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 „Te, aki a földre szültél engem, 
Te, aki a jót láttad meg mindig bennem, 

Te, aki megóvtál a világ zajától, 
Te vagy, aki szeret, te vagy, aki ápol. 

 

Általad tanultam megbeszélni, 
S te biztattál arra, hogy sosem kell félni. 
Te mutattad meg nekem, milyen az élet, 
S hogy megbocsátható, ha valaki téved. 

 

Te, vagy aki elnézed minden hibámat, 
S én vagyok az első, mindenki más várhat. 

Forduljon sorsom bárhogy, én akkor is kellek! 
Anyám! A mai nap téged ünnepellek!” 

XXI. évfolyam 2. szám                                                                                                       2014. május 
 

KEDVES ÉDESANYÁK, NAGYMAMÁK, DÉDIK! 
 

„Anyámnak nem gyújtottam gyertyát, a fényt nem lehet megvilágítani” 
 

- írta Szabó Magda a Régimódi történetben 
 

Május első vasárnapja anyák napja. Ez az ünnep azért van, 

hogy azokra is fény essen, akik egész évben világítanak. 
 

Édesanyánk szeretete végigkísér minket születésünktől, életünk végéig. Tőle kapjuk az 

első szavakat, az első dalokat, meséket, illatokat, ízeket. Ő élteti hagyományainkat, 

nevel erkölcsre, szokásokra, szemléletre. Az anya-gyermek kapcsolat az emberi 

összetartozás legszorosabb egysége, ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez az ünnep főhajtás az édesanyák mellett a 

családok előtt is. Meghálálni soha nem tudjuk a törődést, az útravalót, melyet Édesapánkkal közösen tarisznyánkba 

tesznek. Mert sokkal tartozunk nekik és sohasem feledkezhetünk meg róluk. 
 

Településünknek sincsen jövője Édesanyák nélkül. Az Édesanyáktól tanulják meg a kicsik a szeretetet, a türelmet, 

kitartást, a becsületességet, felelősségvállalást és azt is, hogy hova tartoznak. Kisebb közösségként a családhoz, 

rokonsághoz, aztán a településhez, az országhoz ahol élnek. Édesanyának lenni a legkomolyabb hivatás a világon. 

A világ jövője múlik rajtuk, mert az általuk nevelt gyermekek kezébe kerül majd annak sorsa.  
 

Gyermekként egy szál virággal, odafigyeléssel, jó szóval tudjuk megköszönni, amit Édesanyánktól kaptunk, 

ábrahámhegyiként pedig igyekezzünk úgy élni, hogy az anyai fény legyen a legnagyobb érték településünkön - 

azoknak a fénye, akik lemondanak kényelmükről, hogy nekünk kényelmet adjanak, kívánságaikat tagadják meg, 

csak azért, hogy a mi kívánságaink teljesülhessenek. Mosolyogjunk az utcán gyermekükkel sétáló fiatal Édesanyákra, 

segítsünk, ha szükség van rá, és bár a fényt nem lehet 

megvilágítani, lelkünkben gyújtsunk egy szál gyertyát, 

azoknak az Édesanyáknak, Nagymamáknak, Dédiknek is, 

akik már nem lehetnek köztünk. 
 

Magam és Önkormányzatunk nevében 

Anyák Napja alkalmából tisztelettel köszöntök 

településünkön minden Édesanyát, 

Nagymamát és Dédit! 
 

Kívánom, hogy mindaz a nehézség, ami 

megtalálja őket a hétköznapokban, a szeretet 

erejével az év minden napján változzék szívbéli 

örömmé bennük! 
 

                                                                     Vella Zsolt polgármester  
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Kedves Lakosaink, Nyaralótulajdonosaink! 

Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket, az idei évre tervezett beruházásokról, fejlesztésekről.  
 

Kezdeném azzal, hogy a Belügyminiszter 10/2014. (II.19.) BM rendelete az adósság konszolidációban részt nem 
vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról döntött. A rendelet 3. §-a kimondja, hogy a támogatás 
mértéke 501 – 1000 fő lakósság szám közötti település esetében 10.000.000.-Ft, melyet a rendeletben felsorolt 
célokra lehet felhasználni. Az abban szereplő a) pont szerint a település belterületén út, híd, vagy járda építésére, 
felújítására, karbantartására lehet felhasználni. Testületünk döntése alapján az Iskola utca és Csörgey utca között 
található járdaszakasz kerül felújításra. Ez mindegy 24.000.000.-Ft-ba kerül. 
 

Felmértük a belterületi utak állapotát, ezeknek a javítására is különítettünk el összeget költségvetésünkben. 
A kötelező önkormányzati feladatok ellátására továbbra is rendelkezésre áll a megfelelő pénzösszeg. 
 

Áttérnék a strandi fejlesztésekre. Jó hír, hogy 6.000.000.-Ft értékű mozgáskorlátozottak vízbe jutását segítő bejárót 
nyertünk LEADER pályázat keretében. Önerőből vizesblokk felújításra, térburkolásra, növények, fák ültetésére 
kerül sor. Fontos a strandfürdő további fejlesztése, mivel itt képződik önkormányzatunk bevételének nagy része a 
kötelezően befizetendő adók mellett, illetve jó néhány helyi kereskedő, borász, szobakiadó és talán kijelenthető, 
településünk minden egyes lakosa részesül a strandon keletkezett bevételekből. 
 

A napokban adtuk le pályázatunkat a Belügyminisztérium által kiírt közbiztonságot javító térfigyelő kamera rendszer 
kiépítésére. A pályázat keretén belül kihelyezésre kerülnek rendszám felismerésre is alkalmas rögzítők. 
 

Környékbeli településekkel együtt pályázunk komplex energetikai beruházásra, amely tartalmazza a faaprítékot 
feldolgozó brikettálót és az elkészült termékkel működő kazánt, mellyel kiválthatnánk a Művelődési Házban a 
nagyon drága működésű gázkazánokat. 
 

Közvilágítási projektünk is előre haladt. Hamarosan beüzemelésre kerül egy darab napelemmel ellátott kandeláber 
a Honvéd utcában. Amennyiben sikeresen vizsgázik, és támogatást nyer, akkor a Honvéd utca – Akácfa utca – 
Patak part területeken kerülnek kihelyezésre az említett közvilágítási lámpák, melyeknek működtetése minimális 
összegbe fog kerülni.  
 

Röviden ennyiben szeretném összefoglalni ez évi terveinket, a következő lapszámunkban ismertetném az 
önkormányzat középtávú fejlesztési terveit. 
 

Amennyiben észrevételük, vagy bármilyen javaslatuk van, várjuk Önöktől. 
 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket:           Vella Zsolt  
                  polgármester 
 

 

A LOMTALANÍTÁS ÁBRAHÁMHEGYEN 
2014 MÁJUS 16, 17, 18-ÁN KERÜL LEBONYOLÍTÁSRA. 

 

KEZDÉSI IDŐPONTJA MÁJUS 16-ÁN 7 ÓRA, BEFEJEZÉSE: MÁJUS 18-ÁN 18 ÓRAKOR 
 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hulladékokat az arra kijelölt, 
helyen és időpontban helyezzék el. 

 

A KONTÉNEREK HELYE: FOCIPÁLYA (TŰZOLTÓPARK) 
 

Veszélyes hulladék (permetszer, olaj gépjárműgumi stb.), 
valamint építési törmelék nem lomtalanítható. 

 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK ÁTVÉTELI HELYE: 
Kulturális Centrum udvara, Badacsonyi út 11. (a volt Iskola területén) 

 

ÁTVÉTELI IDŐ: 8-16 ÓRA KÖZÖTT, A LOMTALANÍTÁS IDŐTARTAMA ALATT 
 

Kérjük, hogy az elektromos hulladékokat a külön átvételi helyre szállítani szíveskedjenek. 
 

                                                                                                      Vella Ferenc Zsolt polgármester 
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Támogatás 
 

Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület azzal a kéréssel fordul Önökhöz, 
hogy az Egyesület működését támogassák. 

Ezt megtehetik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, 
Adószám: 19265850-1-19, 

vagy a 72800030-15330798 számú Bankszámlaszámra való utalással. 
 

Segítségüket és támogatásukat megköszönve: Pintér Domonkos elnök 
 

 

 

Köszönet és kérés 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
adójuk 1%-val támogatták az Ábrahámhegy Kulturális 

Örökségének Megőrzéséért Alapítványt. 
 

A NAV 2013-ban 108.878 Ft-ot utalt át az Alapítvány 
számlájára a minket ily módon támogatóktól. 

Rendezvényeinkkel, és a temetőkápolna felépítéséhez 
nyújtott több mint 800.000 Ft-os hozzájárulásunkkal 

igyekszünk viszonozni a bizalmat. 
 

A segítség, az elismerés minden megnyilvánulása fontos 
számunkra, hogy továbbra is részt tudjunk venni 

Ábrahámhegy kulturális életében. 
 

Kérjük, ha módja van rá, adóbevallása kitöltésénél 
a „Rendelkező Nyilatkozat”-on a kedvezményezett 

adószáma rovatba a 18185621-1-42 számot, 
 a kedvezményezett neve rovatba az Ábrahámhegy 
Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány 

szöveget írja be. 
 

     Köszönjük!                                       Zolnai László 
                                                          kuratóriumi elnök 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

A Pro Ábrahámhegy Alapítvány ezúton 
mond köszönetet mindazoknak, 

akik 2012. évi személyi jövedelemadójuk 
1%-ával támogatták. 

 

A felajánlott összeg: 171.613.-Ft 
 

A befolyt összeget az alapítvány Ábrahámhegy 
község kulturális rendezvényeinek 

támogatására használta fel. 
 

Kérjük a jövőben is szíves támogatásukat. 
 

Az Alapítvány adószáma: 
19265850-1-19 

 
 

 

                    Kondor Lászlóné 
                                           Kuratórium elnöke 
 

 

 

A REMONDIS TAPOLCA KFT. NÉVVÁLTOZÁSÁRÓL 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk, a Remondis Tapolca Kft. neve  
 

NHSZ Tapolca Kft-re változott. 
 

 

Társaságunk adatai, elérhetőségeink, valamint az ügyfélszolgálat helye és rendje 
változatlan maradt. 

 

Lakossági ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje: 
Személyesen és telefonon (87/321-567): 

 

                                                    Hétfő:          8-12  
                                                    Kedd:          nincs 
                                                    Szerda:          7-19 
                                                    Csütörtök:         nincs 
                                                    Péntek:           8-12 

 

Telefax (87/321-567): Hétfőtől vasárnapig 0-24 
 

Tapolca, 2014. április 07.                                                                                Ficsor Elza ügyvezető 
 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXI. évfolyam 2. szám 2014. május oldal4 

MIRŐL TÁRGYALT ÉS DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ TESTÜLET? 
A testületi ülések tartalma tájékoztató jellegű, a hivatalos jegyzőkönyv és a rendeletek hatályos 

szövege megtalálható a honlapon, vagy az Önkormányzaton ügyfélfogadási időben megtekinthető 
 

A képviselő testület 2014. február 13-i nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Fedőné Vodenyák Katalin, 
Gáspár József, képviselők, később érkezve: Zavari Judit képviselő. 

Tanácskozási joggal megjelent dr. Szabó Tímea jegyző 
 

Meghívottak: Melkovics János és Iváskó Mihály strandi büfé bérlők (16-18. napirendnél) 
Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző (1-6. napirendnél) 

 

Vella Zsolt polgármester napirend előtt elmondta, hogy Badacsonytomajon az intézményfenntartói 
társulási ülésen elfogadták az óvoda költségvetését, és döntöttek az óvodai beiratkozási időpontokról. 
Február 5-én Veszprémben előadáson vett részt, az önkormányzati tulajdonba adható vagyon 
témában. Február 6-án kistérségi ülés volt. Február 10-én volt a révfülöpi Intézményfenntartó Társulási 
ülés. Krisztin László polgármester felvetésére találkozott 5-6 település vezetője, mivel terveik szerint 
elindulnak egy megújuló energiaforrás hasznosítási pályázaton, melyhez hat település közösen fog 
össze. Öt Káli-medencei településnek, illetve Ábrahámhegynek együtt kellene gondolkodni a Tüskés-tó 
projekten is, hogy ez is megvalósításra kerülhessen. A miniszterelnökség honlapján megjelent, hogy 
azok a 2000 fő lakos alatti települések, akiknek nem volt tartozásuk, március 31-ig 50 %-os támogatást 
kapnak, a többit év végéig. A képviselő-testület a polgármester napirend előtti tájékoztatóját elfogadta.  
 

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása  
Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó: a költségvetés 277.185 e Ft bevételi és kiadási főösszegű. 
Szerkezetében másképpen néz ki, a tartalma viszont megegyezik az előző évekével. A bevételeknél az 
állami bevételek tekintetében változás, hogy a közös hivatal támogatását a gesztor település kapja. A 
költségvetésben a helyi adók, a működési bevételek a strand, a bérleti díjak, és más bevételek a tavalyi 
év teljesülése alapján szerepelnek. A maradvány 137.300 eFt. A kiadások között szerepelnek, a 
személyi juttatások, a szociális adók, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a 
lakástámogatás, átmeneti segély, az önkormányzati segélyek. A felhalmozási kiadások között található 
a beruházás és felújítás. Felhalmozási egyéb kiadásként szerepel a kistérség részére átutalandó 
pénzösszeg, a mentőállomás építésére, egyéb működési célú kiadás pedig a tartalék, ami 139.960 eFt. 
A képviselő-testület a költségvetést megismerte, és ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 

Egyben elfogadta a saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 
megállapításáról szóló határozatot, melyben három évre előre kellett megállapítani a várható saját 
bevételek összegét, mely 2014-ben: 56.100 eFt, 2015-ben: 46.700 eFt, 2016-ban: 46.500 eFt, 2017-
ben: 46.600 eFt, és az dósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható 
összegét, amely 2014, 205, 2016, és 2017 évre is nulla Ft.  
 

2-3. napirendi pont, a 2014. évi beruházási koncepció és a közbeszerzési terv elfogadása: Két 
beruházást tervezett az önkormányzat, melyekhez az önerő a költségvetésben szerepel. Mindkettő 
közbeszerzési eljárás alá esik, úgymint a közvilágítás korszerűsítése, melynek becsült értéke 32MFt, 
ehhez a saját forrás: 9.600.000 Ft, a várható EU támogatás: 22.400.000 Ft. A közbeszerzés 
megkezdésének tervezett időpontja: 2014. május 31. Szintén közbeszerzési eljárás alá esik a strandi 
kabinsor építése, melynek becsült értéke 32MFt, saját forrása: 9.700.000 Ft, EU támogatás: 
22.600.000 FT, a közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja: 2014. szeptember 31. 
 

Az önkormányzatnál működik közbeszerzési bizottság, melynek elnöke Gáspár József, tagjai Kondor 
László és Szőke Erazmus. A képviselő testület a 2014. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások 
éves tervét jóváhagyta. Felelőse Vella Ferenc Zsolt, polgármester. 
 

4. napirendi pont: 2014. évi rendezvényterv: A képviselő testület a 2014 évi rendezvénytervet 
elfogadta. 
 

5. napirendi pont alatt a képviselő testület elfogadta a 2013. IV. negyedévi lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 

6. napirendi pont: Támogatás iránti kérelmek: Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző tájékoztatja a 
testületet arról, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság támogatás iránti kérelmet nyújtott be 
az Önkormányzathoz, és kérelmet adott be a Badacsonytomaji Sportegyesület, is működési 
költségeinek könnyítése, valamint tavaszi felkészülésük segítése érdekében 50.000.- Ft támogatást 
igényelnek.                                                                                                                (folytatás, az 5. oldalon) 
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A sportegyesület a közpénzek átláthatóságáról szóló szabályok és a helyi rendelet szerinti 
nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett. A Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak pedig nem kell 
nyilatkozatot tenni. 
 

Gáspár József, képviselő véleménye szerint, ha a badacsonytomaji tűzoltó-parancsnokság rá van 
szorulva a támogatásra, akkor közvetlenül támogassuk, de ne úgy, hogy egy nagy kalapba dobják. 
Vella Zsolt polgármester szerint helyben is van tűzoltó egyesület, amelyet most megerősítettek, azokat 
támogassuk. Javasolja, hogy a beadott kérelemhez ne járuljanak hozzá. 
 

A sportegyesület kérelmével kapcsolatban a polgármester nyilatkozott arról, hogy Ő a badacsonytomaji 
sportegyesület vezetőségi tagja, noha aktívan már nem tevékenykedik. Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ha a 
Polgármester Úr a vezetőség tagja, nem támogatható, amennyiben lemond elnökségi tagságáról, újra 
be lehet adni a kérelmet. Fentiek szerint a képviselő testület határozott arról, hogy a két kérelemből 
egyiket sem támogatja. 
 

7. napirendi pont: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat kérése a gyermekétkeztetéshez való 
hozzájárulásról: Vella Zsolt polgármester: Révfülöp Nagyközség képviselő-testülete megkereste 
Önkormányzatunkat a Révfülöpi Általános Iskolába járó gyermekek étkeztetéséhez való hozzájárulás 
végett. Aláhúzták az előterjesztésben, hogy az étkeztetéshez a közigazgatási területen kívülről érkező 
gyerekek vonatkozásában a lakóhely szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhetnek. Ez 
önkormányzatuknak 160 eFt-jába kerülne. 2012-13. évben Révfülöp kifizette ezt a költséget. 
 

A képviselő-testület döntött, arról, hogy a gyermekétkeztetéshez az előterjesztés szerinti összegben 
hozzájárul, a hozzájárulás összegét a tartalékalap terhére biztosítja. 
 

8. napirendi pont: A képviselő testület határozatot hozott a Pipitér Közös Fenntartású Napközi 
Otthonos Óvoda felvételi időpontjáról az alábbiak szerint: 2014. április 22-én és 23-án:8–11 óráig, 
2014. április 24-én: 12–15 óráig. 
 

9. napirendi pont: Iskolás és óvodás gyermekek szállítása: Az iskolás gyerekek szállítására 
vonatkozóan a polgármester elmondta, hogy Ábrahámhegy a Révfülöpi Általános Iskola felvételi 
körzetébe besorolt település, az iskola fenntartója pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Tapolcai Tankerülete. Az iskolába történő utaztatást a gyermekek biztonsága érdekében az 
önkormányzatok az általuk biztosított buszokkal látják el. Iskolába szállítás címén, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete megállapodás keretében vállalta, hogy az általános 
iskolát működtető Révfülöp Nagyközség Önkormányzat részére a beiskolázási körzetből bejáró tanulók 
után hozzájárulást fizet. A hozzájárulás mértéke a 2013. év szeptember hónapban érvényes éves 
tanulóbérletekkel megegyező összeg, a lakóhely szerinti távolság alapján. Ugyanakkor Révfülöp 
Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy a hozzájárulás összegével elszámol azon településekkel, 
amelyek a gyermekszállításban részt vesznek. A képviselő testület felhatalmazta a polgármestert a 
gyermekek iskolába szállításának finanszírozásáról szóló megállapodás megkötésére. 
 

10. napirendi pont: Falugondnok 2014. évi továbbképzési terve: A falugondnokokat a törvény a 
továbbképzésre kötelezi, a továbbképzési időszak alatt kötelezően 60 pontot kell megszerezniük. 
Ábrahámhegy falugondnoka eddig 1 továbbképzésen vett részt, melyen 32 pontot szerzett, és 2017-ig 
kell megszereznie a még hiányzó 28 pontot. Mivel még van elég idő, Vella Zsolt, polgármester 
javasolta, hogy a falugondnok továbbképzésen az idén ne vegyen részt, mellyel a testület egyetértett. 
 

11. napirendi pont: Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetése: Dr. Szabó Tímea, jegyző 
tájékoztatása szerint településünkön az önkormányzati és a Magyar Állam tulajdonában álló 
víziközművek, úgynevezett közös víziközmű rendszert alkotnak. A további üzemeltetéshez a 
tulajdonosoknak, - mint az ellátásért felelősöknek - egy víziközmű-szolgáltatóval egy közös szerződést 
kell kötniük, a teljes rendszerre vonatkozóan. Az üzemeltetési szerződés megkötése előtt a közmű 
tulajdonosoknak el kell végeztetniük a rendszerek vagyonértékelését, melynek költségét a vagyoni 
érdekeltségük arányában kell viselniük. A DRV Zrt. tájékoztatása szerint az önkormányzatoknak 
lehetősége van a tulajdonukban lévő víziközmű-vagyon térítésmentes állami tulajdonba adására, 
amennyiben az állami tulajdonba adást a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. elfogadja. Ebben az 
esetben az önkormányzat mentesül az ellátási felelősség és a vele járó összes jelen, és jövőbeni 
kötelezettség alól. A víziközművek esetleges állami tulajdonba adásról a DRV Zrt. az önkormányzattól 
nyilatkozatot kér. 
 

Vella Zsolt polgármester véleménye, hogy nem kellene átadni, a jelenlegi helyzetben. A javításokat 
meg kell csináltatni, de akkor van az önkormányzatnak egy vagyona. Dr. Szabó Tímea, jegyző szerint 
is így van és jelentős az értéke. Gáspár József, képviselő szerint a többségi állami tulajdonú cégre, a 
DRV Zrt-re addig van ráhatása az önkormányzatoknak, amíg saját tulajdonuk van. Az önkormányzatok 
nélkül nem tud szolgáltatni. .                                                                                                                   (folytatás a 6. oldalon) 
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Vella Zsolt, polgármester: Egyenlőre ne kapkodjuk el, a jelen állás szerint jobb, ha nem adjuk térítés 
mentesen állami tulajdonba. 
 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Az előterjesztés után jött a szerződéstervezet, amely a vegyes tulajdonú 
helyzetet próbálja megoldani, mivel a Nyugat-Balatoni víziközmű rendszeren több önkormányzat és az 
állam is tulajdonos, és a DRV Zrt-nek minden egyes tulajdonossal külön szerződése van, ami az új 
szabályoknak nem felel meg, így ideiglenes működési engedélyt kapott. Az összes tulajdonosnak a 
képviselője a Magyar Állam illetve az MNV Zrt. de a költségekhez vagyonérték arányosan hozzá kell 
járulni. Megküldték véleményezésre, ha nem válaszolunk, azt jelenti, hogy egyetértünk ezzel.  
 

Vella Zsolt, polgármester: A tervezetet a képviselők megkapták, e szerint szerződést kell kötni a 
tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, a közös ellátási felelősséggel érintett víziközművek 
feletti képviseletről. Javasolja, hogy fogadják el.  
 

A képviselő testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott arról, hogy egyetért a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű rendszerek feletti 
képviselet tárgyában kötendő szerződéstervezettel. 
 

12. napirendi pont: Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a 
lakossági díjak csökkentésére vonatkozóan: Vella Zsolt, polgármester: Ez a pályázat minden évben 
volt, csak eddig Zánka gesztorságával, de most minden településnek magának kell benyújtania. 
Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be, és kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, 
szavazzon. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül határozott pályázat benyújtásáról a 2014 évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás lakossági díjainak 
enyhítésére. 
 

13. napirendi pont: Salföld község csatlakozása a Révfülöp és Térsége óvodai 
Intézményfenntartó társuláshoz: Vella Zsolt, polgármester: Salföld is szeretne a révfülöpi óvodai 
intézményfenntartó tagja lenni, a társulási ülésen a három jelenlegi tag már támogatta ezt. Dr. Szabó 
Tímea, jegyző: A csatlakozás időpontja 2014. augusztus 20. napjától lesz. A testület ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül hozzájárult, Salföld település Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó 
Társuláshoz történő csatlakozásához, 2014. augusztus 20. napjától.  
 

14. napirendi pont: A község honlapjának megújítása: Vella Zsolt, polgármester: A magyar nyelvű 
honlap elkészítése 230 e Ft, angol-német 90 e. Ft, smtp 12.700 e. Ft, honlap karbantartás összege havi 
18 e. Ft és alanyi adómentes. A honlap újítása már időszerű, javasolja, hogy ha egy mód van rá, helyi 
vállalkozót bízzanak meg. A testület Herczeg Zoltán informatikus által benyújtott árajánlatot a község 
honlapjának megújítására elfogadta, a beadott árajánlat szerint nettó 332.700 Ft összegben.  
 

15. napirendi pont: Strandi vizesblokk vízrendszer felújításával kapcsolatban a testület nem tudott 
dönteni, a következő ülésen újra tárgyalják, azzal, hogy ne legyen mozgáskorlátozott WC és több női 
mosdó legyen, és férfi WC is legyen kialakítva, így új költségvetést kell készíteni.  
 

16. napirendi pont: Melkovics János hírlapárusítással kapcsolatos kérelme: Melkovics János 
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a községi strandon a hírlapárusítást az önkormányzat 
vállalja át. Vella Zsolt polgármester: A bérleti szerződés a hírlapárusítással együtt köttetett, tíz évre. 
Esetleg gondolkodni lehetne azon, hogy ha kialakítanánk egy kettesszámú pénztárt, - mivel vannak 
időszakok, amikor sokan vannak - itt lehetne árusítani ábrahámhegyi pólót, hűtő mágnest más 
ábrahámhegyi ajándéktárgyakat, ezekre a nyáron nagy igény mutatkozott. Ekkor lehetne a kérelemmel 
foglalkozni, de amikor ezekre az üzletekre a pályázati kiírás volt, ezeknek a szempontoknak kellett 
megfelelni, és Melkovicsék ezt vállalták. Dr. Szabó Tímea, jegyző: A pályázati kiírás része volt az 
újságárusítás, ezt visszaadni csak abban az esetben lehet, ha a szerződést megszüntetik, és új 
pályázat kerül kiírásra. A képviselő testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül Melkovics János egyéni 
vállalkozó kérelmét – amely az önkormányzat tulajdonát képező Ábrahámhegy községi strandon 
végzett újságárusítás önkormányzati átvállalására vonatkozott – elutasítja, mivel a 2012. február 6-án 
közzétett pályázati hirdetménynek része volt az újságárusítás, így utólag nem változtatható, tekintettel 
arra, hogy ez sérti a tisztességes versenyre vonatkozó szabályokat.  
 

17. napirendi pont: Melkovics János minigolf pálya felújítással kapcsolatos kérelme: Vella Zsolt, 
polgármester: Akkor ugyanez a helyzet a másik kérelemnél, a minigolf pálya felújításánál is? Dr. Szabó 
Tímea, jegyző: Nem, ott felújításról van szó, azt a bérlő karbantartja, és takarítja, a nagyobb felújítások 
elvégzése a bérbeadó kötelessége. 
 

Vella Zsolt, polgármester: A felújítás milyen mértékű lenne? Melkovics János: A 9-es és 10-es pályát, a 
félköríves pályát és a gömbölyű részt kellene. Nem kell most azonnal az egészet felújítani, a 9-es pálya 
lenne a legfontosabb, Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ez a bérbeadó feladata.  (folytatás a 7. oldalon) 
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Vella Zsolt, polgármester: Ki állapítja meg, hogy milyen állapotú a pálya, és felújításra szorul-e?  
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Megegyezés szerint a bérlő és a bérbeadó között dől el. Kovács József, 
alpolgármester szerint nem érdemes sok pénzt ráfordítani, mert előfordulhat, hogyha lejár a bérleti 
szerződés, és utána nem veszi bérbe senki, a legégetőbb gondokat kell orvosolni.                                                                                                                                        

Melkovics János: Maradjon, mint ékesség, ha nem is működik annyira, keresik a vendégek.  
 

Gáspár József, képviselő: Először le kell takarítani és megnézni, hogy milyen állapotok vannak. 
 

Vella Zsolt polgármester: Az előbbiek szerint a pályát meg kell nézni, jegyzőkönyvet készíteni az 
állapotáról, és árajánlatot kérni a felújításra, ezután újra tárgyalják. 

 

18. napirendi pont: Iváskó Mihály strandi területbérlettel kapcsolatos kérelme: Iváskó Mihály 
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a strandon, 2013. nyarán bérelt 12m2 nagyságú 
területet a következő 8 strandi szezonban is szeretné bérbe venni asztalok elhelyezése céljából. 
 

Kovács József, alpolgármester: Ő eddig is támogatta, de annak függvényében hozzák meg a döntést, 
hogy múlt nyáron Horváth Gábor is adott be kérelmet, de abba a szezonba már nem fért bele, Ő is be 
fogja adni. Vella Ferenc Zsolt, polgármester: Ő is megkapta tavaly. Kovács József, alpolgármester: 
Tavaly próbaidőre adták egy évre Iváskó Mihálynak, senkinek nem volt ellenvetése, lehet nyolc év. 
Vella Ferenc Zsolt, polgármester: Elhangzott, hogy nyolc évre adják bérbe a területet, aki ezt el tuja 
fogadni, az kézfeltartással szavazzon. A bérleti díj mértéke 1.000 Ft/m2.  
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett Iváskó Mihály egyéni vállalkozó kérelmére – amely az önkormányzat tulajdonát 
képező Ábrahámhegy községi strandon 12 m2 nagyságú területrész bérbeadására vonatkozott, bérleti 
szerződést köt 2014. június 1. napjától 2021. október 31. napjáig határozott időtartamra. A bérleti díj 
összege 1.000 Ft/m2. 
 

19. napirendi pont: Településrendezési eszközökkel kapcsolatos döntés: Meilinger Helga és 
Dunai János Helyi Építési Szabályzat módosítási kérelmét, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2005. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet 14.§ 3) bekezdését, valamint a 14.§ 4) bekezdésének módosításáról a 
képviselő-testület támogatja, amennyiben a kérelmezők a költségviselést vállalják.  
 

A településrendezési eszközök módosítására, a HÉSZ 14.§ (1) bekezdés módosítására nyújtott be 
kérelmet a Túravitorlás Sportklub is. A kérelemben kezdeményezik a tetőhajlásszög és homlokzati 
előírás alóli mentesülést a kikötő területére. Ha ezt a képviselő-testület jóváhagyná, lehetőség nyílna 
konténerek, illetve mobilházak elhelyezésére, ezzel megoldva a területen keletkező tárolási igényt.  
 

A képviselő testület vélelmezi, hogy a módosítással a felvázolt mobil épületek nem illeszkednének a 
tájba, és a hatóságok is kifogással élnének a módosítási igény iránt. 
 

A képviselő testület kéri, hogy a TVSK egyeztessen a főépítésszel, hogy elhelyezhető-e konténer az 
érintett területen. Kéri, hogy készüljön előzetes hatástanulmány, és kerüljön beszerzésre főépítészi 
állásfoglalás. Amennyiben a javasolt módosítás elfogadható, akkor is csak a kérelmező költségviselése 
mellett támogatja, a Túravitorlás Sportklub kérelmét, és egyben jelzi, hogy továbbra is partner a terület 
megszerzésében való együttműködésre.  
 

20. napirendi pont: Helyi Fejlesztési Stratégia: A képviselő testület döntött arról, hogy előzetes 
csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 2014-
2020. közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia 
elkészítésében, valamint a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési területének előzetes elismerésében.  
 

21. napirendi pont: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 
módosítása: Dr. Szabó Tímea, jegyző tájékoztatta a testülete, hogy a Társulási Megállapodásban 
apróbb pontosításokat kellett végrehajtani, az önkormányzati törvénnyel való egyeztetés miatt, 
melyeket a Társulási Tanács már elfogadott. Vella Zsolt polgármester: Ha nincs kérdés ezzel 
kapcsolatban, javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el. A testület a beterjesztett javaslatot 
megismerve, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot. 
 

A képviselő testület 2014. március11-i rendkívüli nyilvános ülése 
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Zavari Judit Andrea, 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselők. Távolmaradását előzetesen bejelentette: Gáspár József, 
képviselő. Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 

 

1. napirendi pont: A Balatonfelvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 
alapellátás térítési díjáról való rendeletalkotás: A rendelet megalkotása jogszabályból, valamint a 
Társulási Megállapodásból eredő kötelezettsége az Önkormányzatnak.                   (folytatás  a 8. oldalon) 
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Célja, hogy meghatározza a szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, az ellátásokra 
való jogosultság feltételeit, mértékét, az igénybevételük módját. 

 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás a Szolgálat útján a következő személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokat biztosítja: Szociális alapszolgáltatásokként: étkeztetés; házi segítségnyújtás; 
családsegítés; támogató szolgáltatás. Gyermekjóléti alapellátásként: gyermekjóléti szolgáltatást. 
 

Az ellátások iránti kérelem benyújtható a Szolgálat székhelyén, átadható a településen működő házi 
gondozónak, a tagönkormányzatok hivatali helyiségeiben, ahol jegyzőkönyvben, vagy nyomtatvány 
kitöltésével kell rögzíteni azt. Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn az ellátás 
bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a Szolgálat 
Vezetője 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat valódiságát. 
 

Az étkeztetést a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által kijelölt közétkeztető 
főzőhelyéről kell biztosítani. Az étkeztetésre való jogosultág megállapítása szempontjából szociálisan 
rászorultnak kell tekinteni: 
a) korára való tekintettel azt a kérelmezőt, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte; 
b) egészségi állapotára való tekintettel azt a kérelmezőt, aki egészségi állapota miatt napi gondozást, 
ápolást igényel, házi segítségnyújtásban részesül, továbbá, aki állapotára tekintettel rendszeres 
ellátásban részesül; 
c) fogyatékosságára való tekintettel azt a kérelmezőt, aki fogyatékossági támogatásban részesül; 
d) pszichiátriai betegségére, vagy szenvedélybetegségére tekintettel azt a kérelmezőt, aki fekvőbeteg-
gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben  képes és ezt szakorvos igazolja; 
e) a hajléktalant; 
f) azt a kérelmezőt, aki kora vagy egészségi állapota miatt az ebédet önmaga elszállítani nem tudja, itt 
az ellátott részére az ebéd házhozszállítását a közétkeztető, a Szolgálat vagy a tagönkormányzat 
biztosítja.  
 

A házi segítségnyújtást a Szolgálat főállású gondozónők, és tiszteletdíjban részesíthető társadalmi 
gondozók bevonásával biztosítja, a családsegítés keretében pedig a törvényben meghatározott 
egyének, családok, valamint közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, a szociális környezetükhöz 
való alkalmazkodáshoz nyújt segítő szolgáltatást térítésmentesen. A támogató szolgáltatás lehet:  
a) személyi segítés; b) személyi szállítás; c) tanácsadás. 
 

A Szolgálat által nyújtott személyes gondoskodásért térítési díjat kell fizetni. Nem kell térítési díjat 
fizetni a házi segítségnyújtásért, a családsegítésért, és a gyermekjóléti szolgáltatásért. Mentes a 
térítési díj fizetése alól, az egyedülálló személy, aki semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik. Az 
intézményi térítési díjakból kedvezmény is adható. 
 

A 2013. évi térítési díjhoz képest a 2014. évi emelkedik a szociális étkeztetésnél. A Társulási Tanács 
által jóváhagyottak szerint csökkentek az intézményi térítési díjból adott kedvezmények is. A tavalyi 
évben a jövedelem 300 %-áig volt lehetőség kedvezményt érvényesíteni, az idei évben már csak 200 
%-ig. A támogató szolgálatot a tavalyi évben a nyugdíjminimum 100 %-át meghaladó jövedelem esetén 
is volt lehetőség kedvezmény igénybevételére, az idén azonban már nem. 
 

A rendeletet társadalmi egyeztetésre bocsátották, de észrevétel nem érkezett. A képviselő testület 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fentiek alapján rendeletet fogadott el, a Balaton-felvidéki 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. 
 

2. napirendi pont a strandi vizesblokk vízrendszer felújítása, melyet a testület az előző ülésén 
már tárgyalt. Tervezték, hogy mozgáskorlátozott feljáró is legyen, amire az első ajánlat be is érkezett, 
de döntés született arról, hogy ne legyen.  
 

A strandi vizesblokk vízrendszerének felújítására Frantal Róbert egyéni vállalkozó adott be árajánlatot, 
mely szerint az összes anyagköltség 375.000 Ft, az összes munkadíj 225.000 Ft. Az árajánlatban 
szereplő piszoár szelep nyomógombos, az infra érzékelős szelep ára 65.000 Ft/db lenne, amiből kettő 
kellene. Vella Zsolt polgármester javasolta, hogy ne csináltassanak ilyent, az alapköltségvetést 
fogadják el, és kéri a testületet, ha egyetért a javaslattal, szavazzon. A Képviselő testület ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a strandi vizesblokk vízrendszerének felújítására Frantal Róbert egyéni vállalkozó 
által beadott árajánlatot elfogadta 375.000 Ft+Áfa anyagköltséggel és 225.000 Ft munkadíjjal. 
 

Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a strandi vizesblokk építési munkáira Galler 
István adott be árajánlatot, melyből a mozgáskorlátozott feljárót kivették, most kizárólag a belső 
építészetről, és annak javításáról szól, de, volna egy javaslata, ami megfontolandó. Ha hátul a 
zuhanyozót lezárnák, téglával és klinker téglával kombinált résszel, kialakítható lenne egy betonos 
placc betonhálóval lezárva és a mobilstég elemeit ott lehetne elhelyezni télen. Ez azért lenne jó, mert 
most a mobilstég felhordása és lehordása két hetet is igénybe vesz.                          (folytatás a 9. oldalon) 
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Az építés saját beruházás lenne önerőből. A Galler-Bau Kft. ajánlata szerint így a munka ára: 
2.368.701 Ft és 639.549 Ft+Áfa, melyből az Áfa visszaigényelhető.  
 

A második pénztár elkészítésére Baracskai Zsolt ad be ajánlatot, aki bejárta a strandot a javítási 
munkák miatt is. Javasolta, hogy minden egyes padra még tegyenek fát, mivel kényelmetlen, egy padot 
pedig ki kell kijavít. 
 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő kérdése: A kisvíznél a feltöltés? Vella Zsolt polgármester szerint 
nem csak ott kell megcsinálni, eléggé sok munka lesz, de már készítik a dolgozók a feltöltést, 
füvesítést, három fát pedig ki kell venni. 
 

Kovács József alpolgármester: A rámpa elkészül? Vella Ferenc Zsolt, polgármester: A lejáró most nem 
készül el, amit sajnálok, mert ha nyerünk a mozgáskorlátozott lejáró pályázaton, ellentmondásos lesz. 
Dr. Szabó Tímea, jegyző: A pályázatot formailag befogadták.  
 

Vella Zsolt, polgármester: A virágosítás is készül a strandon, úgy tervezi, hogy húsvétra készen lesz. 
Javasolja, hogy a Galler Bau Kft. ajánlatát fogadják el, kéri a testületet, amennyiben egyetért a 
javaslattal, szavazzon. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testülete ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a strandi mosdó-wc átalakítására a Galler-Bau Kft. által beadott árajánlatot 
elfogadta, 2.368.701 Ft+ 639.549 Ft Áfa, azaz, bruttó 3.008.250 Ft összegben, felhatalmazta a 
polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 
 

3. napirendi pont a Minigolf pálya felújítása, melyet a február 13-i testületi ülésen már tárgyalt a 
testület. Melkovics János kérelmére akkor az a döntés született, hogy kérjenek szakvéleményt az 
állapotról. Szencz Szabolcsot kérték meg, és ő adott be árajánlatot. Négy elem teljes felújításra szorul, 
teljesen el kell bontani, mivel nem szakszerűen készült el. Átlagosan egy pálya 10-13 négyzetméter 
felületű vasbeton lemezt tartalmaz. Egy négyzetméter vasbeton lemez elkészítése nettó ~20.000 Ft 
(bontás és acélszerkezetek nélkül, amit saját erőből csinálnánk meg) A többi nyolc elemnek a felület 
kezelése aktuális. Ha a javítás elkészül, átadás-átvétel keretében adják át a bérlőnek, és egyben 
kötelezzék, hogy télire a pályákat takarja le. Vella Zsolt polgármester javasolja, hogy a ZS&RAS Kft. 
ajánlatát négy pálya felújítására fogadják el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, 
szavazzon. A képviselő testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a strandi mini golfpálya 
felújítására a ZS&RAS KFT. ajánlatát. 
 

4. napirendi pont: Pályázatírással kapcsolatos együttműködési megállapodásról döntéshozatal: 
Vella Zsolt, polgármester: A múltkori megbeszélésén már tárgyaltunk a Goodwill Consulting Kft. 
pályázatíró cégről. Jelenleg két olyan pályázat van, amiben komoly esélyük lehet. Az egyik a 
testvérvárosi kapcsolatokra, a másik az első világháborús emlékművek helyreállítására vonatkozik. Kért 
referenciákat a cégről, korrektnek tűnik és Kővágóörs is dolgoztatott már vele. A pályázatíró cég 
minden egyes pályázatírásért kérne 100 eFt-ot illetve 6,5 % sikerdíjat, valamint a szerződéskötéskor 
560.00 Ft-ot. Ha két éves szerződés kötnénk velük, akkor a sikerdíj 5 %-os lenne.  
 

Kovács József, alpolgármester: Két évre 560.000 Ft lenne egy összegben, és az elnyert pályázatok 
után 5 % sikerdíj, és ha nincs nyertes pályázat? Vella Zsolt, polgármester: Az 560.000 Ft-ban minden 
benne van, leadástól végigviszik a pályázatot, és ha új pályázati kiírás jelenik meg, akkor jelzik. Ha 
nincs nyertes pályázat visszaadják az 560.000 Ft-ot. Terveink között szerepel a vizesblokk, a villamos 
korszerűsítés, a Tüskés tavi rehabilitáció, amit a Káli-medencei településekkel közösen kell megoldani 
valamint, Badacsonytomajjal közös pályázattal a megújuló energiafelhasználás. Szavazásra bocsátja a 
Goodwill Consulting Kft-vel történő szerződéskötést két évre, kéri a testületet, ha egyetért, szavazzon. 
A testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta, hogy az önkormányzat együttműködési 
megállapodást kössön két éves időtartamra, pályázati tanácsadásra a Goodwill Consulting Kft-vel. 
 

5. napirendi pont: Tájékoztató a 10/2014. (II. 19.) BM rendelettel kapcsolatban benyújtott 
támogatási kérelemről: Vella Zsolt polgármester: A múlt ülésen már szóba került az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása, melyen belül az 500-1000 
fő közötti települések tíz millió forintot kaphatnak, út, híd és járdaépítésre és felújításra. Régóta tervezik 
a 71 sz. főút melletti járda felújítását illetve a Víziközműnek olyan ígérvénye van, hogy a megmaradt 
harminc millió forintot is ilyen célra fordítsuk. Ez már olyan összeg, ami közbeszerzés. 
 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő: Mikor kapjuk meg a pénzt és mikor kell elszámolni? 
Vella Ferenc Zsolt, polgármester: Április 6-ig kapjuk meg, és 2016. január 31-ig kell a beszámoló. 
A beruházás várhatóan nettó 24 millió Ft-ba kerülne. A járda felújítás 2,6 km, ebben benne van a strand 
bejáró része is. Dr. Szabó Tímea, jegyző: Kötelesek vagyunk megvizsgálni, hogy közbeszerzés alá 
esik-e. Lehet meghívásos az eljárás, ez a legegyszerűbb, amikor három ajánlatot kérünk be, vagy azt 
nézzük meg, hogy négyezetméterenként mennyibe kerül és ebből kalkuláltunk. A képviselő testület 
fenti napirendi pontot tárgyalta, de határozat még nem született. .                            (folytatás a 10. oldalon) 
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A képviselő testület 2014. március 26-i rendkívüli nyilvános ülése 
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, 
Zavari Judit Andrea, Fedőné Vodenyák Katalin és Gáspár József képviselők. 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 

A rendkívüli ülésnek 1. napirendi pontja volt, a strandi bejáró térkövezése, vízelvezető 
áthelyezése és a beléptető átalakítása: Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, hogy mivel 
az önkormányzat tulajdonában lévő községi strand bejáró részén a csapadékvíz megáll, valamint 
annak érdekében, hogy a strand arculata egységessé váljon, a bejáró átalakítására, a régi makadám 
aszfalt bontására és térkövezés kialakítására ajánlat került bekérésre. Az ajánlat tartalmazza a 
meglévő vízelvezető áthelyezését, a beléptető átalakítását is. A képviselő testület ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül határozott arról, hogy a fenti munkákra az FR-BAU Kft. (1097 Budapest, Gyáli út 
15/A al. 2.) által benyújtott 3.711.750 Ft+Áfa összegű árajánlatot elfogadja, egyben felhatalmazza a 
polgármestert, a szerződés megkötésére.  
 

 
 

A VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI 
IGAZGATÓSÁG KÖZLEMÉNYE AZ ERDŐ- ÉS SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSÉRE 

 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek 
során fokozott figyelmet kell fordítani az évről évre jelentkező veszélyforrásra: az erdőtűzre. 

 

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a 
legveszélyeztetettebb időszak, ilyenkor Veszprém 
megyében évente több száz helyen keletkezik tűz. 
 

A szabadtéri tűzesetek különféle okokból gyulladhatnak, 
legtöbbjük azonban emberi gondatlanságra vezethető 
vissza. A Megyei Tűzmegelőzési Bizottság éppen ezért 
kiemelt feladatként kezeli a vegetáció-tüzek megelőzését, 
az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást. 
Megkezdődött az avar és a növényi hulladékok 
égetésének időszaka is, ilyenkor fokozott figyelemmel kell 
eljárni az erdőkön kívüli területeken is, hiszen a felügyelet 
nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt 
jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat. A 
tüzet felügyelet nélkül hagyni nem szabad, a tűz 
gyújtójának pedig mindig gondoskodnia kell az eloltásról is. 
A szabad területen történő tűzgyújtás, továbbá a tarló és a 
növényi hulladékok égetésének tűzvédelmi előírásait az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. 
 

Az erdőtűz kockázata jelentősen függ az időjárási 
viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás megfelelő 
feltételeket teremt az ilyen tűzesetek kialakulásához, 
továbbterjedéséhez. Erdőtűzveszélyes időszakban a 
vidékfejlesztési miniszter vagy az erdészeti hatóság 
tűzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes 
erdőkben vagy akár az ország összes erdejében. 
Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben – beleértve a 
kijelölt tűzrakóhelyeket is –, valamint az erdőterületek 
határától számított kétszáz méteren belül is tilos tüzet 
rakni! Továbbá felhívjuk a figyelmét a közúton és vasúton 
utazókat, hogy égő cigaretta csikket ne dobjanak ki a 
járművek ablakán, mert a kiszáradt árokparton, vasúti 
töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül 
erdő és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek. A 
fokozott tűzveszélyre való tekintettel felhívjuk a 
mezőgazdasági területeken gazdálkodók figyelmét, hogy 
az érvényben lévő jogszabályok alapján, saját területének 

gondozásáról gondoskodjanak, továbbá tegyenek meg 
minden szükséges technikai, szervezési intézkedést a 
tűzesetek megelőzése érdekében. Felhívjuk továbbá a 
kiskerttulajdonosok és a hétvégi telektulajdonosok 
figyelmét, hogy a gyomégetésnél fokozott figyelemmel 
járjanak el, mert a kiszáradt aljnövényzet rendkívül 
gyúlékony és a gyorsan terjedő tűz könnyen elérheti a 
nádasokat, erdőket, vagy a lakott területeket. 
 

Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak 
észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis 
tüzek” eloltásán túlmenően az, hogy arról haladéktalanul 
értesíteni kell a Katasztrófavédelmet a 105-ös 
telefonszámon, a polgármesteri hivatalt, továbbá a terület 
tulajdonosát. 
 

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra 
vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes 
hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal 
sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az tüzet 
idézett elő, 100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő 
tűzvédelmi bírság szabható ki. Az okozott károkért a tűz 
okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt 
nagy értékű vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek 
kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is 
indulhat. 
 

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további 
információkért keresse fel a www.katasztrofavedelem.hu, a 
www.veszprem.katasztrofavedelem.hu vagy a 
www.nebih.hu oldalakat! Az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság megbízásából készült kisfilmet az alábbi linkre 
kattintva tekintheti meg:  
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=
press_video_index2&vid=32 
 

Kérünk mindenkit, hogy a tűzesetek megelőzése és a 
tűzkárok csökkentése érdekében a fenti tájékoztatóban 
foglaltakat vegyék figyelembe a szabad területen végzett 
tevékenységek során. 

http://www.nebih.hu/
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32
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A BADACSONYTOMAJI 

TATAY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 
 

Színházlátogatás Budapesten 
A negyedik osztállyal már ősszel elhatároztuk, hogy az idei tanévben 
meglátogatunk egy „igazi nagy színházat” Budapesten. Választásunk a 
híres irodalmi mű, Mary Poppins színpadi musical változatára esett a 
Madách Színházban. A sikerdarabra nehéz volt jegyet szerezni, de 
kitartásunkat siker koronázta és március 9-én este hét órakor 
várakozással teli ültünk a csodálatos nézőtéren. A látványos 

díszletváltásokat parádés zenés és táncos jelenetek kísérték, melyet a nézők hatalmas tapssal 
jutalmaztak. Polyák Lilla, Csonka András és a két gyerek játéka mindenkit magával ragadott. Azért 
az érzelmi mondanivaló sem maradt a háttérben, miszerint a család, a gyermekeink szeretete 
sokkal többet ér minden munkánál és pénznél. Gyerekeknek, szülőknek egyaránt remek 

kikapcsolódás volt ez az este.                                                                                Farkas Csilla 

 
 

A Tatay-sok szép eredménye az országos Erzsébet vetélkedőn 
 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdetett 
Kárpát- medencei gyermekek számára. A vetélkedőn 7-12. 
osztályos tanulók 3 fős csapatai vehettek részt. A mi 
iskolánkat három 7. osztályos tanuló, Kerepesi Diána, 
Gelencsér Dávid és Illés Bálint képviselte.  
 

Az interneten 4 fordulóban küldött feladatok a Kárpát- 
medencében élő magyarság kultúrának különböző 
területeit ölelték fel. Érdekes feladatok voltak történelmi, 
építészeti, sport, élővilág, film és irodalom témában.  
 

Iskolánk csapata nagyon szépen szerepelt, a megsze-
rezhető 405 pontból 396 pontot értek el diákjaink. 

Ezzel az eredménnyel megosztva a 11. helyen végeztek. 
Az országos döntő szóbeli versenyére 10 csapatot hívtak 
be. Erről mi az idén lemaradtunk, de azt hiszem tanulóink 
és mi is büszkék lehetünk a nagyon rangos mezőnyben 
elért eredményre.  
 

A gyerekek nem veszítették el a lelkesedésüket, ígérték, 
hogy jövőre is indulnak az országos Erzsébet Vetélkedőn.  
Azt a tudást pedig, amit a feladatok megoldása közben 
megszereztek biztos, hogy a későbbiekben kamatoztatni 
tudják.  
                               Krisztin N. Lászlóné  felkészítő tanár 

 
 

Iskolai farsang 2014. 
 

Február 28-án, pénteken az iskola apraja-nagyja 
lelkesen vett részt a farsangi délutánon. 
A 6-8. osztályos lányok Nyitótáncát követően az 
elsős kis hangjegyek szólaltak meg. A török és a 
tehenek örökzöld meséjét a másodikosoktól 
láthattuk. Ezután „Méhecskék” lepték el az aulát, s 
szorgos tevékenységük eredményeként 

közönségdíjas lett a jelenetük. Két arcukat is megmutatták negyedikeseink az „Egy szoknya egy 
nadrág” című produkciójukban. Az ötödikesek nehezen vonszolták a tudás hajóját, majd látványos 
farsangi táncukkal vonták magukra figyelmünket. A hatodikos gyári munkások fellázadtak, 
kivetkőztek köpenyeikből, s önfeledten táncoltak egyet. Tetszett a közönségnek Barna Brigitta, 
Béres Kitti és Gelencsér Dávid ügyes „Rap”-je a hetedikesek „Ma-Riska-RAP” zenés, táncos, 
tehenes jelenetében. A nyolcadikosok tréfásan bemutatták, hogy milyen állapotban, ruhában, 
stílusban NE jöjjünk iskolába! A farsangi bemutatókat a tanárok „Uniós – tanfolyam” jelenete zárta. 
A tombolasorsolás után a felső tagozatosok este 8-ig önfeledten táncolhattak a farsangi DISCO-
ban. Az emlékezetes mulatság után köszönjük mindenkinek, aki közreműködött rendezvényünk 
sikeres lebonyolításában. Köszönet a műsorok betanulását segítőknek, a sütemények, torták 
sütőinek, a tombola tárgyak adományozóinak…                                                              Zapletál József 
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Kimagasló eredmények a Tatay Sándor Általános Iskolában! 

Néhány napja tette közzé honlapján a Közoktatási Információs Iroda az előző tanév országos méréseinek eredményét.  
Mint minden évben, tavaly is a matematikai és a szövegértési képességeket mérte az oktatási államtitkárság a 6. és 8. 
osztályos tanulók körében. Az alábbi táblázatból egyértelműen leolvasható, hogy iskolánk kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott mind a 4 területen, megelőzve mind a tankerületi, a városi, a megyeszékhelyi, sőt a budapesti iskolák átlagát is.  
 

ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS 2013. 
 

 Badacsonytomaj Országos átlag Tankerületi 
iskolák átlaga: 

Megyeszékhelyi 
iskolák átlaga: 

Budapesti 
iskolák átlaga: 

8. osztály 
matematika 

1772 1620 1610 1654 1669 

8. osztály 
szövegértés 

1682 1555 1547 1590 1603 

6. osztály 
matematika 

1545 1489 1472 1527 1548 

6. osztály 
szövegértés 

1601 1497 1474 1545 1566 

 

Az adatok valódiságát bárki ellenőrizheti a Közoktatási Információs Iroda www.kir.hu oldalán, sőt arról is meggyőződhet, 
hogy 8. osztályosaink eredményénél az összes városi iskola közül matematikából csak 1, szövegértésből csak 3 ért el 
jobb eredményt. Büszkék vagyunk az eredményekre, melyeket a pedagógusok lelkiismeretes felkészítő munkájának és 
a tanulók szorgalmának köszönhetünk!                                                                                             Krisztin N. Lászlóné  

 
 

A RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 
 

Katasztrófavédelmi verseny 
 

A 2013/2014-es tanév katasztrófavédelmi ifjúsági versenyének első, 
internetes fordulója március 27-én lezárult. Az elért eredmények 
alapján a Révfülöpi Ált. Iskola fiú csapata részt vehet a 
kirendeltségi, gyakorlati versenyen. Iskolánk 2 négyfős csapattal 
nevezett a versenyre. 51 csapat vetélkedett az internetes fordulón, 
ahol az elméleti tudásukról adtak tanúbizonyságot a diákok. 
 

A lányok ”Tigrisszem” csapata (Filep Kata, Kovács Rebeka, Pálfalvi 
Nikolett, Halász Evelin, póttag Nagy Barbara) a középmezőnyben végezett. 
A fiúk „Lánglovagok” csapata ( Hajba Roland, Janzsó Patrik, Németh Bence, Smidhoffer Martin) 8.-
ként bejutott a területi versenyre, aminek mindannyian nagyon örülünk. 
A kirendeltségi, gyakorlati versenyt 2014. ápr. 16-án, Tapolcán a Kazinczy Ált. Iskolában rendezik 
meg. Eredményes felkészülést, jó versenyzést kívánunk!                           Cikk: Pálné Rácz Rita 

 

Köszönet! 
 

A Révfülöpi Általános Iskola valamennyi diákja és munkatársa nevében ezúton szeretném Pupos 
Norbert vállalkozónak köszönetemet kifejezni, mert sokadik éve lehetővé teszi számunkra az 
átmeneti téli időszakban, hogy üzleteinek pálmafáival díszítsük iskolánk belső tereit. A legyező- és 
datolyapálmák már-már trópusi hangulatot idéző világa biztosítja tanulóink, ill. nevelőink számára 
azt az érzelmi töltődést, amelyet a téli hónapok napfényhiányos, szürke hétköznapjai okoznának. 
Gyermekeink ezzel a lehetőséggel úgy élik meg mindennapjaikat, hogy az évszaktól függetlenül 
biztosított a kellemes, természetes növényekkel tarkított élettér 
 

.                                                                                                KÖSZÖNJÜK! (Révfülöpi Általános Iskola 
 

http://www.kir.hu/
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Farsang 2014 
 

A farsangot - mint mindíg - izgalmak és hihetetlen 
előkészület jellemzi. Szeretettel, törődéssel és nagy 
odafigyeléssel készülnek a gyerekek. Ez a komoly, de 
mégis élvezetes elfoglaltság áldozatkész munkát rejt maga 
mögött. A farsang sikerét és színvonalát mutatja az is, 
hogy a nagy „attrakciót” nem csak azok a szülők, 
nagyszülők tekintik meg, akiknek a gyermekei iskolánkba 
járnak, hanem olyan felnőttek is szívesen jönnek, akik 
ilyen módon nem is kötődnek az iskolához. A farsang tehát 
túlnőtte magát az iskolai kereteken. A publikum szépnek 

és igényesnek találja gyermekeink műsorát, s az érdeklődők örömmel szánják szabadidejüket erre a délutánra. 
 
Az idén is megteremtődött az a fergeteges hangulat, 
jókedv és kacagás, mely igazán megvidámította a 
szíveket. Az elsősök alaposan kitettek magukért, a 
legtöbb díjat ők nyerték. Első helyezett lett ötletes 
sajtkukac jelmezével Szegi Benedek, második Bíbor 
Hanna és Szabó Angelika, akik rövid műsorral is 
kedveskedtek. A harmadik Vodenyák Szilvike, mint lovas, 
fantasztikus paripájával. Különdíjat nyert Balog Szonja a 
„Kedvesem” című szám előadásával, aki itt az iskolában 
természetesen kicsit másként, „Az én kettesem” 
gondolat bűvkörében énekelte a slágert. A másodikasok 
közül különdíjban részesült Török Annamária, aki 
keresztapukájának, Péch Balázsnak a „A nő” című 
számát énekelte. A többi osztály is nagyon kitett 
magáért és további különdíjak kerültek kiosztásra. A 3. 
osztályosok country tánca az összefogás, és tenni 
akarás szép példáját mutatta. A táncba ugyanis a szülők 
is bekapcsolódtak Gabi nénivel együtt. A 4. osztályosok 
„Kalinka” című előadását óriási tapsvihar kísérte. Az 5. 

osztályosok „Törpeemberek” produkciójánál a nevetés 
már a tetőfokára hágott. 
A farsangi műsor igazi hangulatát azonban mindig a 
nyolcadik osztályosok keringője indítja. Igazi fénypontja 
ez a délutánnak. A lányok gyönyörű hó-fehér ruhában, a 
fiúk pedig az alkalomhoz illő ünneplő ruhában 
csokornyakkendővel. A művészi hatású nyitó és záró 
táncot, valamint az 5. osztályosok műsorát, Miklós 
Zsófia tanított be. Nagyon köszönjük a felké-szítő 
munkáját, valamint minden gyermeknek, szülők-nek és 
kollégának azt a segítő lelkesedését, melynek 
eredményeként ilyen vidám hangulatú és színvonalas 
műsor jöhetett létre! Köszönjük a konyhai dolgozó-
inknak is a sok finomságot, farsangi fánkot, az 
„adományozóknak” pedig a felajánlott tombola-tárgyakat, 
süteményeket! Találkozzunk jövőre is, hogy 
gyermekeink sikere és kacagása tovább éltessen 
minket!                                      Török Péterné 

 

SAKKHÍREK 
 
Tapolca Város Önkormányzata idén is ünnepi keretek között 
díjazta a város sportolóit. Február 7-én a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban adták át több kategóriában a 
kitüntetéseket. A 2013-ban kiemelkedő eredményeket elért 
versenyzőkről egy-egy kisfilmet vetítettek, majd oklevelet és 
kupát kaptak. Az est díszvendége a háromszoros olimpiai 
bajnok kajakozó Kammerer Zoltán volt. 
 

A Révfülöpi Általános Iskola 3. osztályos tanulója, a Tapolcai 
Sportegyesület Sakkszakosztályának játékosa, Juhász Judit a tavalyi év sportolója cím után ismét díjat 
vehetett át élsport-utánpótlás kategóriában. Judit 2013-ban korcsoportjában (10 év alatti lányok) 
országos bajnoki címet, illetve az országos egyéni diákolimpián is bajnoki címet szerzett. A díjátadó 
különleges bemutatókkal és vacsorával folytatódott, majd hajnalig tartó bállal zárult. 
 

Február 22-én Ajkán a Nagy László Művelődési Köz-pontban rendezték meg a diákolimpia megyei csapat 
döntőjét. A Révfülöpi Általános Iskola két csapatot indított a versenyen. Az alsó tagozatban 3 elsősünk, Juhász 
Gábor, Scheller Kornél és Vodenyák Szilvia, a 2. osztályból Szabó Levente képviselte iskolánkat.  
                                                                                                                                                   (folytatás a 14. oldalon) 
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A tapasztaltabb versenyzőkből álló csapatok mező-nyében 6,5 ponttal a 11. helyet szerezték meg 
kisiskolásaink. A felső tagozatban Réti Boldizsár (5.oszt.), Bakos Balázs (4.oszt.), Janzsó Patrik (7.oszt.), 
Juhász Judit (3.oszt.) összeállításban versenyzett a csapat. Az 5 fordulóból álló nagy küzdelemben azonos 
pontszámmal (14,5) végeztek a 2. helyen a zánkai Bozzay Pál Általános Iskola diákjai mögött. Gratulálunk 
tanulóinknak a tisztes helytállásért!                                                                                                   -bv- 

 

Március 15-e iskolánkban 
 

„Zászlók díszítik ma az utcát végig, 

Márciusi fényben  szállnak fel az égig 

Álljunk meg előttük csak egy pillanatra 

Emlékezzünk vissza arra a napra.” 
 

Az idei tanévben másodszor emlékeztünk vissza egy kicsit 
rendhagyó módon az „aranybetűs” 1848-as forradalom és 
szabadságharc eseményeire. 
 

Az alsósok és felsősök közös műsorral köszön-tötték ezt a 
szép ünnepet, melynek legszebb üze-nete az „együtt” 
szóban rejlik. Felemelő volt, hogy minden osztály 
képviselte magát, kicsik és nagyok együtt elevenítették fel 
azt a polgári átalakulási folyamatot, mely nemzetünk 
jövőjét évszázadokra szólóan alapvetően meghatározta. 
Közösen lehet elérni valamit, s az a szabadság, melyben 
mi is élünk, az akkori márciusi ifjak összefogásának 
köszönhető. 
 

Ezen a napon isko-lánk minden tanulója aktívan vehetett 
részt a megemlékezésben, az alsósok forgószín-
padszerűen, különböző állomásokon. Készítettek kokárdát, 
tulipánt a nemzet színeiben, néptán-coltak, énekelték a 48-
as dalokat és megismer-kedhettek a huszáröltözettel, sőt 
fel is próbál-hatták. Közben megtanulták, mi a mente, a 
dol-mány, a tarsoly, a pityke, a sújtás és a csákórózsa. A 

felsősök a Honismereti Gyűjtőszobában vehettek részt egy 
kiállításon és előadáson, melynek 
végén Miklós Tamás néhány 
tesztkér-déssel ellenőrizte a 
gyerekek figyelmét. A jó 
válaszokért osztogatott aján-dékok 
jelezték, hogy az előadás érdekes 
és izgalmas volt. 
Jó, ha ez az eszme erősödik 
bennünk, mert raj-tunk is múlik a 
haza jövője. 1848 március 15-e 
mindig felszínre hozza a megtalált igazságot, és egyben 
felébreszti a mi felelősségünket is. Éljen bennünk a nemzet 
szabadságának őrlángja, igenis legyen igényünk a nagy 
eszmék befoga-dására, melyekből olyan csillag születhet, 
amely-nek fényessége közös jövőnket mutatja. Úgy jó, ha 
életünk tiszta fényű csillagok vigyázzák        Török Péterné 

 

 

Nemcsak tanulni járunk az iskolába! 
 

Január 25-én gyerekek és szülők 
jókedvétől mosolygott az iskola. Azért 
jöttünk össze, hogy egy kicsit megállítsuk 
rohanó életünket, időt szánjunk egymásra 
és az egészséges életmódra irányítsuk a 
figyelmet. A gyerekek minden évben nagy 
örömmel várják ezt a napot, különösen a 
kisebbek, mert ilyenkor szüleik is az iskola 
ajtaján belül maradnak, és együtt vesznek 
részt az iskola életében. Együtt kell a 
szabályokat betartani, mert azok mindig 
vannak, és milyen jó, hogy „az anyu meg 
az apu is végre azt csinálja amit én, és 
játszik velem egész nap.” 

                                                 (folytatás a 15. oldalon) 
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Voltak csapatjátékok, foci illetve kézi meccsek, 
sorversenyek, asztalitenisz- és csocsó-
bajnokság, görkorcsolyázás, sőt még barká-
csolás is. Nagyon lelkesítő, hogy vannak 
szülők, akik nemcsak az otthonra szánják 
szabadidejüket, hanem azon is fáradoznak, 
hogy különféle ötletes játékok barkácsolásával 
más  gyerekeknek is örömet szerezzenek. 
A sport azonban energiát is igényel, így fontos 
volt  a bendő megtöltése. Szorgos kezű 
szülők megpróbáltak változatos, de mégis 
egészséges ételeket varázsolni az asztalokra. 
Különféle formában tálalták a gyümölcsöket, 
zöldségeket, salátákat, pástétomokat és azért 
a gyümölcsös süti sem maradt el. Egészsé-
günk védelme érdekében nemcsak a helyes 
táplálkozás és a megfelelő testmozgás kapott 
hangsúlyt, hanem a bűnmegelőzésre való 
odafigyelés is. Tájékoztatást kaphattunk szak-
embertől arról, mire kell odafigyelnünk napja-
inkban, hogy szervezetünket megóvjuk a kül-
önböző káros és veszélyes szerektől, és ne 
essünk áldozatul azoknak. Nagyon hasznos 
volt! 
 

A nap egyik fénypontját az is jelentette, hogy 
ezen a napon nem csak saját magunk 
egészségére, hanem beteg embertársainkra 
is gondoltunk, hogy  segítséget kapjanak a 
gyógyulásban és ők is újra egészségesek 
legyenek. Köszönjük mindazoknak, akik 
véradással ebben segítettek! 
 

Köszönjük azon szervezők és segítők 
munkáját is, akik lehetővé tették ezt a 
sportnapot, és a résztvevő gyerekeknek és 
szüleiknek is, akik időt szántak erre a közös 
együttlétre! Talán sokaknak nem tűnik olyan 
fontosnak egy ilyen esemény, mint egy 
hivatalban jól elvégzett munka, miután még 
elismerés is jár, vagy éppen egy látványos 
otthoni munka elvégzése, de ne gondoljuk! A 
kicsi dolgokban rejlenek a nagyok. Ha vért 
adtunk, vagy ha játszottunk a gyerekekkel, de 
ha csak egy mosollyal tudtunk hozzájárulni 
ehhez a naphoz, nem volt hiábavaló. Ezek a 
dolgok megmaradnak, és nagyon értékesek, 
csak lássuk meg bennük a csodát! 
                                                             Török Péterné 

 

Vesd bele magad! 
 

A Vesd bele magad program az Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetségének kezdeményezése. A program során több mint 20.000 ezer 
általános iskolás és óvódás gyerek magányszemélyek adományaiból 
összeállított vetőmagcsomagot kapott azért, hogy a gyerekek minél előbb 
megismerkedhessenek a kerti veteménye-sekkel, a háztáji mezőgazdasággal. 
A gyerekek faladata nemcsak az, hogy elültessék a magokat, és gondozzák 
őket, hanem a növények fejlődéséről rajzoljanak, fotózzanak, naplót 
vezessenek. A Révfülöpi Ált. Iskola már a 2012/13-as tanévben is részt vett a 

„Vesd bele magad” programban, ennek köszönhetően abban a szerencsében részesült, hogy az idén a 
2013/14-es tanévben is jelentkezhetett, mivel új tagot már nem fogadtak a szervezők. 
 

61db vesd bele csomagot kapott iskolánk. A 
csomagok egy részét a felső tagozatos diákok 
az iskolakertben veteményezték el. A többi 
csomagot az alsósok vihették haza, a kitöltött 
átvételi papír ellenében. 
 

Ez a program az elmúlt évhez hasonlóan az 
idén is nagyon népszerű iskolánkban. Alig 
várták a tanulók, hogy megkapják a magokat. 
Boldogan bontogatták a csomagokat, és 
bizony rácsodálkoztak az apró magokra. Utána 
pedig a kis kertészek alig várták, hogy a retek, 
és a cukorborsó kidugja fejét a földből. 
 

A diákok gondosan locsolják az iskolában az ágyásukat, remélve, hogy az ő veteményük szebb lesz, mint a 
másik osztályé.                                                                                                                 Cikk: Pálné Rácz Rita  
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OVIS HÍREK 

Itt a farsang áll a bál! Az idén is jó kedvvel telt a 

farsang a karneváli díszben pompázó óvodában. A Szülők 
sok ötletes maskarát készítettek a gyerekek-nek. A közös 
télűző műsor után mindenki rövid versikével mutatta be 
jelmezét. A vidám felvonulás után kis ajándék és 
meglepetés műsor, „A kiskakas gyémánt fél krajcárja” várta 

a kicsiket, az óvó nénik és dadus nénik előa-dásában. Ezúton is köszönjük a gyerekek nevében a szülőknek 
a sok finomságot. 

Februárban folytatódott a Madarász Ovi programsorozat: Először a költöző madarakkal 

ismerkedtek meg a gyerekek diavetítés segítségével. Nagyon érdekes volt a gyerekek számára is egy gólya 
vándorlásának napi részletességgel bemutatott útja, majd a jobb idő beköszöntésével a Balaton parton 
etették a vizimadarakat és figyelték meg a vízimadár- élővilágot. 
 

A második színházi előadáson a Bagoly Rudi varázsóráját nagy élvezettel hallgatták a gyerekek, reméljük 

tanulságos volt számukra a történet. Nagy izgalommal várják már az óvoda nagycsoportosai a március 

közepén induló úszásoktatást.                Óvónénik 
 

Az Ábrahámhegyi Hírmondó 

a Pénzügyőr Múzeum levéltárában 
 

A község művészetkedvelő közönsége előtt ismeretes a Pénzügyőr 
Zenekar vezetőjének, Kapi-Horváth Ferenc karnagy úrnak és zenész 
társainak több évre visszanyúló kiemelkedő szerepe a hagyományos 
nyári kiállítás-megnyitó hangversenyek magas színvonalú 
megvalósításában.  

Ezek a koncertek minden esetben a magyar kultúrtörténet kiemelkedő alakjaihoz fűződő egy-egy jeles 
évforduló alkalmából rendezett képzőművészeti emlékkiállításhoz kapcsolódnak. Népszerű programjukkal 
szép számú közönséget vonzanak az ábrahámhegyi Művelődési Házba, és egyúttal jó hírverést jelentenek a 
Bernáth Aurél Galériának is. A Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Giuseppe Verdi, Richard Wagner és 
mások emlékének szentelt kiállítások és az ezekhez kapcsolódó megnyitóünnepségek fő szervezője, 
Varannai Gyula és ünnepi előadóként állandó közreműködője, dr. Zalatnay Ottó az évek során szoros – szinte 
baráti – kapcsolatba került Kapi-Horváth karnagy úrral, akitől rendszeresen meghívást kapnak a Pénzügyőr 
Zenekar hangversenyeire. 
 

Az együttes 70 éves fennállása alkalmából rendezett jubileumi koncertről az Ábrahámhegyi Hírmondó is közölt 
fényképes beszámolót. A lapnak ezt a számát utóbb Varannai Gyula tiszteletpéldányként eljuttatta Kosztyu 
János pénzügyőr főtanácsos úrnak. Mint később kiderült, ez a lapszám nagy becsben tartott 
„tárgyadományként” bekerült a Pénzügyőr Múzeum levéltárába. Erről 
rövidesen írásos visszaigazolást is küldtek. Fentiek nyomán Gyula 
bátyánk díszes meghívólevelet kapott a NAV (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal) kulturális főigazgatójának, Asztalos Gézáné dr.-nak az 
alá-írásával a Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum adományozói 
tiszteletére meghirdetett, hangversennyel egybekötött kiállítás-
megnyitó ünnepségre. Ezen az ünnepségen Varannai Gyula 
adományozói oklevelet vehetett át, és viszonzásképpen további, a 
pénzügyőr muzsikusok ábra-hámhegyi szerepléseit méltató cikkeket 
tartalmazó Hírmondó-számokat nyújtott át a főigazgató asszonynak. 
 

A későbbiekben Asztalos Gézáné dr. külön is fogadta az „adományozót”, és részletekbe menően tájékozódott 

Ábrahámhegy kulturális életéről, múltbeli és a közeljövőben tervezett programjairól, sőt szélesebb körű 

együttműködés lehetőségét is felajánlotta a Pénzügyőr Zenekar és Ábrahámhegy Önkormányzata között. (VV)   
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ÁPRILIS 11-ÉN, MINDEN ÉVBEN JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJÁN 

ÜNNEPLI AZ ORSZÁG A MAGYAR A KÖLTÉSZET NAPJÁT 

 
De ki olvas ma verseket, egyáltalán ki olvas manapság? Azt hiszem az, akinek 

belső szüksége van rá. Akinek életének részét képezi a szépség, a jóság iránti igény, 

akiben van alázat, aki igényli a mentális fejlődést. És persze gyakran hallhatunk verseket 

ünnepekkor, a kisgyerekeknek is gyakran mondunk verses mondókákat. Ez így, 

összességében már nem is olyan kevés.  
 

Miért jó nekünk, ha olvasunk? Az olvasott vers, vagy regény visszhangot kelt a 

lélekben, érzelmi többletet ad, bár a forma és stílus változik, a jó irodalmi alkotás 

évszázadok múltán is érvényes sorokkal ajándékoz meg. Tudjuk, hogy képes meggyógyítani be nem hegedt sebeket, 

képes a rossz hangulatot messzire űzni, és képes boldog pillanatokat lopni életünkbe, ha egy nehéz nap után leülünk 

olvasni kedvenc fotelünkbe, teát és kis rágcsálnivalót készít az ember maga mellé, szürcsölgetve és elálmodozva 

olvasgat. Egy kis nyugalom! Egyszerű, hétköznapi csend és békesség. 
 

Hogy kinek mi tetszik, mi érinti meg, mikor érezzük azt egy versről, regényről hogy rólunk, nekünk szól, a mi 

érzéseinket tükrözi, az változó. Lehet szépirodalom, vers, szerelmes regény bármi, ami leköti figyelmünket, vagy 

szórakoztat. Az olvasás az emberek lelkét érinti meg. Szakemberek megállapították, hogy hat perc olvasás már több 

mint kétharmadával képes csökkenteni stressz-szintet. 

 

Udvardi Erzsébet festményei díszítik 

az idei húsvéti bélyegeket. 
 

A világon egyedülálló módon tizenöt bélyegképet tartalmazó 
bélyegíven mutatja be Jézus szenvedéstörténetét és 
feltámadását a Magyar Posta. A Húsvét alkalmából 
megjelent íven Udvardi Erzsébet festőművész – a fertődi 
Szent Kereszt-templomban található – keresztút ábrázo-
lásának reprodukciója látható. Ezzel egyidejűleg a posta egy általános forgalmú bélyeget is 
kibocsátott, amelyen a Kossuth-díjas művész Felismerés című alkotása a kenyértörésben 
felismert Megváltót és a két emmauszi tanítványt ábrázolja ofszet- és arany fólianyomtatás 
kombinációjával, Hajdú József művészfotója és Domé Eszter grafikusművész tervei alapján. A 
hozzá tartozó alkalmi borítékot Udvardi Erzsébet: Tamás apostol találkozása a föltámadt 
Krisztussal című festménye díszíti, és a „Boldogok, akik nem látnak engem, mégis hisznek.” 
(Jn 20, 29) bibliai idézet olvasható rajta. 
 

Erdő Péter bíboros az ünnepélyes bélyegbemutatón elmondta: nem lehet szebben 
megünnepelni a húsvétot, mint hogy végigjárjuk Jézussal a keresztutat egészen a 
feltámadásig. 
 

Szarka Zsolt, a Magyar Posta vezérigazgatója emlékeztetett rá, hogy Udvardi Erzsébet 
különleges, fényt kiemelő, az aranyat-ezüstöt hangsúlyozottan alkalmazó művészete már 
korábban is megjelent a karácsonyi, illetve húsvéti bélyegeken. A Kossuth-díjas festőművész 
alkotásaival díszített bélyegek összesen 64 millió példányban kerültek forgalomba. 
 

A fertődi keresztút stációit ábrázoló Húsvét 2014 bélyegív megvásárolható exkluzív bélyeg-
szettként is. A kiadvány címoldalát aranyfóliával díszített, kereszt formájú kivágás teszi 
egyedivé. A borítón Pilinszky János Harmadnapon című versének részlete, a belső oldalon – a 
bélyegív alatti felületen – az egyes festmények tematikájához kapcsolódó bibliai idézetek, a 
hátoldalon pedig magyar és angol nyelvű tájékoztató szöveg olvasható.               
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ÁPRILIS 22. A FÖLD NAPJA 
 

A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: 
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” 

 

Hiába esik szó, nap, mint nap arról, hogy milyen visszafordíthatatlan következ-
ményekkel jár modern világunk működése, - ha a fogyasztói világunkban arra 
kérnek bennünket, hogy fogjuk vissza a fogyasztást, olyan, mint ha arra 
szólítanának fel, hogy ne vegyünk lélegzetet. 

Mivel társadalmunkat átszövik a fogyasztói szemlélet modern rítusai, - természetes, hogy autóval járunk, 
klímaberendezést használunk, félkész ételeket veszünk - az emberek a fogyasztáson keresztül találják 
meg az örömöket és az elfogadást, a fogyasztás magasabb szintje pedig összekapcsolódik a siker és a 
jólét fogalmával, nem is gondoljuk, hogy létezik a fogyasztói társadalmon túl is megelégedett élet.  Nem 
véletlen, hogy a „fogyasztó” szót a világ tíz leggyakrabban használt nyelvében gyakran az „ember” 
helyettesítésére használják.  
 

Miközben szépen lassan kiszáradnak földünk egyes részei és nem biztos, hogy bolygónk az utánunk 
következő nemzedéket is el tudja tartani, tíz emberből hat például olyan területen él, ahol a 
légszennyezés veszélyezteti az életet. És ez, csupán kettő a túlzásba vitt fogyasztás tünetei közül. 
 

Létezik-e megoldás? Megfordítható-e a világ? Talán sokan úgy gondolják, nem számít egyetlen nap, 
mikor az év többi részében úgyis mindenki tovább szennyezi, rombolja a környezetet. De talán az is 
számít valamit, ha ez a nap néhány emberben elveti a gondolat magját, hogy a fogyasztói kultúra 
lecserélhető a fenntartható kultúrára. Hiszen mindannyian tapasztalhatjuk, hogy azok a normák, értékek 
és hagyományok, amelyek között felnövünk, egy idő után természetessé válnak számunkra, és az élet 
bármely területén kialakíthatók a fenntarthatóság modern rítusai is, ha a költekezést, fogyasztást más 
értékek váltják fel. A kérdés csupán az, hogy ez mennyire valósítható meg. A profitorientált cégeknek nem 
érdeke, hogy ne gyarapítsák a vásárlóerőt. Egyszerűen maguk ellen szólnának, ha a „kevesebb több” 
elvet hangsúlyoznák. Hiába tudja sok ember, mit kellene tennie, mégsem fogja azt választani. 
Környezetünk állapotát elemezzük, mérjük, modellezzük, a világűrből mesterséges holdakról 
monitorozzuk, közben pedig szinte minden romlik tovább.  
 

Eddig sem a tudatlanságunk, hanem kényelemszeretetünk, önzőségünk miatt nem javult a világ. Az 
önzés ellentétje pedig nem a természettel való összhangra jutás vagy emberi megoldások kitalálása, 
hanem az önzetlenség Az önzetlenséget pedig csak az egyes ember választhatja. Világunk globális 
szinten már csak előre tud haladni, az egyén viszont eldöntheti, mit támogat, és mit nem. Ha csak kicsit is 
odafigyelünk cselekedeteinkre és azok következményeire, ha minden nap teszünk valami apróságot, 
tudatosan választunk, vásárolunk, közlekedünk, máris tettünk valamit a változásért. Egészen egyszerű 
cselekedetekkel is jobbá és fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk lévő világot. 
 

BOLÍVIÁBAN TÖRVÉNYBEN DEKLARÁLJÁK 

A FÖLDANYA (EMBERI) JOGAIT 
 

Bolívia a világ első országa, amely a természetet törvényes 
jogokkal ruházta fel, annak érdekében, hogy megállítsa 
a klímaváltozást és a természeti világ kizsákmányolását 

 

A törvény úgy határozza meg a Földanyát, mint dinamikus, élő 
rendszert, az őshonos andoki népek világképéből eredően, mely a 
„Pachamama”-t azaz, a Földanyát élőlénynek tekinti. Kimondja, hogy a 
Földanya jogi személy, mint a közérdek kollektív tárgya, és ez biztosítja 
a jogai gyakorlását és védelmét. A Földanya, mint jogi személy, akár 
pert indíthat a jogai védelmében, a képviselőin keresztül a természetet 
károsítók ellen.                                                                Bakosné  
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„AZ IGAZI DOLGOK, MINDIG 
A KOCSMÁKBAN TÖRTÉNNEK” 

 

Az idén lenne 100 éves Bohumil Hrabal, a szárnyaló képzeletéről 

és szatirikus humoráról híres cseh író. Az évfordulót színházi 

előadásokkal, kiállításokkal és persze sörrel ünneplik. 
 

Ismerné-e vajon a világ az álmos kis városkát, tudnának-e 
sörgyárának legendás gondnokáról, Francinról és hóbortos 
feleségéről Maryškáról, aki sört vedel, és a kéményen 

sütkérezik, vagy a folyton rikoltozó Pepin bácsiról, és a mosómedvék lélekre gyakorolt hatásáról, ha nem 
születik meg a Sörgyári caprioccio? Nymburk városában, a sörgyár kéménye alatt, - kívánsága szerint 
„olyan alacsonyan, hogy a kutyák is lepisilhessék” – emléktábla őrzi az író nevét, akinek világa tele volt 
kisemberekkel, akik képtelennél képtelenebb históriákba keverednek. 
 

Fél életét prágai kocsmákban töltötte. A kilencvenes 
évek elején a sörturisták még személyesen is 
találkozhattak vele utolsó törzshelyén, az Arany 
Tigrisben, ahol gyakran adott autogramot egy-egy 
söralátét hátoldalára. 
 

Földi pályafutását 1997-ben, a bulovkai kórház 
ötödik emeletéről kizuhanva fejezte be, amikor 
galambokat etetett. (legalábbis, így hozták nyilvá-
nosságra halála körülményeit). Utolsó kívánsága 
volt, hogy egy csokor hóvirágot és egy Pilzeni sörös 
dobozt tegyenek az urnája mellé, de a végső 
búcsúkor a sírjára egy sörösláda is került.  
 

Így már az égi sörözőben, bizonyára csendesen 
mosolyogva emlékszik vissza arra, amikor a 
Tigrisben vécés bácsinak nézték, és az előtte lévő 
kávéscsésze-alátétet teledobálták apróval az 
eszement turisták. 
 

Bár Hrabal volt talán a leghíresebb cseh sörjampec, 
korántsem Ő volt a legelső. IV. Károly cseh király 
vihar elől menekülve tért be „A vaskoshoz” címzett 
kocsmába, ahol friss kenyérrel, sóval, na meg 
persze sörrel kínálták. Ezért hálából kedvezmé-
nyeket adott a város sörfőzőinek. Trónutódlása is 
„sörös körülmények” között zajlott. Fiát, a tökrészeg 
IV. Vencelt állítólag a Pokolhoz címzett csapszék 
tölgyfaasztala alól rángatták ki, hogy foglalja el apja 
helyét. Írásos feljegyzés is van arról, hogy 
uralkodása alatt is szorgalmasan látogatta a prágai 
vár alatt ma is meglévő Brabanti királyhoz címzett 
sörpincét. 
 

A Prágában élő, híres csillagász Tycho Brahe, 
Kepler kortársa sem vetette meg a sört. Úgy mond-
ják, halálát is az okozta, hogy egy királyi fogadáson 

szétrepedt a húgyhólyagja. Vannak, akik szerint 
viszont Kepler mérgezte meg, mert féltékeny volt 
kutatási eredményeire, megint mások szerint IV. 
Keresztély dán király rendelte meg a kiváló csilla-
gász megölését. Mindenesetre Prágában ma is áll 
egy közös szobra Tycho Brahénak és Keplernek, a 
Fekete Ökör Söröző feletti villamosmegállónál.  
 

És akkor még nem is szóltunk a „Svejk, a derék 
katona” szerzőjéről, Jaroslav Hasekról, - aki volt 
anarchista, diliház lakója, hivatásos önpusztító, 
vádolták bigámiával, de főleg rendszeres vendége 
volt az U Kalicha sörözőnek, - bár, ezt az 1900-as 
évek elején szinte minden prágai kocsma 
elmondhatta magáról. Söröskorsóval a kezében 
innen távozott Lipnicére, ahol megírta világhírű 
regényét, és ahol unokája ma is üzemeltet egy 
étteremet, és szívesen ül le a vendégek közé egy 
korsó sörre. 
 

Nymburkban viszont, ahol Hrabal felcseperedett és 
iskoláit végezte, a helyi gimnázium tanulói nem 
akarják, hogy alma materüket Bohumil Hrabal 
Gimnáziumnak hívják. A diákok egy része soha 
nem is hallott róla, más részük viszont csak annyit 
tud, hogy iszákos, és rossz tanuló volt. - És még, a 
mi iskolarendszerünkkel vagyunk elégedetlenek! –  
 

Hrabal, akinek műveit 27 nyelvre fordították le, és 
milliós példányszámban keltek el, viszont 
alighanem csak derülne az egészen. 
 

Én 5-6 könyvét olvastam és állítom, hogy nem 
akármilyen történetek! Ráadásul olvasás közben 
akár leguríthatunk egy korsó sört is az író 
egészségére.                                            Bakosné 
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Emberek milliói mennek a stadionokba, milliárdok 

nézik a televízión, mégis kevesen tudják, hogy milyen 

múltra tekint vissza a futball 
 
A tágabb értelemben 
vett focit Kínából ere-
deztetik, amikor Kre. 
2000 évvel Huang Ti 
császár gyalogos ka-
tonák erőnlétének, 
ügyességének, gyor-
saságának fejleszté-
sére használta. A 

bőrből varrt, állati szőrrel kitömött labdát két 
oldalról, lábbal, öklözéssel, fejjel, háttal, mellel 
érintve kellett a kapuba juttatni, tilos volt viszont 
nyitott tenyérrel hozzáérni. 
 

Európában a középkorban határlabdázás né-
ven, rontásűző mágiaként szerepelt, amikor is, 
tavasz elején, a rontásból származó veszedel-
meket a bőrbatyuba gyömöszölték, és a falvak 
apraja-nagyja részvételével kirugdosták a falu-
ból. A cél, az volt, hogy a labdában rejlő gonosz-
ságot minél távolabbra juttassák, mielőtt az a 
rúgásoktól szétszakadna.  
 

Angliában, valamikor a 14. században, az első 
labda a legenda szerint egy dán bandita feje 
volt. Akkoriban a kapuk akár öt kilométeres 
távolságra is lehettek egymástól. A parasztok és 
iparosok által űzött sport nemcsak mélyen 
lenézett volt az arisztokraták által, de olykor 
még a betiltása is felvetődött. Nem véletlenül, 
hiszen elvonta a férfiakat a munkától, a vallás 
gyakorlásától és a katonai tevékenységtől is, 
ráadásul, a mérkőzések gyakran tömeg-
verekedésekbe torkolltak, és a törött csontok 
mellett, nem volt ritka a halálos áldozat sem.  
 

Ezért 1314-ben Angliában, később pedig Fran-
ciaországban is betiltották, büntetésként 
börtönnel fenyegették a futballozókat. Mivel a 
játék népszerűsége még így sem csökkent, 
bevezettek néhány szabályt. Megtiltották a túlzó 
durvaságot, mindkét csapatban ugyanannyi játé-
kos szerepelhetett, 15-20 fő, a játéktér méretét, 
pedig nagyjából mai méretben határozták meg. 
 

1863-ban angol földön alakult meg az első 
labdarúgó szövetség, amelyet később 140 
követett a világ minden táján. Megszülettek a 
ma is oly ismerős szabályok, és a labdarúgás 
meghódította a világot. A FIFA felmérése szerint 
a játékot világszerte több mint 240 millió ember 
játssza, több mint 200 országban. Hétvégenként 
több millió néző követi nyomon kedvenc csapa-
tának játékát a stadionokban, vagy televízión 

keresztül, a világbajnokságokat pedig több mint 
egymilliárd ember is megnézi.  
 

Amikor pedig bejön a rossz idő, a focirajongók 
behúzódnak a tornatermekbe, hogy „kifocizzák” 
valahogy tavaszig. Ilyenkor teremfoci bajnoksá-
gokat is tartanak, mint nálunk is, március 1-én, 
ahol az alábbi eredmények születtek: 
 

I.helyezést ért el a JUVENTUS 
JÄGERMEISTER CSAPAT: 
Tóth Gábor, Sütő Árpád,  

Orbán Tamás, Mohos Gergely 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. helyezett a TŰZOLTÓK CSAPATA: 
  Illés Dávid, Illés Ádám, 

Szepesi Gusztáv, Dressel Ármin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. helyezett lett az 
ÁBRAHÁM FC CSAPATA: 
Tompos Péter, Góth Péter,  

Pálmai Marcell, Pádvai Miklós 
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2014. március 15-én üneppséget tartottunk az 1848-49-es 

Forradalom és Szabadságharc 166. évfordulójának emlékére 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  HÚSVÉT VÁRÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
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A világörökség része lehet a Balaton-felvidék 
 

Az egész Balaton-felvidék, benne a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum és a Hévízi-tó is szerepel a Magyarország 
részéről az UNESCO világörökségi címére pályázó helyszínek listáján 
 

A 11 helyszínt tartalmazó listán eddig csak a Tihanyi-félsziget szerepelt, de szakmai vélemények alapján a teljes 

Balaton-felvidéket, s benne a keszthelyi Festetics-kastélyt, Fenékpusztát, továbbá a Hévízi-tavat is egységesen, 

kultúrtájként tüntetik fel. A kultúrtáj kategóriában van a világon a legkevesebb jelölt, ezért talán itt lehet a legnagyobb 

eséllyel pályázni a cím elnyerésére. 
 

Az ENSZ Oktatási Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 1972-ben hozta létre a világ kulturális és 

természeti örökségének listáját, hazánk 1985-ben csatlakozott az egyezményhez. Azóta többször is felmerült az igény 
a Balaton-felvidék egy részének listára kerülésére. Most úgy tűnik, esély van rá, hogy térségünk e része világörökségi 

oltalmat kapjon. 

 

Mit etetnek velünk? 
 

Négyszer több a C-vitamin a szalámiban, 
mint az almában! 

 

Fogódzkodjanak meg, közel 50 milligramm C-vitamin van tíz 
deka szalámiban. Hasonló mennyiségű almában mindössze a 
töredéke, 12 milligramm található, állapították meg Bajor 
fogyasztóvédők. 
 

De hogy kerül a szalámiba a C-vitamin? A szalámiban található 
C-vitamin nem más, mint az E300 nevű adalékanyag, vagyis az aszkorbinsav. Ezt az adalékanyagot számos 
élelmiszerben, húskészítményekben, sőt a nyers húsnál is használják. A levegővel és más adalékanyagokkal 
érintkezve a hús hamar elveszti szép piros színét, és gusztustalan szürke lesz, az aszkorbinsavnak 
köszönhetően azonban megőrzi szép színét.  
 

Ha hihetünk a bajor fogyasztóvédőknek, akkor akár azt is gondolhatnánk, hogy a szalámi egészségesebb, 
mint az alma. Természetesen ez nincs így. Az alma egész palettát felsorakoztat az immunrendszer 
erősítésére igen alkalmas vitaminokból, ezenfelül, pektin és rost tartalma jó hatással van az emésztésre, és a 
szalámival szemben az alma koleszterinmentes. Aki egészségesen akar étkezni, annak továbbra is az almát 
érdemes választania. 
 

Tudták azt, hogy Balatonrendesen őshüllő lábnyomot találtak 1964-ben? 

Az őshüllők a mai kőszén-telepek keletkezésének idejében jelentek meg a Földön, hogy 
miután a Föld uraivá váltak, hirtelen és titokzatos módon tűnjenek el az élet színteréről. 
 

Bár bizonyítható, hogy hazánk területén is jó néhány képviselőjük élt, csontleletet 
mindmáig nem találtak, csak megkövült lábnyomokat. 
Balatonrendes-Pálköve kőfejtőjében a perm földtörténeti 
időszakban, kb. 100 millió évvel ezelőtt élt őshüllő lábnyomát találta meg 1964-ben 
Majoros György. A lábnyom mellett esőcsepp nyomok, néhány iszapfaló állat 
járatkitöltése, növényi szárlenyomat és egyéb, meg nem határozható egyenetlenség, 
valamint időszakos vízfolyásokra utaló hullám fodor is mutatkozik. A lábnyomnak a 4. 
ujj tengelyében mért hossza 45 mm. Említésre méltó, hogy a nyom mögött 12 cm 
távolságban három kis kiemelkedés van a kőlapon. Ez esetleg a 3., 4. és 5. ujj hegye, 

illetve karma nyomának lenne valószínűsíthető, az ujjvégeknek a nyomon látható távolságai alapján. A nyom 
minden bizonnyal egy szárazföldi hüllő bal hátsó lábától származik. Gipszmásolatát Zirc múzeuma, a lábnyomos 
kőlapot pedig a Magyar Állami Földtani Intézet Múzeuma őrzi.  

                                                                                                        Forrás: Országos Földtani Múzeum - Magyar Állami Földtani Intézet  

http://www.museum.hu/?gt=ex&gi=12075&pi=0
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KINCS, AMI VAN 
 

Gyilkosságok, csempészés, összeesküvés elméletek, 
kétes műkincskereskedők, nagynevű aukciós házak és 

tehetős lordok kezén ment át. Ügyvédi irodák és a 
Scotland Yard is foglalkozott vele, s még mindig nincs 

meg minden darabja. 
 

A Seuso-kincs, több mint negyven darabból álló ókori római 
eredetű ezüst edénykészlet, melynek tulajdonosa egy Seuso 

nevű római előkelőség lehetett, aki talán egy barbár betörés elől menekülve dönthetett úgy, hogy elássa 
kincsét a mai Polgárdi település közelében. 
 

Szabadbattyánban 1993 és 2006 között feltártak 
egy késő római palotát, amelynek tulajdonosát Seu-
soként azonosították. Az oszlopcsarnokos palota 
képét a Seuso-tál, a lelet legismertebb darabja is 
őrzi. Innen néhány kilométerre találtak a régészek 
1878-ban egy négylábú táltartót, és annak a 
helynek a közelében ásta ki Sümegh József a 
Seuso-kincseket 1976-ban. 
 

A kincs római kori tulajdonosára nem hozott 
szerencsét, hiszen azt már nem tudta újból 
magához venni, és modern kori megtalálója sem 
járt jobban. 1980-ban Sümegh Józsefet felakasztva 
találták egy kőszárhegyi pincében. A környéken 
mindmáig gyilkosságról beszélnek, bár akkor a vizs-
gálat öngyilkosságot állapított meg, csakúgy, mint 
barátjánál, akit nem sokkal később a környékbeli 
erdőben találtak meg szintén felakasztva.  
 

Ezután a kincsnek nyoma veszett. 1989-ben került 
elő belőle 14 darab New Yorkban, a Christie’s 
aukciósház árverés előtti kiállításán, ahol egy angol 
lord ügyvédi irodán keresztül felvásárolta. Az 
ügyvédi iroda libanoni származási iratokat is 
mellékelt a műkincsekhez, amik később hamisnak 
bizonyultak. 
 

A Seuso-rejtély 2003-ban tovább bonyolódott, 
amikor a Pápán raboskodó Lelkes József azt nyilat-
kozta egy bulvárlapnak, hogy 1976-ban együtt ásta 
ki a kincseket Sümegh Józseffel, amelyeket egy 
gödörben találtak Polgárdi közelében, két nagy 
üstbe rejtve. A negyven darabos leletet, elado-
gatták. Lelkes elmondta azt is, hogy három másik, a 
titkot ismerő barátjuk is furcsa körülmények között 
halt meg. Az Interpol, a Scotland Yard, és a Magyar 
Rendőrség is nyomozott utána, de máig nem derült 
fény arra, hogy került a kincs lelőhelyétől New 
Yorkig, eközben kiknek, milyen körülmények között 
ment keresztül a kezén. 
 

Magyarország 1991-ben perbe szállt a tulajdonjo-
gokért, de a pert elvesztettük. Pedig már akkor több 
bizonyíték volt arra, hogy a műkincsek Magyaror-
szágról származnak, s nem csupán az, hogy a kol-
lekció legismertebb darabján a Balaton latin neve, a 
Pelso felirat látható. A régészek találtak moszat-
foszlányokat, földdarabkákat több műtárgyon, 
amelyek kétséget kizáróan a megtalálási helyről 
származnak. Ráadásul a Nemzeti Múzeumban 
őrzött négylábú állvány szemlátomást is a Seuso-
kollekció része, az, ami 1878-ban került elő, épp ott, 
ahol Sümegh József megtalálta a kincseket. Az 
amerikai bírót viszont egyetlen kérdés foglalkoz-
tatta: van-e bárki, aki tanúsítani tudja, hol kerültek 
elő a leletek. Ilyen tanú pedig nem volt. Pedig volt 
ilyen tanú, kettő bizonyosan. Annak a két pár 
lábnyomnak a gazdái, akik élete utolsó napján 
Sümegh Józsefet a romos pincéhez kísérték. És 
azok is tanúk lehettek volna, akik máig ismeretlen 
úton-módon kicsempészték a darabokat az ország-
ból. Őket azonban mindmáig nem sikerült 
megtalálni. A polgárdiak szerint „Sümegh Jóskát 
katonatisztek hozták-vitték autóval, nekik is adott el 
kincseket.” Állítólag 1976-1978 között, de párszor 
még azután is, járt Budapesten, az Ecseri piacon, 
ahol jelen volt a hazai és a nemzetközi alvilág 
színe-java, ahová újságpapírba csomagolva vitte a 
kincseit.  
 

Miután Magyarország - az igényét szintén beter-
jesztő Horvátországgal együtt - a pert elvesztette, 
Lord Northampton 2006 októberében bejelentette 
eladási szándékát. A kincsek őrzési jogának állami 
megvásárlása után, 2014 márciusában a Seuso 
kincs hét darabja visszakerült Magyarországra, 
melyeket három hónapig ingyen lehet megtekinteni 
a Parlamentben, később pedig várhatóan a 
múzeumi negyedben lesznek láthatók. Bakosné 

http://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pa_%28telep%C3%BCl%C3%A9s%29
http://mno.hu/belfold/lassan-teljes-lehet-a-paratlan-kincsgyujtemeny-1218027
http://mno.hu/belfold/lassan-teljes-lehet-a-paratlan-kincsgyujtemeny-1218027
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Mit adtak nekünk a rómaiak a Balatonnál? 
 

A Sió csatornát, a balatoni utakat és a tihanyi révet. 
Meg a bort! Meg a villákat, erődöket és a világ egyik leghíresebb ókori kincsét a 

Seuso kincset, - na és persze a Pogány Madonnát! 
 

Mit műveltek a rómaiak a Balatonnál? Hát, földet! Nem is akárhogy. A tó körüli villagazdaságok 
romjai bizonyítják, hogy az itt élő rómaiak nem csak a mezőgazdálkodást művelték magas fokon, 
hanem a fogyasztást is, - freskós-mozaikos villák falai között, ezüstedényekből. Ennek 

leglátványosabb emléke a Nemesvámos melletti Balácapuszta 
római villagazdasága, a Villa Romana Baláca. Hasonlóan 
gazdag úr lakhatott a környék másik nagy villájában, 
Szabadbattyánban, amitől nem messze a Seuso kincseket 
megtalálták. 
 

Villa Romana Baláca. 
 

Pannonia nagyvárosai 
messzebb estek a Bala-
tontól. De Szabad-

battyántól egy faluval odébb, Tác határában is állt egy római 
város, Gorsium. Colosseum és hatalmas paloták nincsenek itt, 
de akárcsak Pompeiinél, a későbbi korok nem tűntették el 
teljesen a város romjait. Így ma is lehet sétálgatni az utcáin, 
templomainak és szökőkútjainak maradványai között.                                         Gorsium.  
 

Amikor a rómaiak nem szőlőt kapáltak, akkor a 
légióik a barbárokkal hadakoztak, - vagy fordítva. 
A Római Birodalom hanyatlásakor a villák helyett 
erődök épültek a Balaton körül. A Keszthely 
melletti Fenékpusztán Valcum hatalmas vára 
védte a hadiutakat, Siófoktól délre, Ságváron 
pedig Tricciana erődje. Valcum romjai ma is 
bejárhatók, Tricciana falaiból azonban csak pár 
méter látszik a ságvári református templom 
melletti romkertben. 
 

Akkoriban így nézhetett ki a Valcum Castrum 
 

A balatoni közlekedés is sokat köszönhet a 
rómaiaknak: Tihanyi rév? A rómaiak már használták. Sió csatorna? Galerius császár építtette, 
akiről a Siófokiak hálából a Galérius élményfürdőt nevezték el. Utak? Zamárdiban, vagy 
Badacsonyban nem véletlenül van „Római út” nevű utca, vagy Kővágóörsön „Római-híd” nevű 
hely. 
 

Pannonia provinciából nem csak pár kőfal maradt. A balatoni településekről előkerült római kori 
leleteket nagy részét a keszthelyi Balatoni Múzeumban, és a veszprémi Lackó Dezső Múzeumban 
őrzik. Érdemes azonban a Balatonnál másfelé is nyitott szemmel kirándulni: kisebb romok, 
helynevek, sírkövek, vagy helytörténeti tárlatok sokfelé emlékeztetnek a rómaiakra. Például 
Csopakon a római szarkofágokról elnevezett Kőkoporsó-dombon, vagy Hévíz-Egregyen, ahol egy 
római katona sírja látható eredeti helyén, benne az egykori harcos csontjaival. 
 

A BOR: Ezt is a rómaiaknak köszönhetjük! A Balatonnál a rómaiak kezdtek el metszeni, kapálni és 
szüretelni. Csak a szőlőfajták változtak meg. Azaz mégsem teljesen. A Szent György-hegyi 
borászat Tabunello bora sangiovese szőlőből készül. Ennek a híres itáliai fajtának azonban nem 
csak a neve - „Jupiter vére” -, de az eredete is Róma korában keresendő. Valami ilyesmit ihattak 
akkoriban Pannonia urai. 
 

A Seuso kincsről már esett szó, de egy másik, nagyon hasonló, – igaz, ez nem valós, csak kitalált 
történet – amikor Tihanyi Apátság múzeumából ellopnak egy római kori aranyszobrot, a Pogány 
Madonnát. A tolvajt megölik azok, akik külföldre akarják csempészni az értékes kincset. A film 
azonban happy enddel végződik. Népszerűségéről elég annyi, hogy egyes rajongók még ma is 
meg akarják nézni a sosem létezett Pogány Madonna-szobrot az apátság múzeumában.   Bakosné  

http://welovebalaton.hu/hu/latnivalok-kultura/villa-romana-balaca
http://welovebalaton.hu/hu/latnivalok-kultura/villa-romana-balaca
http://welovebalaton.hu/hu/latnivalok-kultura/cikkek/2013/06/18/uti-tipp-keszthely-a-muzeumvaros
http://welovebalaton.hu/hu/latnivalok-kultura/fenekpuszta
http://welovebalaton.hu/hu/aktiv-balaton/galerius-elmenyfurdo-es-wellness-kozpont
http://welovebalaton.hu/hu/balaton/cikkek/2013/08/05/uti-tipp-mit-keresett-jezus-zamardiban
http://welovebalaton.hu/hu/bor-gasztro/cikkek/2013/07/30/a-hegy-amit-harom-nap-sut
http://welovebalaton.hu/hu/latnivalok-kultura/balatoni-muzeum
http://welovebalaton.hu/hu/latnivalok-kultura/laczko-dezso-muzeum
http://welovebalaton.hu/hu/bor-gasztro/cikkek/2013/07/17/mindenki-nagybatyjanak-teraszan-balatoni-borok-tihanytol-balatonfokajarig
http://welovebalaton.hu/hu/bor-gasztro/cikkek/2013/07/17/mindenki-nagybatyjanak-teraszan-balatoni-borok-tihanytol-balatonfokajarig
http://welovebalaton.hu/hu/bor-gasztro/2ha-szolobirtok-es-pinceszet
http://welovebalaton.hu/hu/latnivalok-kultura/tihanyi-bences-apatsag
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Kétszáz éve, 1814. április 21-én született 

Egressy Béni, a Szózat zeneszerzője. 
 

A Szózat megzené-

sítője, a Bánk bán és a 

Hunyadi László című 

Erkel-operák szöveg-

könyvének írója, a 

Klapka-induló szerzője 

igen szerény körülmé-

nyek között élő, hat-

gyermekes családba 

született Sajókazincon 

(ma Kazincbarcika) Első zenetanára édesapja, 

Egressy Galambos Pál református lelkipásztor 

volt. 
 

A miskolci gimnáziumban tanult, majd a 

Sárospatakon teológiát hallgat, hogy lelkész 

apja nyomdokaiba léphessen. A család egyre 

romló anyagi helyzete miatt azonban munkát 

kellett vállalnia. Mezőcsáton, majd Szepsiben 

tanított, de gyakorta látogatott át a közeli 

Kassára is, ahol Gábor bátyja az ottani magyar 

színtársulat tagja volt. A színházi világ elvará-

zsolta, színésznek állt, később pedig bátyjával 

együtt a Pesti Magyar Színházhoz (a későbbi 

Nemzeti Színház) szerződtek, ahol Béni a 

kórusban énekelt. 1838-ban, hogy énektudá-

sát csiszolja, gyalogosan Milánóba ment, ahol 

az énekleckék mellett az olasz színjátszást is 

tanulmányozta. Hazatérve zeneszerzői és 

szövegírói munkái mellett olasz, német és 

francia nyelvből fordított. 19 opera és 60 

népszínmű szövegét ültette át magyarra. 

1840-ben Erkel Ferenc Bátori Mária című 

operájának, majd a Hunyadi Lászlónak is ő írta 

a szövegkönyvét - érdekesség, hogy az opera 

1844-es bemutatóján Egressy énekelte 

Rozgonyi királyi hadnagy szerepét.  
 

Az 1840-es években fiatal és tehetséges 

cigányzenészekből zenekart alakított, s 

hatalmas sikerekkel léptek fel. (A szabad-

ságharc alatt ez a zenekar Sárközi Ferenc 

prímás vezetésével szórakoztatta a front 

mögött a honvédeket) 
 

Az 1836-os országgyűlésen a haladó hazafiak 

az egész magyar társadalom átalakulását 

jelölték meg feladatul, erre a Habsburg-udvar 

feloszlatta az országgyűlést, az ellenzék 

vezetői közül pedig többet letartóztatott. E 

bizonytalan, és vészjósló jelekkel terhes 

közhangulatban a költő, Vörösmarty Mihály 

szólni kívánt, és a Szózat című költeményében 

rendületlen hazaszeretetre, harcos helytállás-

ra szólítja fel nemzetét. 
 

Vörösmarty ezzel a versével kapcsolódott be a 

reformkor küzdelmeibe és ettől kezdve 

műveiben a nemesi nemzet helyett már az 

egységes magyarság jelenik meg. Kossuth 

Lajos a Szózat jelentőségét így méltatta: 

„Vörösmarty, ha mást soha nem írt volna ezen 

művével is hervadhatatlan koszorút körített 

homlokára” 
 

A Szózat (melyet Vörösmarty Mihály 1836-ban 

írt) megzenésítésére, 1843-ban pályadíjat 

tűztek ki, és a díjat Egressy Béni nyerte el. 

Ettől kezdve a Szózatnak nemcsak irodalmi 

hatása, hanem emberi közösségre való hatása 

is felbecsülhetetlen megtartó erőt jelentett és 

jelent a magyarság számára a mai napig. 
 

1848. március 15-én Petőfi Nemzeti dalához 

szerzett zenét, és bátyja példáját követve ő is 

beállt honvédnek. 1849 februárjában a kápol-

nai csatában láblövést kapott, lábadozása 

idején érte főhadnagyi kinevezésének híre, 

mire nyomban Komáromba utazott, ahol 

Klapka György tiszteletére írta meg az egyik 

legnépszerűbb magyar katonai indulót, a 

Klapka-induló néven ismert csatadalt, A 

szabadságharc leverése után menlevelet 

kapott, s visszatért a Nemzeti Színházhoz, 

ahol karigazgatóként dolgozott. 
 

Élete utolsó időszakában elkészült a Bánk bán 

szövegkönyvével is, ám az ebből készült Erkel-

opera bemutatóját már nem érte meg. 

Tüdőbajának elhatalmasodását, fizikai gyen-

gülését érezve 1850 áprilisában kéziratait 

átadta megőrzésre a Nemzeti Múzeumnak, 

ahonnan ezek idővel az Országos Széchényi 

Könyvtárba kerültek. 
 

1851. május 30-án még ott lehetett az általa 

fordított Verdi-opera bemutatóján, ám nem 

sokkal később végleg ágynak esett, és 1851. 

július 17-én meghalt. 
 

Egressy Béni nevét Kazincbarcikán művelő-

dési központ és utca, Csepelen zeneművészeti 

szakközépiskola és gimnázium, több városban 

zeneiskola viseli.                                 Bakosné  
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 „Egy csokor színes szó, mint egy csokor virág: 

fogadjátok tőlünk, kedves Édesanyák!” 
 

KEDVES ÉDESANYÁK 
 

ÉS NAGYMAMÁK! 
 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE NEVÉBEN 

 

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL 
MEGHÍVOK MINDEN KEDVES ÉDESANYÁT 

ÉS NAGYMAMÁT 
 

2014. MÁJUS 3-ÁN,  
DÉLUTÁN 14 ÓRÁRA 

 

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TARTANDÓ 

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE 
 

                                                                        Vella Zsolt 
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2014. április 30 és május 3. között az idén 

először kerül megrendezésre Ábrahámhegyen 

az I. Tavaszi Festőverseny 

A szervezők nem titkolt célja, hogy a művészeti programból évente 
visszatérő hagyományt teremtve, beilleszkedve Ábrahámhegy 
kulturális programjai sorába, már a szezonnyitás alkalmával a 
településre vonzza a művészet iránt érdeklődő vendégeket. 

 

A festő versenyen várhatóan 18 festőművész vesz részt az idei évben első alkalommal. 
A festőverseny ötlete Józsvainé Kislőrincz Edittől az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság elnökségi 
tagjától származik. A kezdeményezést az önkormányzat is felkarolta és támogatta. 
 

A művészeti vetélkedő témája mi más is lehetne, mint Ábrahámhegy, a maga szépségével, érdekes és 
megragadó látnivalóival, hangulatával. 
 

A szabályok szerint a benevezett művészek festékekkel, vászonnal felszerelkezve választják ki a település 
számukra legérdekesebb, legmegkapóbb pontjait, és az általuk kiválasztott technikával kész képet festenek. 
Az alkotásra egyetlen nap áll rendelkezésükre. 
 

Az elkészült alkotásokat másnap szakértő zsűri értékeli, és a művek a Művelődési Ház Bernáth Aurél 
Galériájában kiállítást nyitva közönség elé kerülnek. A zsűri tagjai: Schéffer Anna, az OKIT elnöke és 
Kratochwill Mimi művészettörténész lesznek. 
 

Ezen kívül a művészek alkotásaiból tervezünk még egy szabadtéri tárlatot is a Halászlé főző és Horgász 
Találkozó színhelyén, az Ábrahámhegyi Strandon is május 2-án. 
 

Idén először megrendezésre kerülő Ábrahámhegyi Tavaszi Festőversenyre  
minden érdeklődőt szeretettel várunk!                           
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     A SZERVEZŐK ÉS A KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK 
                          TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJÁK 

                      ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, BARÁTAIT 
 

   AZ ELSŐ. ÁBRAHÁMHEGYI 

    TAVASZI FESTŐVERSENY 
 

          ZSŰRIZETT ALKOTÁSAIBÓL  
         RENDEZETT KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA 

 

2014. MÁJUS 3-ÁN, SZOMBATON 14 ÓRÁRA  
 

A BERNÁH AURÉL GALÉRIÁBA 
 

 

SZERETETTEL VÁRJUK SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁSUNKRA IS 
 

MÁJUS 2-ÁN 
 

A HALÁSZLÉ FŐZŐ ÉS HORGÁSZ TALÁLKOZÓ HELYSZÍNÉN, A STRANDON! 

 
 

           A rendezvény szervezői: 
 

     Ábrahámhegy Község Önkormányzata 
 

             és Józsvainé Kislőricz Edit 

              az Országos Képző és  

             Iparművészeti Társaság 

                     elnökségi tagja 

 
 
 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Ezúton mondunk köszönetet Kustra Sándornak és Családjának, 
a strandra felajánlott elsősegélynyújtó sürgősségi táskáért,  

amely sérülés, vagy rosszullét esetén a helyszíni ellátás azonnali 
megkezdését teszi lehetővé, a betegek későbbi sorsát, 

életkilátásait nagymértékben javítva. 
 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának nevében: 
Vella zsolt polgármester 
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K Ö Z É R D E K Ű 
 

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL  Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj Hősök t. 5. 
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2       Tel.: 87/471-012 
Tel: 87/464-017, Fax: 87/563-013       Nyitva: hétfőtő, szerda, péntek 7:30-11:10,12.50-17-ig  

E-mail: jegyzo@kovagoors.hu     kedd és csütörtök 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10 
Ügyfélfogadás rendje 
Hétfőn: 8-12 óráig, és 13-15.30-ig       ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA 

Szerdán: 8-12 óráig és 13-15.30-ig     8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006 
Pénteken: 8-12 óráig      dr. Ásványi Tamás 20/9217-372 
dr. Szabó Tímea jegyző ügyfélfogadása     
Kővágóörsön: Hétfőn: 9-11 óráig       KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK: 
Ábrahámhegyi Kirendeltség ügyfélfogadás   Nyitva: Keddtől szombatig: 14-20-ig 

Hétfőn:8-12 óráig, és 13-15.30-ig     Tel: 70/380-0761, 
Szerdán:8-12 óráig és 13-15.30-ig     Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu 
Pénteken: 8-12 óráig       
Tel: 70/3375-316       MŰVELŐDÉSI HÁZ 
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu     Nyitva tartás: szerdától-szombatig: 15-21 óráig 
        Tel: 70/380-07-63 

POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:     Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu 

Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig 
Tel: 70/456-71-41       SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 
 :         Szentmise: vasárnap: 8.30 
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS       

Dr. Németh Csaba      BALATON-FELVIDÉKI 
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862   SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Ábrahámhegyen: 87/471-516     Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3 
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig   Tel/fax: 87/510-303 
        E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu 
Balatonrendesen: 87/464-338   Családgondozó: Krausz Noémi 

Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig   Tel: 306426-22-07 
         

Révfülöpön: 87/464-150      GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT: 
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12     Ábrahámhegy Kulturális Centrumban 
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12    Hétfő: 9.00-tól 10.00-ig 
    
ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig   CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT: 
Tapolca Kórházban, Telefon: 87/411-070, 87/511-082   Ábrahámhegy Kulturális Centrumban 
Hétvégén, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 16:30-07:30-ig  Hétfő: 9-10 óráig 
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104     Családgondozó: Bögös Rita, Tel: 30/933-94-95
         
FOGORVOS: dr. Borovszky Márta     FALUGAZDÁSZ: Győrffy Szabolcs 
Rendel: Révfülöp, Villa Filip tér 3. Tel: 87/464-529   T:70/436-50-93. Kulturális Centrumban 
H: 12-18, K: 8-16, Sz: 8-16, Cs: 8-13, P: --    Minden szerdán: 12-13 óráig 

Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat-vasárnap:   BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE 
Veszprém, Halle u. 5/d, SZTK 8-14 óráig    8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12. 
        tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu 
GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc    Email: hegykozseg.btordemic@widanet.hu 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282    Szőke Géza hegybíró: 30/667-98-00 
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00    
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00     TŰZOLTÓSÁG Tel. 87/471-539 
         

        DRV ZRT. Telefon: 06 40 240240/1  

GYÓGYSZERTÁRAK      NHSZ Tapolca Kft (Remondis) 87/510-838 

        E.O.N. ügyfélszolgálat: 40/220-220 
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065  Műszaki hiba bejelentés: 80/533-533 
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,    

csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12-ig  ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 
        Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                         Ábrahámhegyi Hírmondó 
                      Felelős kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

                          Szerkesztő: Bakosné Tóth Erzsébet művelődésszervező 
                              Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Ny.sz: MKM B/PHF/1461/Ve/94 
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