Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu
SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM:
Szentmise: vasárnap: 8.30

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Dr. Németh Csaba
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/9444-862
Ábrahámhegyen: 87/471-516
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig
Balatonrendesen: 87/464-338
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig
Révfülöpön: 87/464-150
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12

TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS BALATON-FELVIDÉKI
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3
Tel/fax: 87/510-303
E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu
Családgondozó: Krausz Noémi
Tel: 306426-22-07
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT:
Ábrahámhegy Kulturális Centrumban:
Hétfő: 10.30-tól 11.30-ig

ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban, Telefon: 87/511-083
Hétvégén, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 16:30-07:30-ig

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Ábrahámhegy Kulturális Centrumban:
Csütörtök: 13.00-13.30-óráig

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104
FOGORVOS: dr. Rónai András
Rendel: Balatonedericsen, Egry József u. 2.
H: 8-16-ig, K: 8-13-ig, Sz:12-17-ig , Cs: 13-18-ig, P: Lesencetomajon: H:- K:13-18-ig, Sz: 8-12-ig, CS: 8-13-ig, P: 8-16-ig
Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat, vasárnap
Veszprém, Halle u. 5/d SZTK: 8-14 óráig
GYERMEKORVOS: Dr. Sellyei Ferenc
Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel. 87/471-282
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00

BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE:
8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12.
tel/fax: 87/433-209
Freemail: badborf@freemail.hu
Email: hegykozseg.btordemic@widanet.hu
Szőke Géza hegybíró : 30/667-98-00
TŰZOLTÓSÁG Tel. 87/471-539
DRV ZRT. Telefon: 06 40 240240/1

Remondis Tapolca Kft: 87/321-567
GYÓGYSZERTÁRAK:
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,
csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12-ig

E.O.N. ügyfélszolgálat: 40/220-220
Műszaki hiba bejelentés: 80/533-533
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK:
Rendőrség: 107, Mentők:104, Tűzoltóság:105

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ábrahámhegyi Hírmondó
Felelős kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Szerkesztő: Bakosné Tóth Erzsébet művelődésszervező
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca
Ny.sz: MKM B/PHF/1461/Ve/94
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