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Településünk képviselő testülete nevében,
szeretettel köszöntöm az Ábrahámhegyi Hírmondó minden kedves Olvasóját!
A Hírmondóban, mint az elmúlt években mindig, csokorba gyűjtjük a mögöttünk lévő néhány hónap
legfontosabb eseményeit írott formában mindamellett, hogy a mai információs társadalomban az
internet és a média különböző csatornái révén, úgymint Ábrahámhegy település honlapja, hivatalos
facebook oldala, az Ábrahámhegy TV adásai, valamint a település hirdetőtábláin kihelyezett
hirdetmények útján, az érdeklődők naponta friss információkhoz juthatnak.
Kezdeném az elmúlt öt év talán legnagyobb beruházásával, a 71-es út melletti járda építési munkáival,
melyet november 15-i határidővel a kivitelező befejezett.

Az építkezés során voltak különböző észrevételek, melyeket megpróbáltunk a helyén kezelni. Néhány
nap távlatából mondhatom, hogy az elkészült járdaszakasz tovább növelte településünk komfortját.
Jómagam, sikerként könyvelem el, hogy egy ilyen kis település, 30%-os állami támogatás mellett meg
tudott valósítani egy ilyen beruházást. Köszönjük a türelmüket, és az építkezés alatt tanúsított
megértésüket. Az apróbb esztétikai és egyéb hibák, amiket észleltünk, a számla kiegyenlítése előtt
javításra kerülnek.
Lépjünk is tovább a következő nagy tervünkre, a csónakveszteglő hely (a hivatalos neve ez lesz)
elkészítésére. Elképzeléseinkhez képest kicsit lassabban halad az engedélyeztetés. Maga a terv
elkészült, a napokban jártunk Siófokon, ahol konzultációt tartottunk a Balaton kezelőjével. Az
engedélyeztetési eljárás 9-11 hónapot vesz igénybe, így legkorábban 2016 őszén kezdődhet a
kivitelezés.
A napelem park és a közvilágítási lámpák energiatakarékosra történő cseréje szintén lelassult, de
minden erőnkkel azon leszünk, hogy minél előbb üzembe helyezhessük az új közvilágítást, és azok az
utcák is élvezzék ennek az előnyét melyekben eddig ezt a közszolgáltatást nem tudtuk megvalósítani.
Késlekedésünk, illetve az előző lapszámban megjelent tájékoztatáshoz képesti csúszás oka az, hogy a
központi támogatások illetve az Európai Uniós pénzek elérése az elkövetkezendő hónapokban válik
lehetővé, természetesen pályáztatás útján.
Ami már kézzel fogható, az Opel Vivaro típusú vadonatúj falubuszunk. A napokban állítottuk
hadrendbe, és az elsők között a jelentkezők, a Paksi Atomerőmű Látogatóközpontját vették úti célul,
Csizmadia József segítségével. Gyerekeink is igénybe vették már, a mindennapi óvodába és iskolába
járáshoz, valamint segíteni tudtuk ezzel a Révfülöpi Általános Iskolába járó, és ott kosárlabdázó
gyerekek hétvégi versenyeztetését.
folytatás a 2. oldalon
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Aki a Művelődési Házban járt, vagy ellátogat a közeljövőben, láthatja a nagyteremben elkészült új függönyöket. Sajnos sort kellett kerítenünk nem várt
javításra is, mivel a már igencsak koros gázkazán
meghibásodott, így cseréje vált szükségessé.
Az őszi virágosítást, és a temetőben szükségessé vált
növénycseréket elvégeztük.
Váltsunk szót a mindennapokról is.
Sajnos még mindíg nem tudatosodott mindenkiben,
hogy a levelek égetése mennyire ártalmas az egészségünkre, és nem utolsó sorban környezetünkre.
Bővebben a témáról a 3. oldalon olvashatnak.
Kiegészíteném ezt azzal, hogy az önkormányzat lelkiismeretesen pénzt, időt, energiát nem kímélve
összegyűjti és feldolgozza a leveleket, az összegyűjtött faágakat. Erre ugyan, a jelenlegi terület nem a
legoptimálisabb, de dolgozunk azon, hogy ezt minél előbb megoldjuk és a legkörnyezetbarátabb
megoldást találjuk meg.
Örök téma még a hulladékszállítás és gyűjtés. A 2015-ös nyáron továbbra sem sikerült felnőni ahhoz,
hogy mindenki betartsa az önkormányzati rendeletben szabályozott hulladéktároló edény alkalmazását.
Ezzel a magatartással rossz színben tüntették fel azokat a kedves lakóinkat, akik a szabályokat hosszú
évek óta lelkiismeretesen és probléma mentesen betartják, a hulladékukat a megfelelő szemét tároló
edényekbe, illetve azt rendeltetésszerűen használva, a szelektív hulladéktárolókba helyezik el. Sajnos,
ahogy az évszakok változása, úgy a szemét halmazok megjelenése is változik. Ezzel kapcsolatban
felhívom mindenki figyelmét, hogy a lomtalanítás 2016. május 13-án, pénteken lesz. Erről szintén az
újságban tájékozódhatnak bővebben. Köszönöm megértésüket!
Gondolataimat a rendezvények összegzésével zárnám. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak a
kollégáknak, lakosainknak, itt élőknek, nyaralóknak, akik a rendezvények sikeréhez a legapróbb
dolgokkal is hozzájárultak. Hálás köszönet a Tűzoltópark és a strand környékén élőknek, hogy
türelemmel viselték a rendezvények idején a megterhelő zajhatásokat.
Továbbra is várom észrevételeiket, véleményüket, hogy még élhetőbbé tudjuk tenni szeretett
településünket, Ábrahámhegyet.
Tisztelettel: Vella Zsolt polgármester

LOMTALANÍTÁS 2016 ÉVBEN
AZ NHSZ TAPOLCA KFT. 2016 ÉVBEN MÁJUS 13.-ÁN TARTJA MEG A LOMTALANÍTÁST.
Az előző évektől eltérően, a lomtalanítás csak a megjelölt napon 7 és 17 óra között történik.
A jelentős napokban mérhető lomtalanítási időszak csökkenésének oka,
a 2014 évben bekövetkezett szolgáltató Magyar Állam általi felvásárlása,
melynek nyomán 2015 évtől kezdődően csak egy napot biztosított volna a lomtalanításra.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a szolgáltatóval egyeztetve a lakosság részére biztosította
a több napos lomtalanítást 2015 évben, holott a többi településen településrészenként már csak egy napot
biztosított. A lomtalanítás befejezésekor, több olyan hulladék is előkerült a gyűjtőhelyen, mely nem tartozik
a lomtalanítható hulladékok közé, ezeket a szolgáltató nem jogosult átvenni, és nem is vett át az
Önkormányzattól. A hátrahagyott hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása Ábrahámhegy Község
Önkormányzatának jelentős többlet költséget okozott, melynek oka a lakosság részéről nem megfelelő
magatartás, valamint az előírtaktól eltérő hulladékok gyűjtőhelyen történő elhelyezése.
2015 októberében tartott egyeztetés során, a felmerült problémák miatt a szolgáltató
csak a részükről ellenőrzött egy napot biztosítja 2016 évben.
Kérjük ezért a lakosságot, hogy a megjelölt napon a lomtalanítás során kihelyezhető hulladékokat
a 2016 évben megjelenő hirdetmény szerint szállítsák a gyűjtőhelyre.
Ábrahámhegy, 2015. november 5.

Tisztelettel:
Vella Zsolt
polgármester
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Ne égess hulladékot!
Hiába a tiltás, itt az ősz, és sokszor bűzlenek a kertek
Sósav, nitrózus gázok, dioxin, a háztartási és a kerti hulladék elégetésével egy egész tankönyvnyi mérget juttatunk a szabadba, tönkretéve a levegőt.
A kerti avar égetésnél, főleg ha a levél nedves, a rossz
égés miatt nagyon sok félig elégett szénhidrogén keletkezik, amelyek jelentős része egészségkárosító, rákkeltő,
de felszabadulhatnak egyéb gén- és hormonkárosító
anyagok is; ráadásul a tökéletlen égés másik káros terméke, a szénmonoxid keletkezése. Ez egy mezőn, vagy
falusias környezetben nem okoz akkora problémát, mint egy budapesti kertvárosi körzetben, pedig az utóbbi
helyen is sokszor bűzlenek a kertek.
Ősszel, és télen a kertes házak között sétálva, sokszor érezzük az égő műanyagok jellegzetes, kellemetlenül
édeskés, fanyar szagát. Ezeket belélegezzük, bekerül a tüdőnkbe, a véráramba, irritálja a bőrünket, az
idegeinket. Nem értjük, miért kiabálunk a gyerekkel, veszünk össze a párunkkal, miért ülünk megint az orvosi
rendelőben, vagy jön értünk a mentő.
Természetesen a falevelek mellett szemetet sem szabad égetni! Sem a kertben, sem a kályhában!
Még a PET palack sem tud tökéletesen elégni, káros vegyületek garmadája szabadul fel égési folyamata alatt.
Még veszélyesebb, ha olyan műanyag kerül a tűzre, amelyben PVC is van, például valamilyen kábel, mert
elégése alatt, a létező legveszélyesebb anyagok, dioxinok és poliklórozott bifenilek (PCB-k) keletkeznek,
melyek egészen kis mennyiségben is mérgezők.
A műanyagokba egészségre káros adalékokat kevernek, pl. lágyítószereket, antioxidánsokat, tűzálló
anyagokat, fényvédőket, stabilizátorokat, hálósítókat, síkosítókat, ütésállóságot javító anyagokat,
égésgátlókat. Ezek égéstermékeinek szervezetbe kerülése ellen a természetes védekező rendszerünk
felkészületlen. A természetben nem keletkezik műanyag! A belélegzett égéstermék egy életre megbetegíthet,
de akár az élet továbbadásában is megakadályozhat bennünket vagy gyerekeinket.
A PVC égéstermékei közé tartozik például, a foszgén vagy a dioxinok. A vinil-klorid rákos daganatokat okoz.
A foszgén az első világháborúban harci gázként bevetve katonák ezreinek halálát okozta. A dioxinok
egészségromboló hatása torzszülött magzatokat, a nőknél meddőséget, férfiaknál impotenciát okozhat, mivel
károsítja az immunrendszert és a hormonháztartást. A zsírszövetben elraktározódva felezési ideje 7-11 év.
Félelmetesen hosszú a betegségek sora, amit a hulladékok égéstermékei idéznek elő. Amit nem lélegzünk be,
az lecsapódik a növényzetre, a termőtalajra, és az étkezés során kerül az állati, és emberi szervezetbe.
A mérgeket a mi kéményünkből messze viheti a szél. A kertünkben lecsapódó, az ajtón, ablakon, réseken át a
lakásba kúszó égéstermékek nemcsak a saját kéményünkből származhatnak, hanem a szomszéd házból, a
szomszéd utcából, a szomszéd faluból is. Ezért tiltja jogszabály a hulladékok, köztük a műanyaggal ragasztott
pozdorja, és festékes fa égetését is. A jogszabály megszegői 500 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak,
vagy a Btk. 281/A. § alapján 5 évig terjedő szabadságvesztésre.
Mit tegyünk, ha valaki a környezetünkben műanyagot éget? Adjuk oda neki ezt az írást, hiszen sokan
nincsenek tisztában a műanyag égetés ártalmaival. A tűzoltóság (105) vagy rendőrség (107) segítségét
kérhetjük. Forduljunk a járási hivatalhoz vagy a környezetvédelmi felügyelőséghez postai levélben. A
közérdekű bejelentés illetékmentes. Ide vonatkozó jogszabályok: 2004. évi XIX. törvény 141-143. §-a, az
1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdése, és a 306/2010. kormányrendelet. Ne szenvedjen a füsttől! Ne
betegedjen meg s ne hagyja, hogy mások megbetegedjenek a felelőtlen hulladékégetőktől!
Mit tehetünk még? Kerüljük a műanyagok vásárlását, amennyire csak lehetséges. Amit nem tud eladni, azt a
kereskedelem nem rendeli meg, a gyártás előbb-utóbb visszaszorul. Ha már nem tudtuk elkerülni, hogy pénzt
adjunk ki érte, használat után gyűjtsük szelektíven a műanyag hulladékot.
Égetés helyett inkább komposztáljunk! A műanyaghulladék szelektálása mellett a kerti zöldhulladék és a
háztartási zöldség- és gyümölcsmaradványok komposztálásával is óvjuk környezetünket.
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MIRŐL TÁRGYALT ÉS DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ TESTÜLET?
A testületi ülések tartalma tájékoztató jellegű, az előterjesztés, a hivatalos jegyzőkönyv és a rendeletek
hatályos szövege megtalálható a honlapon, vagy az Önkormányzaton ügyfélfogadási időben megtekinthető

A Képviselő-testület 2015. Augusztus 5-i rendkívüli nyilvános ülése
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Gáspár József,
Homonnay Zsombor, Zavari Judit Andrea képviselők. A lakosság részéről: nem jelent meg senki.
Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző
1. napirendi pont: Óvodavezetői pályázat véleményezése: Vella Zsolt polgármester: a pályázati kiírásra
pályázatot, Bolfné Tóth Melinda badacsonytomaji lakos nyújtott be, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő
tárgyaláshoz. A pályázó óvónőként dolgozott Káptalantótiban, most fejlesztő pedagógus a badacsonytomaji
iskolában és közoktatás vezetői végzettsége is van. A képviselő testület tagjai a Pipitér Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állására benyújtott pályázatot megismerte, és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek
napköziotthonos óvodai ellátását biztosító intézményi társulás, társulási megállapodásában biztosított
jogkörében eljárva, a Társulási Tanács felé Bolfné Tóth Melinda kinevezését javasolta.
2. napirendi pont: Ábrahámhegy Burnót patak vízi állás tervezésére árajánlatot adott be a TÓNUS KFT.
Építész- és Mérnökiroda Keszthely: 940.000 Ft+Áfa összegben, a SPECIAL BAUTERV Építőmérnöki Kft.
Székesfehérvár: 855.000 Ft+Áfa összegben, valamint a HYDRO RÉGIA Kft. Székesfehérvár: 920.000
Ft+Áfa összegben. A legkedvezőbb, a SPECIAL BAUTERV Építőmérnöki Kft. ajánlata. Gáspár József
képviselő: döntést kellene hozni arról, hogy a finanszírozás miképpen legyen. Önkormányzati beruházás
legyen, és később értékesítjük a helyeket, vagy szervezzük a tagokat és az általuk befizetett összegből
finanszírozzuk a beruházást. Vella Zsolt polgármester azt javasolta, hogy a költségvetési tartalék keret
terhére finanszírozzák meg, utána egyenként értékesítsék a helyeket, és évi bérleti díjat kérjenek.
Homonnay Zsombor képviselő: terv nélkül nem lehet kiszámítani, hogy mennyibe fog kerülni. A tervezővel
szeretne találkozni, kéri, hogy a műszaki előadó szóljon neki. Vella Zsolt polgármester javasolta, hogy a
SPECIAL BAUTERV Építőmérnöki Kft. árajánlatát fogadják el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a Burnót-patak vízi állás engedélyezési tervezési munkára a SPECIAL BAUTERV Építőmérnöki Kft.
árajánlatát fogadta el 855.000 Ft +Áfa összegben. Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására és további egyeztető tárgyalások lefolytatására. A tervezési költségeket az önkormányzat 2015.
évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosította,
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a testületi ülést bezárta.

A Képviselő-testület 2015. Augusztus 18-i nyilvános ülése
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Gáspár József, Homonnay Zsombor, Zavari Judit Andrea
képviselők. Igazoltan távolmaradt: Kovács József alpolgármester. A lakosság részéről: nem jelent meg senki.
Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző
Napirend előtti tájékoztatók: A képviselő testület a lejárt határidejű határozatok végrehejtásáról szóló
előterjesztést megkapta, azt elfogadta. Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet az átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről, mely szerint a vizsgált időszakban egy fő részesült temetési segélyben
80.000 Ft összegben, egy fő részére lakhatási támogatáshoz kapcsolódó települési támogatás került
megállapításra 2.850 Ft/hó összegben. A testület a tájékotatót elfogadta.
Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről: Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a
testület tagjait, hogy augusztus 7-én Badacsonytomajon, a Társulási Tanács ülésén megválasztották öt évre
Bolfné Tóth Melindát óvodavezetőnek. Augusztus 12-én Balatonfüreden Kovács József alpolgármester
tájékoztatón vett részt, a Balaton térségére kiírandó pályázatokkal kapcsolatban. Augusztus 7-én, a
Révfülöpre kitelepült Lánchíd Rádióban beszélgetés hangzott el vele. A bornapok lezajlott, közvélemény
kutatást végeztek, ami alapján jó adatok érkeztek vissza a programokkal, és a sportrendezvényekkel
kapcsolatban. Aláírásra került a pályázaton nyert gépkocsi szerződése, várhatóan október 10. és 15-e között
megérkezik. A képviselő testület a beszámolót elfogadta.
1.napirendi pont: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása: Wolf Viktória jegyző: Az elmúlt hónapok jogalkalmazása során
tapasztaltuk meg a kérelmezők jövedelmének mértékét, és a szükséges támogatási mértéket, és
törvényességi szempontból is áttekintettük, a Veszprém Megyei Kormányhivatallal történt egyeztetés alapján
a rendeletet. Ezek alapján megállapítást nyert, hogy szükséges a módosítása a kérelmezők
jövedelemhatára és a támogatási mértékek, illetve a felsőbb szintű jogszabályoknak való megfelelés
tekintetében is.
folytatás az 5. oldalon
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Vella Zsolt polgármester: a rendkívüli települési támogatásnál alacsony százalék került megállapításra, mivel
jelenleg az részesülhet támogatásban, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 170 %-át. Figyelemmel a jövedelmekre, és az iskolakezdési támogatásra, így
a községben kevesen kaphatnának támogatást, pedig a rászorultság főleg a téli időszakban rendkívüli.
Javasolja ezt 500%-ra, illetve egyedülélő esetén 600%-ra megemelni. A rendeletben az iskolakezdési
támogatás 23. életév betöltéséig jár, azonban többen vannak, akik még ezen túl is nappali képzéses
tanulmányokat folytatnak. Véleménye szerint ezt 25. életév betöltéséig kellene megállapítani. Ábrahámhegy
Község Önkormányzat Képviselő testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadta és a fentiek értelmében a rendeletet módosította.
2. napirendi pont: A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségben, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló
6/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosítása: Wolf Viktória jegyző: A rendelet vonatkozásában
egyeztetést folytattunk a Veszprém Megyei Kormányhivatallal, melynek értelmében szükségesnek ítéltük a
jogszabály egyes szakaszainak pontosítását és az önkormányzati rendelet módosítását. A testület tagjai a
módosítást megkapták, azt megismerték és az előterjesztés szerint elfogadták.
3. napirendi pont: A képviselő testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.13.)
önkormányzati rendelet módosítása: Wolf Viktória jegyző: Figyelemmel arra, hogy a Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatalban az aljegyzői álláshelyre kiírt pályázat a második fordulóban is
eredménytelen lett, szükséges a helyettesítési szabályok felülvizsgálata és ennek okán a rendelet
módosítása. A szakmai szintű helyettesítés érdekében javasolt, hogy a jegyzői helyettesítési feladatokkal a
műszaki osztályvezető kerüljön be a szabályozásba, illetve a két tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy
tartós akadályoztatásuk esetén, a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatalnál kinevezett költségvetési és adóosztályvezető lássa el. Kérdés, hozzászólás
nem hangzott el, a testület a javaslatot az előterjesztés szerint elfogadta.
4. napirendi pont: Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának 2015. I. félévi
gazdálkodásáról: Wolf Viktória jegyző: A költségvetésben előirányzat módosításra nem kellett sort keríteni,
a féléves teljesítésről, szóló tájékoztatót az államháztartásról szóló törvény már nem teszi kötelezővé, ennek
ellenére tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, takarékos,
pénzkészlete 2015. június 30-án 174.812 eFt. Vella Zsolt polgármester: bár, már megkapták, de az
akadálymentes vízi bejáró ára még nem szerepel a féléves tájékoztatóban. A strandbevétel rendben lesz. A
büfések rendezték a bérleti díjukat július 15-ig. Melkovics Pálma bérlő elfogadta a 60.000 Ft-os összeget, így
ezt jóváírják neki. Gáspár József képviselő: a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivataltól a 2014. évi
pénzmaradvány önkormányzatunkra eső része megérkezett-e már? Vella Zsolt polgármester javasolta, hogy
írjanak levelet a kővágóörsi hivatalnak, mivel az összeg nem érkezett meg. Több kérdés a napirendi ponttal
kapcsolatban nem volt, a testület a tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadta.
5. napirendi pont A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról: Wolf Viktória jegyző: A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása mindkét testület elfogadását követően tud hatályba
lépni. Sajnos a nyári szabadságolások miatt nem tudtak olyan időpontot találni, hogy mindkét testület
határozatképes legyen, ezért került ide külön napirendként tárgyalásra. A helyettesítési szabályok
vonatkozásában átvezetésre kerültek a módosítások. A testület a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint megismerte, és elfogadta.
6. napirendi pont: A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
módosításáról: Wolf Viktória jegyző: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
kérdésében a törvény szerint szükséges előzetesen döntést hozni a hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról, illetve annak módosításáról.
A módosítást tapasztalati adatok alapján állították össze, ezen belül a munkavédelemért felelős szakember
díja, valamint a szemétszállítás díja is növekedett, a postaköltség nagyon magas lett, majdnem a két és
félszerese az előirányzatnak, az áramdíj előirányzatba sem fértek bele. A többlet finanszírozási igény egy
millió forint lenne, aminek jelentős részét Badacsonytomaj önkormányzata köteles megfizetni. Ábrahámhegy
vonatkozásában ez 200.000 Ft. többletköltséget jelent. Vella Zsolt polgármester: az áramdíj nem nőtt, a
tervezésnél voltak gondok? Wolf Viktória jegyző: kapott bázisévi adat alapján lett tervezve, a főkönyvi
számlákat kinyomtatás után ellenőrzi. Vella Zsolt polgármester: a postaköltség? Wolf Viktória jegyző: az
ábrahámhegyi postaköltséget csak megbecsülni tudták, kevésnek bizonyult. Vella Zsolt polgármester: nagy
számban megy ki adóértesítés, és a tértivevényes levél is drága. Wolf Viktória jegyző: Badacsonytomajon a
postázásba besegít a közterületfelügyeleti autó, amit Badacsonytomaj Város tart fenn, így tudnak spórolni,
de az adó értesítők jelentős része itt is postai úton megy ki. Vella Zsolt polgármester: a helyi leveleket nálunk
is kiviszi a falugondnok, a nyaralóké a komoly költség. Több kérdés, hozzászólás a napirenddel
kapcsolatban nem hangzott el, a testület a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének módosítását elfogadta.
folytatás a 6. oldalon
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7. napirendi pont: Tájékoztató a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi
gazdálkodásának alakulásáról: Wolf Viktória jegyző: Fontosnak tartjuk, hogy a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatal működtetésében érintett önkormányzatok tájékoztatást kapjanak év közben is a
gazdálkodásról, ezért a féléves állapotnak megfelelően, a Magyar Államkincstárnak leadott jelentés alapján
elkészítettük féléves tájékoztatónkat. A bevételeket pár százalékkal túlteljesítettük, pl. év közben több
esküvőt szerveztek Badacsonytomajon. Ennek a bevételnek a terhére sok mindent tudunk a kiadási
előirányzatok teljesítésénél eszközölni. Igyekeznek, hogy a bevételeiket az év folyamán tovább növeljék. A
személyi juttatások és a munkaadói járulékok tekintetében jól teljesítenek. Ábrahámhegy Község
Önkormányzatának Képviselő testülete a tájékoztatót megismerte, és elfogadta.
8. napirendi pont: Pályázat adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására: Ábrahámhegy Község képviselő testülete határozott arról, hogy pályázatot
nyújt be a 71. sz. főút bejövő szakaszain építendő forgalomlassító illetve gyalogátkelőhely létesítésére, vagy
településrendezési tervek készítése pályázati alcél megvalósítása vonatkozásában a települési
lakosságszám alapján 10.000.000 Ft összegben.
9. napirendi pont: A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál
egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentésről: Vella Zsolt
polgármester: a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi
okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentése ügyében kereste meg önkormányzatunkat
a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulási Tanács elnöke. Tekintettel arra, hogy foglalkoztatására nincs
lehetőség javaslata, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének a
Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogatassa a testület. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
a testület a javaslatot elfogadta, felkérte a polgármestert, hogy a társulási tanács elnökét a döntésről
értesítse.
10. napirendi pont: Ábrahámhegy Község településrendezési eszközeinek módosításaira a 314/2012.
(XI.8.) Kormányrendelet 38. § (2) bekezdés szerinti véleményezési szakaszra érkezett összesített
szakmai véleményekről: Vella Zsolt polgármester: Németh Ferenc tervező a Planteus Kft. képviseletében
tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a településrendezési eszközök módosítása vonatkozásában az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadásával lehet a dokumentációt a főépítész felé záró
véleményezésre megküldeni. Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Ábrahámhegy Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott arról,
hogy az előterjesztés szerinti dokumentációt elfogadja és azt végső szakmai véleményezésre történő
megküldésre alkalmasnak tartja.
11. napirendi pont: Ábrahámhegy község 2015-2020. évi települési környezetvédelmi program
tervezetének elfogadása: Wolf Viktória jegyző: Ábrahámhegy település környezetvédelmi programja 2009
és 2014 év közötti időszakra vonatkozóan készült el. Tekintettel arra, hogy a terv lejárt, új terv készítése vált
szükségessé, a 2015-2020-as időszakra. Ennek előzetes egyeztetési anyaga a hivatal által előkészítésre
került, melynek jóváhagyását követően kerül sor, a kötelező véleményezési eljárás lefolytatására. Erre azért
is szükség van, mivel a testületnek minden évben be kell számolni a lakosság felé a környezet állapotáról,
másrészt a környezetvédelmi program pályázatok esetében is elősegítheti a döntést. A vélemények
megérkezését követően kerülhet sor a program végleges kidolgozására, valamint az egyeztetett változat
jóváhagyására. Homonnay Zsombor képviselő: a fa-védelem szerepelhetne-e ebben, amit a Nádirigó
Egyesület indítványozott? Vella Zsolt polgármester: csak a Coop bolt előtti fák maradtak el, a többi fára
kitették a védelmi táblákat. Homonnay Zsombor képviselő: kérdés még a zöldhulladék gazdálkodás. Amit
összegyűjtenek, azt elviszik? Vella Zsolt polgármester: a tervek szerint hat település ad be erre pályázatot.
Homonnay Zsombor képviselő: a zöldhulladék újrahasznosítására is van komplett anyaga. Wolf Viktória
jegyző: a hulladékgazdálkodási terv készítése folyamatban van, ehhez kéri a képviselő úr segítségét. Vella
Zsolt polgármester javasolta, hogy a tervezetet, az előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el. Kérte a
testületet, hogy szavazzon. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
előterjesztés szerinti javaslatot elfogadta, határozott arról, hogy azt, a kormányrendelet rendelkezésinek
megfelelően küldje meg véleményezésre az érintetteknek.
12. napirendi pont: Gördülő Fejlesztési Tervről – DRV Zrt. Vella Zsolt polgármester: a DRV ZRt.
elkészítette és megküldte a 2016-2030. évi beruházási, felújítási és pótlási tervdokumentációját, melynek
előzetes véleményezése és jóváhagyása önkormányzatunk feladata. Gáspár József képviselő: olvasott a
polgármester válaszol rovatban egy leiratot. Véleménye szerint rendet kellene tenni a DRV szerelőinek a
fejében, hogy olyant nyilatkozzanak az ügyfeleknek, amiknek a feltételeit a DRV, mint üzemeltető biztosítani
tudja. Annak idején nem ez a szivattyú volt betervezve, hanem gyengébb minőség. Akkor bevállalták, hogy
drágábbat raknak be. A csatornába a lakosság 190 EForintot tett bele, kb. 750 épület lett bekötve. Arról szólt
mindig az átvétel, hogy a DRV a kerítés vonalától venné át, így a szivattyúk az önkormányzat tulajdonában
maradnának. Vella Zsolt polgármester javasolta, hogy írjanak levelet a DRV-nek azzal kapcsolatban, hogy
mi van az önkormányzat pénzével és az átvételi szándékuk hogyan áll a továbbiakban.
folytatás a 7. oldalon
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Ezen kívül kérte a testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
felhatalmazta a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a
Dunántúli Regionális Vízmű ZRt-t bízza meg a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
13. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatáról: Wolf Viktória jegyző: Javasolta hogy
a község Helyi Esélyegyenlőségi Programját, annak áttekintését követően a testület változatlan formában
fogadja el, mellyel egyben a kétévente előírt áttekintésnek is eleget tesz önkormányzatunk. A képviselő
testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, így a program
változatlan formában hatályos.
14. napirendi pont a Kvassay Jenő Terv véleményezéséről: Wolf Viktória jegyző: az Országos Vízügyi
Főigazgatóság főigazgatója, Somlyódi Balázs augusztus 7-én kelt levélben tájékoztatott arról, hogy
elkészítésre került a 2014-2020 közötti Európai Uniós programozási időszakhoz illeszkedő magyar vízstratéga tervezete, a Kvassay Jenő Terv.Homonnay Zsombor képviselő: hónapok óta dolgozik egy ilyenen,
volt egy hozzászólása a szerves anyag gazdálkodással kapcsolatban, most ír egyet a vízgazdálkodással
kapcsolatban, ebből az önkormányzatnak egy rövidített változatot átad. Ábrahámhegy Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kvassay Jenő Tervet megismerte és azt elfogadásra javasolta.
Felkérte a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa az Országos Vízügyi Főigazgatóságot.
15. napirendi pont: 0121/40 hrsz-ú ingatlanra vad védelmi berendezések kihelyezésére tett javaslat:
Vella Zsolt polgármester: a Szigeti & Raszler Ügyvédi Iroda képviseletében Dr. Szigeti Balázs azzal a
megkereséssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy mivel a Káli Medence Vadásztársaság területén, valamint
településünk külterületén is jelentős mértékben fordul elő vadkár, vadvédelmi berendezések kihelyezéséhez
hozzájárulásunkat kérje a 0102/40 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. Ilyen módon most, csak egy ingatlan
lesz bekerítve,de a többi huszon-valahány ingatlanra ugyanúgy be tudnak menni a vaddisznók. Wolf Viktória
jegyző: a magánterületre a gazdáknak kell megállapodni a vadásztársasággal. Az önkormányzatnak csak a
közút vonatkozásában kell hozzájárulni. Gáspár József képviselő szerint az egyenkénti kerítésépítés oda
vezethet, hogy kerítés kerítés hátán lesz a faluban. Homonnay Zsombor képviselő: hozzájárulhat a
képviselőtestület, de a falu többi termelőjét is védő módszert próbáljanak csinálni. Vella Zsolt polgármester:
a képviselőtestület az egész település érdekét kívánja képviselni, nemcsak egy személyét. Javasolta, kérjék
fel a vadásztársaságot vizsgálják meg a többi terület megvédését és vadvédelmi berendezések
kihelyezésének lehetőségét is. Felkéri a testületet, hogy hatalmazzák fel a további tárgyalások lefolytatására. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényben biztosított jogkörében
eljárva a Káli Medence Vadásztársaság, mint jogosult részére helyt adott annak, hogy az Ábrahámhegy
0121/40 hrsz-ú, út megjelölésű és Ábrahámhegy Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanra
vadveszély okán védelmi berendezést helyezzen ki azzal a feltétellel, hogy dróthálós kerítés építéséhez járul
hozzá, amennyiben az a létesítés/elhelyezés, a fenntartás és az üzemeltetés költségeit vállalja és az erről
szóló nyilatkozatot bizonyító erejű magánokiratban megteszi. Egyúttal felkéri a Káli Medence
Vadásztársaságot, hogy vizsgálja meg a Ábrahámhegy közigazgatási területét érintően vadvédelmi
berendezések kihelyezését a folyamatosan jelentkező vadkárok elkerülése érdekében, felhatalmazta a
polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson és a határozatról az érintetteket értesítse.
16. napirendi pont: ASP központhoz való csatlakozásról: Wolf Viktória jegyző: augusztus 10-én kapta
kézhez a hivatal az ebr42 információs rendszeren keresztül Pogácsás Tibor úrnak, a Belügyminisztérium
önkormányzati államtitkárának levelét, melyben az államtitkár úr az önkormányzat szándéknyilatkozatát kéri
az Önkormányzati ASP Központhoz történő csatlakozáshoz. Vella Zsolt polgármester: tekintettel arra, hogy
a 2000 fő lakosságszám alatti települések csatlakozási szándékukat legkésőbb augusztus 12-éig
jelezhették, a rendelkezésre álló szűk határidő miatt az erről való döntés utólagos jóváhagyását javasolta a
testületnek. Kérte a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Ábrahámhegy
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendelkezésre álló információk birtokában jóváhagyta, hogy
Ábrahámhegy Község Önkormányzata az Önkormányzati ASP Központhoz nem csatlakozik.
17. napirendi pont: H2 Ábrahám Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása: Vella Zsolt polgármester:
A H2 Ábrahám Kft. kérelemmel fordult a képviselő testülethez, hogy a községi strandon az üzlethelyisége
előtti területre kötött bérleti szerződését módosítsa. A bérleti szerződésben a bérleti díj nettó 1.000 Ft/m2/hó
összegben szerepel az általa bérelt 19,2 m2 területre. Kérelme szerint a területért a tavalyi évhez hasonló
díjat szeretne fizetni, ami nem havi díjra vonatkozott, hanem szezonra és amelynek összege 19.200 Ft volt.
A testület a javaslatot elfogadta, jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
A testületi ülés napirendi pontjait megtárgyalták, további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester az ülést bezárta.
folytatás a 8. oldalon
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A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i nyilvános ülése
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Gáspár József,
Homonnay Zsombor, Zavari Judit Andrea képviselők. A lakosság részéről: nem jelent meg senki.
Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző
NAPIRENDEK ELŐTT: Vella Zsolt polgármester: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal kilenc
települése együttes ülést tartott, ahol a költségvetés tárgyalásakor elfogadták, hogy Ábrahámhegy
önkormányzatának visszautalják az őt megillető részt. A testület a tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót elfogadta.
Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: Vella Zsolt polgármester: A
vizsgált időszakban két fő részesült rendkívüli települési támogatásban a napi megélheti gondjai miatt
12.000 Ft, illetve 18.000 Ft összegben, 10 fő részére beiskolázási illetve óvodáztatási támogatást nyújtottak
12.000 Ft/fő összegben. Kovács József alpolgármester kérdezte, hogy a beiskolázási támogatás benyújtásának van-e határideje? Vella Zsolt polgármester: A támogatási kérelem benyújtása nem határidőhöz
kötött. Zavari Judit képviselő kérdezte, hogy országos listára nem került fel a támogatással senki? Wolf
Viktória jegyző: ez nem az a kategória. Ábrahámhegy önkormányzata 1.100 EFt állami normatívát kap a
szociális feladatok ellátására, ebből próbálnak gazdálkodni, hogy ezt egy éven belül el tudják osztani. Nem
jelentik le, zártan is kezelik és ezért nem tartalmaz az előterjesztés személyi adatokat.
A testület a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadta.
3. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről: Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a
testület tagjait, hogy a községben épülő járda területátadása megtörtént. A Bagolyvár utca aljából kijön az út,
az út alatt a vízátfolyót a közútkezelő kitakarítja. A Muskátli vendéglőnél és a szemben lévő Reál
élelmiszerboltnál be lesz fordítva a járda két oldalt és a szegély fel lesz emelve, hogy az autók ne álljanak
meg. Árajánlatot kérnek a Posta utcánál a szegély javítására és esetleges korlát készítésére. Minden
második héten szerdán tartanak megbeszélést a kivitelezővel, és a műszaki ellenőrrel. A Közútkezelővel
egyeztettek a malom és a kisörsi bejáró közötti jobb oldali részen az árok kitisztítása ügyében, amely az ősz
folyamán megtörténik. Felkéri Homonnay Zsombor képviselőt, hogy a jövő heti, a víziállással kapcsolatos
tervezői megbeszélésen, és egyeztetésen vegyen részt. A polgármester tájékoztatta a testületet arról is,
hogy a „Virágos Veszprém Megyéért” díjak átadásán a település három cserép virágot kapott.
Szeptember elején Lesencében szüreti felvonuláson volt, és a Badacsonyi szüreti felvonuláson is részt
vettek. A település képviseltette magát a nemzeti vágtán, ahol az ábrahámhegyi pavilonnál sokan
megfordultak, a vendégeknek szóróanyagot adtak és népszerűsítették a települést, a rendezvényeket, a
bortermelőket és a szobakiadókat. Polgármesterek reggelije is volt, melyen több kormánytag is részt vett.
Társulási ülés volt Tapolcán, ahol szó volt arról, hogy eddig a szociális étkeztetési normatívát a település
kapta, de ezentúl a székhely település fogja kapni, és így lesz leosztva. A Balatoni Szövetség ülésén, ahol a
strandokat értékelték, a falugondnok vett részt. Homonnay Zsombor képviselő: a csónakkikötő tervezőjével a
jövő héten találkoznak. A járdával kapcsolatban szavaztak arról, hogy az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújtanak be a 71. sz. főút
bejövő szakaszain építendő forgalomlassító illetve gyalogátkelőhely létesítésére. Látja, hogy a járda
építésnél ez most nem valósul meg. Vella Zsolt polgármester: az kizárólag az önkormányzati tulajdonban
lévő utakra vonatkozott. Homonnay Zsombor képviselő: a közvilágítás kérdéskörével kapcsolatban felhívták,
de igazából a testületnek kellene döntést hozni. Wolf Viktória jegyző: a közvilágítással kapcsolatban a cég
képviselőjével ő egyeztet, hogy milyen adatra van szükségük, és a következő ülésre készül ezzel
kapcsolatos előterjesztés. Homonnay Zsombor képviselő: figyelve a híradásokat, a határmenti települések
fejével próbál gondolkodni, van-e arra valamilyen adat, hogy az érintett önkormányzatoknak ez mekkora
teher? A menekültek miatt a határmenti önkormányzatoknak többletköltsége keletkezik. Ehhez javasolja,
hogy támogatást kellene adni ezen települések számára. Wolf Viktória jegyző: A migránsok kezeléséhez az
állami költségvetés ad finanszírozást, hogy ebből mennyi kerül a határmenti településekhez nem tudja
megmondani. Gáspár József képviselő: az állami költségvetés magára vállalja a menekültekkel kapcsolatos
többletkiadásokat. Kovács József képviselő: a Murcifesztivállal kapcsolatban kérdezi, hogy azokon a
felvonulásokon ahol ők voltak, az ottaniakat, nem invitálják meg? A badacsonytomaji önkormányzatot nem
hívjuk meg a mi szüreti felvonulásunkra? Ezt a jövőre vonatkozóan javasolta. Vella Zsolt polgármester:
minden polgármesternek elküldte a meghívót, ezt át fogják gondolni, ő partner ebben. Javasolja, hogy a
beszámolót fogadják el. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Ábrahámhegy Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
polgármester két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját elfogadta.
1. napirendi pont Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása: Vella Zsolt polgármester:
szeptember 1-jén megjelent a pályázati kiírás, mely szerint ismét lehetősége nyílik az önkormányzatoknak
szociális célú tűzifa, vagy szén vásárlásához támogatást igényelni.
folytatás a 9. oldalon
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2014-ben szintén igényeltünk szociális tűzifához támogatást, így a rászoruló családoknak tudott az önkormányzat segítséget nyújtani a téli időszakra. Most 8 erdei m3-re tudnak pályázni. Ez szűkös az igénylők
számához képest, de megtalálják a módját, hogy mindenkit tudjanak támogatni. Javasolta, amennyiben a
képviselők ezzel egyetértenek és nincs más kérdésük, akkor a támogatási igényt nyújtsák be. A testület
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatására. A pályázatot a maximálisan igényelhető mennyiségre kívánja benyújtani, és ehhez
a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3+ÁFA összegben, 10.160 Ft erejéig a
2015. évi költségvetés települési támogatás kerete terhére biztosítja. Vállalja, hogy a szociális tűzifában
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. Felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására.
2.napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer: Wolf Viktória
jegyző: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A
program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható
az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási
intézményben teljes idejű, nappali tagozatos képzésben vesznek részt. Amennyiben a 2016. évi fordulóhoz
csatlakozni kíván az önkormányzat, akkor a részvételi szándékát az aláírt Csatlakozási Nyilatkozat
megküldésével jelezheti, amelynek határideje 2015. október 1. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy csatlakozni kíván az ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati
fordulójához, és az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.
Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.
4. napirendi pont: A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról: Wolf Viktória
jegyző: A kormányhivatal ellenőrizte több rendeletét az önkormányzatoknak, az egyik volt a talajterhelési díj.
A 2007. évi rendelet elfogadása óta megváltoztak a Ktt. szabályai, továbbá az önkormányzati rendeletek
tartalmi és formai követelményeit is újra szabályozta az Országgyűlés. A naprendi ponttal kapcsolatban az új
rendelet alkalmazása nem jelent változást, nem változott az összeg, a kedvezményezettek köre is maradt
ami eredetileg volt, valamint a felsőbb szintű jogszabályokkal is összhangban van. Vella Zsolt polgármester
javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A testület
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendeletet az előterjesztés szerint elfogadta.
5. napirendi pont: Az egyes önkormányzati rendeletekben a tiltott, közösségellenes magatartásokra
vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról:
Wolf Viktória jegyző: A Miniszterelnökség felhívása alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal megkereste
hivatalunkat, hogy írásban adjunk tájékoztatást arról, hogy önkormányzatunk a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény alapján, 2012. április 15 és november 14. között alkotott-e a tiltott,
közösségellenes magatartások tárgyában önkormányzati rendeletet, és ha igen, mikor történt meg annak
hatályon kívül helyezése. Az adatszolgáltatás alkalmával rendeleteinket felülvizsgáltuk és megállapítottuk,
hogy szükséges több jogszabály rendelkezéseit hatályon kívül helyezni. A testület döntött, az egyes
önkormányzati rendeletekben a tiltott, közösségellenes magatartásokra vonatkozó rendelkezések hatályon
kívül helyezéséről.
6. napirendi pont: Ábrahámhegy 748/13 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat: Vella Zsolt
polgármester: Ficzere-Hardi Anikó megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló Ábrahámhegy 748/13 hrsz-ú ingatlant meg kívánja vásárolni. Az ingatlan belterületi
beépítetlen 1.386 m2 alapterületű, természetben Ábrahámhegy, Fenyves utcában található, és az
önkormányzat 1/1 tulajdonát képező üzleti vagyon körébe tartozik. Az ingatlan értékbecslését elkészíttettük,
mivel ezt a helyi rendelet előírja. Az értékbecslés alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke
bruttó 4.255. 000 Ft. A rendelet alapján az ingatlan értékesítésre jelölése esetén pályázat feltételeit
szükséges meghatározni. Homonnay Zsombor képviselő: miért kell eladni? Gáspár József képviselő: Az
ingatlan elbirtoklással került az önkormányzat tulajdonába. A tulajdonosai 1990. óta semmit nem tettek vele.
Amikor az önkormány tulajdonába került, szó volt róla, hogy mindenképpen értékesíteni kellene, és a befolyó
összeget fordítsuk közút, járdaépítés céljára, ami meglátszik a településen. Vella Zsolt polgármester
javasolta, hogy hirdessék meg. Kéri a testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett határozott arról, hogy az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelete alapján nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában álló, Ábrahámhegy 748/13 hrsz beépítetlen
terület értékesítésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 21. 12:00 óra, mely időpontig a
pályázatoknak be kell érkeznie Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatalába. Az
ingatlan minimális vételára: 4.255.000 Ft. A vételárat legkésőbb az adás-vételi szerződés megkötésekor kell
megfizetni. Pályázatot kizárólag természetes személyek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény szerinti szervezetek nyújthatnak be. Több jelentkező esetén pályázati tárgyalás kerül lebonyolításra
2015. október 22. napján 13.00 órakor Ábrahámhegy Község Önkormányzata hivatali helyiségében, mely
időpontban az ajánlattevők külön értesítés nélkül jelenjenek meg.
folytatás a 10. oldalon
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A pályázati tárgyalás eredményhirdetéssel zárul. A nyertes 15 napon belül köteles adás-vételi szerződést
kötni, és ezzel egyidejűleg a vételárat kiegyenlíteni. Amennyiben e kötelezettségének a pályázat nyertese
nem tesz eleget, akkor az utána következő legmagasabb ajánlattevőt kell az általa vállalt feltételekkel
nyertesnek tekinteni. Amennyiben több azonos ajánlat van, közöttük zártkörű licitálást kell tartani. Az adásvétellel járó költségek a vevőt terhelik. Eredménytelen a pályázat, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget a
pályázat előírásainak, vagy a pályázatot nyert személy nem köt szerződést az előírt időben. A pályázatokat
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. címre kell benyújtani zárt
borítékban, postai úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen. A borítékra rá kell írni: „Pályázat
Ábrahámhegy 748/13 hrsz-ú ingatlan vételére”. Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a pályázati kiírás
közzétételéről gondoskodjon.
7. napirendi pont a 128/2015. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat visszavonásáról: Wolf Viktória
jegyző: a 128/2015.(VIII.18.) számú határozat jogszabálysértő módon került elfogadásra, mivel a
polgármester részére ilyen jellegű céljuttatás nem adható. A társadalmi megbízatású és a főállású
polgármester a tiszteletdíjon, illetményen kívül és a költségtérítésen felül más juttatásban nem részesülhet.
Vella Zsolt polgármester javasolta, hogy a határozatot vonják vissza. Kérte a testületet, hogy aki egyetért a
javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 128/2015.(VIII.18.) számú határozatát visszavonta. Mivel
több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

AZ ÁBRAHÁMHEGYI
POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület sikeresen pályázott a Hankook Tire Magyarország Kft.
(2459 Rácalmás, Hankook tér 1.) által meghirdetett országos Abroncsadományozási Programban.
A benyújtott pályázat keretében a Hankook Tire Magyarország Kft. egy garnitúra (4db) 165/70 R14 Téli típusú, Hankook
márkájú gumiabroncsot adományozott az Egyesület részére, mely 2015. szeptember végén került átvételre.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Hankook Tire Magyarország Kft-nek,
hogy adományukkal hozzájárultak a jövőbeni sikeres és eredményes munkánkhoz.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület nevében ezúton szeretném megköszönni a lakosság támogatását,
mellyel hozzájárultak egyesületünk működéséhez, és eredményes munkánkhoz.
Továbbá, köszönetemet fejezem ki Polgárőr Társaimnak, akik áldozatos, kitartó munkájukkal,
szabadidejük feláldozásával tovább növelték eredményeinket, hozzájárultak feladataink
sikeres és kimagasló színvonalon való ellátásához.
Pintér Domonkos elnök
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Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatási igényt
nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, aminek
keretén belül a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és
Alkalmazkodás Kollégiuma által meghirdetett programban
polgárőrök elsősegély tanfolyamon történő részvételére
pályáztunk. A sikeres pályázat eredményeként 300.000 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült az Egyesület.
Az elsősegély tanfolyam október elején, a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete közreműködésével
került lebonyolításra.
A tanfolyam keretében megismerkedtünk az elsősegélynyújtás alapjaival, úgy, mint mi a teendő tömeges baleset
esetén, hogyan kell ellátni az eszméletlen beteget, illetve mit kell tenni, ha egy légúti idegen test kerül a
szervezetbe.Bővebb információt szereztünk a sérülések ellátásáról, vérzések ellításáról, a kötéstípusokról.
Megtudtuk, mi a teendő égési sérülés esetén, fagyás, kihűlés esetén, hogyan kell segíteni törés, ficam, vagy
rándulásban szenvedő betegen.
A gyakori rosszullétekről is hosszasan beszélgettünk, vagyis a cukorbetegségről, epilepsziáról, illetve még az
áramütés, villámcsapás és a mérgezések eseteiről is. Az újraélesztés folyamatának bemutatása mindenkinek
kötelező feladat volt.
Az oktatás során felfrissíthettük eddigi ismereteinket, további tapasztalatokkal bővíthettük tudásunkat, és a végén
a tanfolyam mindenki részéről sikeres vizsgával zárult.
Ezúton mondok köszönetet a tanfolyamot lebonyolító munkatársaknak, illetve a tanfolyamon résztvevőknek.
Pintér Domonkos elnök

KÖSZÖNET A FELELŐSSÉGTELJES, ODAADÓ SZOLGÁLATÉRT!
A biztonság az ember legalapvetőbb igényei közé tartozik, és egyúttal életminőségének egyik fő meghatározója.
A polgárőr mozgalom Európában egyedüliként működik civil bűnmegelőző társadalmi szervezetként. Sok településen,
főleg a kis falvakban, mint Ábrahámhegyen is, a polgárőrség a közterületeken folyamatosan jelen lévő, és a lakosság
számára közvetlenül elérhető rendészeti erő, akik a lakókörnyezetünk közbiztonságát a rendőrséggel együttműködve
védik, ezzel a tevékenységükkel komoly érdemeket szerezve a a településen élő, és itt nyaraló ingatlannal rendelkezők
biztonságérzetének erősítésében, és a bűnmegelőzésben. Az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület tagjai is, fizetés
nélkül, szabadidejükben végzett önfeláldozó önkéntes szolgálatukkal az itt élő közösségért, a település állandó és
nyaraló tulajdonos lakóiért dolgoznak, azt szolgálják.
Engedjék meg, hogy jó magam, a képviselő testület és a település lakossága nevében is tiszteletteljes köszönetemet
fejezzem ki az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület minden tagjának, áldozatos munkájáért,
a biztonságért, a megelőzésért, az odafigyelésért, az ingatlan és vagyonvédelemért,
a rendezvények lebonyolítása során nyújtott segítségért.
Itt szeretnék köszönetet mondani a polgárőrök családtagjainak is, hiszen ők is nagy áldozatot hoznak azzal,
hogy támogatják hozzátartozójukat az önkéntes munka végzésében.
Az egyesület tagjainak jó egészséget, további jó munkát és eseménymentes szolgálatokat kívánok!
Vella Zsolt polgármester

Köszönetnyilvánítás
A Pro Ábrahámhegy Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak,
akik 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták.
A felajánlott összeg: 183.816.-Ft A befolyt összeget az alapítvány Ábrahámhegy Község kulturális
rendezvényeinek támogatására használta fel.
Kérjük a jövőben is szíves támogatásukat. Adószámunk: 19265850-1-19
Kondor Lászlóné, a Kuratórium Elnöke
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Tűzoltóktól a Tűzoltókról
Ezévben is szorgalmasan dolgoztunk, már március hónapban dacolva a jeges széllel, túl voltunk a sok hótolás után az első gyakorlaton.
Most a Diszeli bányában gyakoroltuk az alpintechnikás mélyből mentést. Tanulságos gyakorlat volt, mert még ilyenen nem vettünk részt.
Áprilisban a Hungvest Hotel Pelion volt a célpont, ahol imitált tűzeset
volt a harmadik emeleten és a tetőtérben.
Május hónap a megyei tűzoltó versenyre való felkészüléssel és
szervezéssel
zajlott.
.
Megyei Tűzoltóverseny

Júniusban először a falunapi bemutató, majd a megyei verseny volt a
kihívás! Idén először Ábrahámhegy rendezte a megyei versenyt,
június 6-án. A versenyen 44 nevező csapat, 440 versenyzője ált rajthoz
A nyár hátralévő részében a szélsőséges időjárás adott feladatokat: Előbb
a hőség miatt 14 napon át locsoltuk a település utcáit, majd augusztus
8-án a Zalahalápi szeméttelep és környékén tomboló tűz, 11-én pedig a
tapolcai fenyves utcai tűz adott egész napos munkát.
Az augusztusi időjárás tartogatott még meglepetést. Tapolcára zúdult
hatalmas csapadék 17-én, csapatunk a Barackos lakóparkban szivattyúzott, majd a polgármesteri hivatalt védte homokzsákokkal.
E hónapban még a Nyirádon megrendezésre kerülő Autó Cross Európa
bajnokság magyarországi futamán láttuk el a tűzbiztonsági feladatokat.
A mozgalmas nyár után szeptember 19-én várt minket a következő gyakorlat,
ahol Vulkán mentő csapatként a Bakony mentő csapat és a Magyar
Vöröskereszt társaságában bizonyíthattunk. Az egyesület sikeres vizsgát tett
Városi Kutató, Mentő és Árvízi védekezésből.
November 2.-án ismét a Pelion Hotelben találkoztunk a megye hivatásos
tűzoltóival, ahol egy éjszakai gyakorlaton bizonyíthattuk be, hogy helyünk van
a megye katasztrófavédői között.
Tapolcán, a víz volt az úr …
A november hónap további része, az autónk műszakira és a télre való felkészítésével telt.
Idén az egyesület két pályázatot is benyújtott a Katasztrófavédelemhez és a Polgárvédelemhez. Mindkét pályázat
sikeres volt, összesen több mint 1,4 millió forintnyi felszerelést kapunk még ezévben.
Természetesen idén is immáron második alkalommal megrendezzük az óév búcsúztató pancsolást,
december 31.-én, a strandon ahová mindenkit szeretettel várunk!
Ács Balázs elnök
,

Elkerülhetőek a karácsonyi lakástüzek!!
Az adventi időszak beköszöntével a gyertyagyújtás előtt, érdemes betartani néhány fontos
biztonsági tanácsot! Az elmúlt években átlagosan 40 alkalommal riasztották a tűzoltókat adventi
koszorú és karácsonyfa tűzesetekhez. Ezért hívnám fel a lakosság figyelmét néhány alapvető
biztonsági szabályra.
Az adventi koszorú által okozott tüzekért többnyire az égve felejtett gyertyák a hibásak! Ezért
ajánlott hogy a koszorúkat nem éghető anyagból készült felületre hanem fém, hőállóüveg stb. helyezzük, és így is
tartsuk távol az éghető anyagoktól!
A gyertyákat csak felügyelet mellett égessük, mielőtt a helyiségből kimennénk oltsuk el azokat. A fenyőfákon, az éghető
díszek közelsége és a fa nedvességtartalmának jelentős lecsökkenése a legnagyobb veszélyforrás! A tapasztalatok
szerint, az égve felejtett gyertyák okozzák a tűzesetek jelentős részét!! Itt jegyezném még meg, a nem megfelelő
minőségű fényfüzérektől keletkező elektromos tüzeket. Éjszakára mindig áramtalanítsunk! Azt is javasolnám, hogy a
szülők tartsák elzárva a gyújtóeszközöket a gyermekek elől, illetve hívják fel a figyelmet a veszélyforrásokra és
magyarázzák el, mit kell tenni ha mégis bekövetkezett a nem várt esemény.
Ez úton kívánok, az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjai nevében, kellemes, tűzeset mentes ünnepeket!
Ács Balázs elnök
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TUDJUK, ÉS KÖSZÖNJÜK!
"Bárcsak tudhatnád, milyen érzés hajnali háromkor bentragadt gyerekeket keresni egy égő házban,
ahogy lángok cikáznak a fejed felett és égetik a tenyeredet,
miközben mászol a rogyadozó padlón és alattad ég a konyha.
Bárcsak átéreznéd a feleségnek a fájdalmát, mikor a férjének próbálom megkeresni a pulzusát,
de már nincs neki. Elkezdem az újraélesztést azért, - remélvén, hogy sikerül visszahozni,
miközben legbelül tudom. hogy túl késő.
Bárcsak ismernéd az égő szigetelés jellegzetes szagát, és a füsttől keserű nyál ízét a szádban,
a kifordult csizmádban érződő átható forróságot, a lángok ropogását és azt a hátborzongató érzést,
mikor semmit nem látsz a sűrű füstben.
Érzések, amelyeket én már rég ismerek.
Bárcsak olvashatnál a gondolataimban, mikor hallom a riasztást, és átfutnak az agyamon
a kérdések: vaklárma vagy igazi tűz? Vannak-e bent áldozatok? Milyen az épület szerkezete?
Milyen veszélyek várnak rám?
Bárcsak érezhetnéd a szorongást amit a tűzoltóautóban ülve érzek társaimmal összepréselődve, miközben a
gépkocsivezető lába keményen nyomja a gázpedált, és újra, meg újra nyomom a légkürtöt. Mikor nem adják
meg az elsőbbséget a kereszteződésekben. Mégis, mikor szükséged van ránk és megérkezünk,
az első reakciód az lesz: azt hittem, már sosem érkeztek meg!
Bárcsak ismerhetnéd a gondolataimat amelyek átfutnak az agyamon,
miközben egy tinilányt mentek ki egy autoroncsból: - Mi lenne, ha ez az én lányom, testvérem, barátnőm,
vagy családtagom volna? És hogyan reagálnak majd a szülei arra,
mikor egy rendőr ott áll az ajtóban a sapkájával a kezében?
Bárcsak tudnád milyen érzés a hátsó ajtón beosonni otthon, és úgy üdvözölni a szüleidet
és a családodat, hogy nem mered elmondani, hogy majdnem soha többé nem érkeztél haza.
Bárcsak érezhetnéd milyen, amikor az emberek szavakkal, vagy akár fizikailag is neked esnek,
vagy leszólják amit csinálok, vagy amikor kijelentik: - Ez velem soha nem fog megtörténni!
Bárcsak átérezhetnéd a fizikális és mentális nyomást, a félbeszakított vagy elmaradt étkezéseket,
az ébren töltött órákat, és az elmulasztott társadalmi eseményeket,
plusz még azt a rengeteg tragédiát amelyet látok nap mint nap.
Bárcsak tudnád micsoda érzés megmenteni valaki életét, vagy megóvni a tulajdonát,
vagy ott lenni mikor szükség van rád és rendet teremteni a káoszban.
Bárcsak tudnád, milyen érzés átkarolni egy kisfiút,
aki azt kérdi: Anya jól van? - miközben nem tudsz anélkül a szemébe nézni, hogy magad is ne sírnál
és közben nem tudod mit is mondhatnál. Vagy visszatartani valakit, aki végignézi
ahogy a barátját próbálják kimenteni a roncsból és újraéleszteni, majd a mentő elszáguld vele.
Egy érzés, amelyet én már régóta ismerek.
Hacsak nem éltél te is ebben, akkor nem értheted meg soha teljesen azt, hogy ki vagyok,
kik vagyunk, és hogy mit jelent számunkra a munkánk!
Bárcsak érthetnéd!!!"

Nehéz szavakkal elmondani ...
Fenti írás érzései, gondolatai talán elmondják,
hogy mit köszönhetünk mi a tűzoltóknak.
Köszönjük az Ábrahámhegyi Önkéntes
Tűzoltóegyesület tagjainak a hősiességet, az
áldozatvállalást, az önzetlen segíteni akarást,
a bátorságot azt, hogy bármikor számíthatunk
szakértemükre, segítségükre, és köszönjük a
családtagok áldozatvállalását, akik szerettüket
támogatva vállalják a gyakran életveszéllyel
is járó szolgálatot!

Ábrahámhegy Község képviselőtestülete
és a település lakossága nevében:
Vella Zsolt polgármester
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Tisztelt Ábrahámhegyi Közösség!
Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy Pattantyús Ábrahám Miklós
kérésére, a 2015. augusztus 22-én megtartott közgyűlésen
az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület új vezetőséget választott.
Két pihenő év után az egyesület újra
működő civil szervezetként prosperál.
Az egyesület céljai:
-

-

Az egyesület szellemiségének, hagyományainak megőrzése érdekében, mihamarabb felelevenítenénk
az elmúlt hosszú évtizedek ténykedéseit, munkáit.
Valódi érdekképviseleti szervezetként igyekszünk együttműködni és a kapcsolatokat erősíteni
az itt élők, nyaralók, településünk önkormányzata és a falu életét befolyásoló szervezetek,
hivatalok, hatóságok között.
Az Önkormányzat munkáját is segítve, a jövőben is szeretnénk hozzájárulni lakóhelyünkön, nyaralóhelyünkön tartandó ismeretterjesztő, kulturált szórakoztató programok, rendezvények, előadások,
összejövetelek, kirándulások szervezéséhez.
Az itt élők, ide látogatók víz közeli élményeit előmozdítani, színesíteni,
nyaranta a strandon úszásoktatást szervezni.

Pattantyús Miklós elmúlt években végzett munkáját folytatva, pályázati lehetőségek igénybevételével
ápolni kívánjuk a környezetünkben fellelhető emlékeket, műemlékeket. Hozzá kívánunk járulni környezetünk
élhetőbbé tételéhez, természet-és környezetvédelmi fejlődéséhez.
Örömmel látjuk tagjaink között az érdeklődőket, akik szívesen vesznek részt a vázolt célok kimunkálásában,
megvalósításában, népszerűsítésében, akik szakmai ismereteikkel segíteni tudják és kívánják a közösség
(község) „civil” irányból történő fejlődését és támogatóit.

Az egyesület hivatalos adatai:
Név: Ábrahámhegyi Fürdőegyesület, Cím: 8256 Ábrahámhegy Patak u. 3.
Nyilvántartási szám: 19-02-0001188, Adószám: 18917560-1-19
Bankszámlaszám: 1170724-20345451, Email: ahegyife@gmail.com, Telefonszám: 06/30/9449-134
Elnök: Kandikó Ágnes, Tiszteletbeli elnök: Pattantyús Ábrahám Miklós
Elnökségi tagok: Vönöczky András,
Dr Ballagi Farkas,
ifj. Ninausz György
Tisztelettel:
Ábrahámhegyi Fürdőegyesület

A RÉVFÜLÖPI ISKOLA HÍREI
„e-Bug” Játékos tudomány az iskolában
2015 szeptemberében került sor az ANTSZ OTH által rendelkezésünkre bocsátott program megismerésére. A program célja: Az
egyén személyi higiénéhez, kiemelten a kéz-higiénéhez kapcsolódó
attitüdjének formálása, gyakorlati készségének fejlesztése.
Célcsoport: kiemelten a diákok és a pedagógusok A témák,
amelyekkel a gyermekek játékos módon ismerkedhettek meg:
Bevezetés a mikrobák világába. Gyurmából hasznos és káros
mikrobák kialakítása. Kézhigiéné. A helyes kézmosás lépéseinek
bemutatása. Légúti higiéné. Mikrobák terjedésének bemutatása a tüsszentés demonstrálásával. Élelmiszer higiéné. A
megfelelő élelmiszerbiztonsági tippek megismertetése. Felelős antibiotikum használat. Milyen betegségek gyógyítására
alkalmasak az antibiotikumok?

A bemutatónak nagyon örültünk, mert gyakorlatias volt, az élet minden területéről hoztak példákat, amelyeket
a gyerekek jól ismertek. Iskolánk minden tanulója részt vett ezen a programon.
folytatás a 15. oldalon
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A kísérletek közül többet otthon is ki tudtak próbálni, így a
szülőkkel is meg tudták ismertetni a programot.
Az állomásokon a csoport minden tagját foglalkoztatták,
nem volt unatkozó gyermek. Az előadók figyeltek az
életkori sajátosságokra is, ennek megfelelően alakították ki
az alsós és a felsős foglalkozásokat.
Nagyon érdekes volt az UV lámpa használata, amellyel
könnyedén ki lehetett mutatni a kezeken levő
baktériumokat kézmosás előtt és után. Megtanulhatták azt
is, hogyan milyen sorrendbe kell bepakolni az élelmiszert a
hűtőszekrénybe. Miért kell tüsszentéskor zsebkendőt
használni. Miért nem kell az antibiotikumokat gyakran szedni.
Iskolánk az elmúlt tanévtől „e-Bug” mintaiskola. Részt vettünk többször is az interneten lebonyolított
játékokban. A gyerekek mindig szívesen jelentkeznek a játékos feladatok megoldására.
Játszva tanulhatnak új ismereteket.
Szabó Zsuzsanna

ÁBRAHÁMHEGYI GYEREKEK
AZ ORSZÁGOS KOSÁRLABDA UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGOKBAN
Két éve indult el a Tapolca Városi Sportegyesület
kezdeményezésére egy területi összefogás részeként, a kosárlabda oktatása a Révfülöpi Általános
Iskolában. A tanulók közül a programhoz már az
elején csatlakoztak ábrahámhegyi gyerekek, név
szerint: Molnár Dóra, Tulner Ráhel, Szabó
Levente és Pintér Máté. A gyerekeknek
lehetőségük van szerepelni a Tapolca VSE
színeiben, az országos gyermek és kenguru bajnokság mérkőzésein, ahol számos nagy múltú
kosárlabda klub utánpótlás csapatai ellen mérhetik
össze tudásukat.
Tapolcai Oroszlánok

Az elmúlt hétvégék kosárlabda eredményei:
Országos Gyermek Kosárlabda Bajnokság - I. forduló
Tapolca, 2015. október 10.-Kazinczy Ferenc Tagintézmény: Házi rangadóval indult a Tapolcán megrendezésre került 2015/16-os Országos Gyermek Bajnokság I.
fordulója. A Tapolca VSE Kosárlabda Szakosztályának
U12-es fiú és lány csapata játszotta az első mérkőzést,
és a Szombathelyi Sportiskola csapatát fogadták.
Mérkőzések: 1.) Tapolcai Sziklák–Tapolcai Oroszlánok:
52:50 (16:5,9:15,5:3,20:4,2:23) Tapolcai Oroszlánok
pontszerzői: Tulner Ráhel 14, Czakó Luca 12, Pálffy Bianka 7, Kollátor Linda 4, Molnár Dóra 4, Jámbor Luca 3, Lukács
Mirabella 2, Halász Petra 2, Gróf Evelin 1,
Renner Kinga 1.
2.) Tapolcai Oroszlánok–Szombathelyi Sportiskola 44:19 (11:4,18:2,5:1,2:10,8:2) Tapolcai Oroszlánok: Molnár Dóra 9,
Czakó Luca 8, Pálffy Bianka 5, Halász Petra 5, Lőrincz Nóra 5, Tulner Ráhel 4, Gróf Evelin 3, Fazekas Míra 2,
Renner Kinga 1, Lukács Mirabella 1, Kollátor Linda 1.
folytatás a 16. oldalon
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A forduló végeredménye:
I. hely:Tapolcai Sziklák,
II. hely:Tapolcai Oroszlánok,
III. hely: Szombathelyi Sportiskola
Országos Kenguru Bajnokság - I. forduló Szom-bathely, 2015. október 17. Az első mérkőzésen az U11-es
Révfülöpi Kosársulisok a Zala Volán kenguru csapata ellen diadalmaskodtak, majd egy fordulatokban gazdag, izgalmas
végjátékú döntőt játszottak a szintén a TVSE színeiben szereplő Tapolcai Sárkányok csapatával.
Mérkőzések:
1.) Egerszegi Zsebibabák–Révfülöpi Kosársuli 33:59 (10:4, 1:22, 4:6, 12:6, 6:21)
Pontszerzők: Molnár Dóra 22, Tátrai Levente19, Szegi Benedek 5, Scheller Kornél 4,
Bibor Hanna 2, Erbele Dávid 2, Török Annamária 1, Szabó Angelika 1, Pintér Máté 1,
Szabó Levente 1, Simo-Goldsmiedt László 1.
2.)Tapolcai Sárkányok–Révfülöpi Kosársuli 42:42 (16:8, 4:4, 9:5, 8:8, 5:17)
Pontszerzők: Molnár Dóra 8, Bibor Hanna 7, Erbele Dávid 7, Tátrai Levente 6,
Scheller Kornél 6, Szegi Benedek 5, Török Annamária 1, Pintér Máté 1, Epres Emma 1.
Itt a döntetlen végeredmény miatt a helyezés eldöntésében a félidőben bedobott több büntető dobás döntött.

A forduló legeredményesebb lány játékosa Molnár Dóra let, 30 ponttal.
A csapatok sikeres felkészülését Molnár Lajos és Kovács Kristóf Edzők irányították.

A forduló végeredménye:
I. hely Tapolcai Sárkányok
II. hely: Tapolcai Tigrisek (Révfülöpi Kosársuli)
III. hely: Zala Volán NKK - Egerszegi Zsebibabák
IV. hely: Szombathelyi Kosárlabda Akadémia Ifjú Sólyomfiókák

szurkolók

Molnár Lajos

Köszönjük Molnár Lajos és Kovács Kristóf edzőknek, hogy gyermekeinket
a sport szeretetére nevelik, és kitartó, lelkiismeretes munkájukkal
fantasztikus sikerélményekhez juttatják Őket.
A közös munka, a közös célok és az elért eredmények összekovácsolják ezt a kis közösséget.
Mi szülők, mindig népes szurkolótáborral érkezünk a meccsekre: nagymamák, nagypapák,
anyukák, apukák, kistesók, nagytesók, mindannyian együtt izgulunk a csapatért.
A gyerekeknek is nagyon fontos, hogy mellettük állunk
és teli torokkal együtt kiabáljuk:
HAJRÁ RÉVFÜLÖP!
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
ábrahámi „kosaras” gyerekek szülei
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A BADACSONYTOMAJI
TATAY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Papírgyűjtés szülői segítséggel
A Diákönkormányzat hagyományos programjai
közé tartozik az újrahasznosítható anyagok gyűjtése, amelyben a tanulók szívesen vesznek részt,
persze sok szülői segítséggel.
A Veszprémi MÉH-telep már hosszú évek óta biztosítja iskolánknak a konténereket és ingyenesen
elszállítja az összegyűjtött papírt, ami most közel
10.000 kg volt. Az itt befolyt pénz az osztályközösségek programjait teszik színesebbé.
Az idei tanében a legtöbb papírt a 6. osztályos tanulók gyűjtötték (1235 kg), utánuk a 3. osztály
következett (1153 kg), III. helyen a 8. osztály végzett (806 kg.).
Kedves Szülők és Támogatók!
A badacsonytomaji iskola tanulóifjúsága, a nevelőtestület és a magam nevében tisztelettel köszönöm meg, a papírgyűjtés sikeressége érdekében nyújtott segítségüket.
Hiszem és megtapasztaltam, hogy az Önök odaadó támogatásával együtt érhetjük el eredményeinket. Név szerint: Berkes Zoltán, Bodó Andrea, Csombó Imre, Eredics László, Farkas Csabáné,
Fedőné Világos Renáta, Fekete Sándor, Háriné Márkus Hajnalka, Hidvéginé Mejlinger Anita,
Hoffer Péter, Kovács Istvánné, Németh Gergő, Németh Roland, Páros Zsolt, Rácz Sándor, Ritecz
László, Samu Márta, Szabó Attila, Varga Ágnes, Vig Zsuzsanna.
Támogatók: Altinger Krisztián Badacsonytomaj, Miditourist Kft. Badacsony , Varga Kft. Badacsonyörs, Csabay Egon a Veszprémi MÉH telep vezetője
Lakatné Mógor Katalin szervező tanár

RENDEZVÉNYEINK ÉS PROGRAMJAINK VOLTAK
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a helyi közművelődési feladatok ellátása keretén belül mindent
megtesz, hogy minden korosztály, idős és fiatal egyaránt megtalálja a kedvére való művelődési és
szórakozási lehetőséget. Éves rendezvénytervünket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a szórakozási és
kulturális rendezvények kiegyenlítettek legyenek. A programok az önkormányzat, a civil szervezetek, a helyi
és nyaraló lakosság közös összefogásával valósulnak meg.
Dr. Nádori László emlékverseny felnőtt és gyermek sportnap volt 2015. július 18-án, a strandon. Ezek a nyári
sport és ügyességi versenyek nagyon népszerűek, mind gyermek, mind a felnőtt kategóriákban. A Nádori
László Emlékversenyeknek és a Mozdulj Balaton Sportversenyeknek is fő motorja Vella Zsolt polgármester,
de évek óta szervezője és lebonyolítója Gáspár József képviselő is.
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AZ IDÉN IS ÁBRAHÁMHEGY LETT A
LEGSPORTOSABB BALATONI TELEPÜLÉS!
Augusztus 22-én rendezték meg a Mozdulj Balaton
sporttalálkozó döntőjét Vonyarcvashegyen
A balatoni települések megmérettetésén összesítésben
Ábrahámhegy végzett az élen, Gyenesdiás és Balatonfenyves előtt. Az előcsatározások egész nyáron tartottak: 33 település 36 strandján várták a szervezetten
sportolni vágyókat. A programsorozat utolsó, vonyarci
állomásán a résztvevő strandok együttesei három sportágban mérhették össze az erejüket. Streetballban az
első három helyen Ábrahámhegy, Balatonfenyves és Siófok csapatai végeztek, strandfociban Ábrahámhegy,
Balatonfenyves, Révfülöp volt a végső sorrend, míg strandröplabdában Ábrahámhegy, Siófok és Csopak
csapatai állhattak fel a dobogóra.
Ezek alapján a Legsportosabb Település címet az elmúlt évhez hasonlóan,
az idén is Ábrahámhegy nyerte el!

A július 31-i Dresch Quartett
koncert a strandon,
az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány segítségével jöhetett létre.

SZINTÉN EZEN A HÉTVÉGÉN, A NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT

SZÖKŐS NÉPTÁNCEGYÜTTESÉNEK
MŰSORÁT IS LÁHATTUK

Muzsikált: Horváth Attila zenekara. Műsorukban Küküllő menti táncok, Sámsoniak, Kanászoké, béreseké –
mezőföldi táncokat láthattunk, valamint A kajtár pap, Felverés és próbatánc Kalotaszegen című
produkciókat adták elő. Művészeti vezető: Molnár Péter volt, az együttes vezetője: Gaspari Gábor.
A rendezvény ötletét, és a program létrehozásában a segítséget Szőke Gabikának köszönjük!

AUGUSZTUS 1-ÉN, A HEGYKÖZSÉG A BORNAPOKAT
MEGELŐZŐ NYILVÁNOS BORVERSENYÉT TARTOTTA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
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SZINTÉN AUGUSZTUS 1-ÉN,
AZ ÁBRAHÁMHEGYEN ÉS KÖRNYÉKÉN ALKOTÓ KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZEK IX. CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA
VÁRTUK A MŰVÉSZETSZERETŐ KÖZÖNSÉGET.
A kiállítást szervezte és rendezte: Kiss Gábor szobrászművész, megnyitotta: Szalay Ágnes művészettörténész. A
megnyitó után az AnLaMa Bassoon Quintet fagott zenekar
adott kiskoncertet. Ez az egyik legszínesebb és legsokoldalúbb kiállításunk, hiszen a tárlatot az idén is több mint
harminc helybeli és környékbeli művész tisztelte meg alkotásaival – köszönjük mindannyiuknak! Köszönjük
Kiss Gábornak is, aki már kilencedik alkalommal volt segítségünkre a kétévente megrendezésre kerülő
kiállítás megszervezésében és rendezésében!

A FAGOTT QUINTETT ESTE
A STRANDON IS KONCERTEZETT
A fiatalokból álló kiszenekart Zolnai László az Ábrahámhegy
Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány elnöke
méltán ajánlotta, hiszen mind a kiállításmegnyitón, mind a
strandon nagy sikerük volt. Műsorukban szerepelt a
komolyzene mellet a , crossover, és a filmzene is.

MINT MÁR HAGYOMÁNYOSAN, AZ IDÉN IS AUGUSZTUS ELEJÉN
KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ ÁBRAHÁMHEGYI BORNAPOK PROGRAMSOROZATUNK
Öt napon át esténként szórakoztató zenés műsorokkal, és pesze jó borokkal vártuk a helyi és ide látogató
vendégeinket. Az öt napra igyekeztünk többféle műfajú szórakoztató programot összeállítani, hogy a fiatal és
az idősebb korosztály is megtalálja a neki legjobban tetszőt. A program végi közvéleménykutatás alapján is
mondhatjuk, hogy siekeres és jó hangulatú programot sikerült közösen létrehoznunk. Köszönjük mindenkinek,
aki ezért tett, és azoknak is, akik az esti rendezvények zenés programjaival elnézőek voltak!
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AUGUSZTUS 20-ÁN, ÁLLAMALAPÍTÓ
SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNKRA
EMLÉKEZTÜNK A STRANDON
Nagyon érdekes, hogy magyar nyelvünkben a ház és
a haza szó ugyanabból a tőből származik. Napjaink
identitászavarban küszködő magyarjainak ezért is
közvetít aktuális üzenetet Szent István ünnepe.

Az Ábrahámi gyerekek műsora után Vella Zsolt polgármester mondott ünnepi köszöntőt, és megszegte a
délelőtti szentmisén Földi István plébános úr álatal megszentelt új kenyeret, melyet a vendégeknek szívesen
kínáltunk egy kis ábrahámhegyi borral, így kívánva szép ünnepet és jó egészséget egymásnak. Persze nem
maradhatott el a tüzijáték sem, mely után a Magyar és a Székely himnusz eléneklésével adtuk meg a méltó

tiszteletet az ünnepnek. Ezt követően pedig szórakoztató programmal búcsúztattuk a nyarat.

AUGUSZTUS 29-ÉN KÉT KIVÁLÓ FOTÓS,
DARVAS LÁSZLÓ ÉS DARVAS GÁBOR
"ÉG, FÖLD ÉS VÍZ" CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJÁRA HÍVTUK ÉS VÁRTUK
AZ ÉRDEKLŐDŐKET
A kiállítást megnyitotta: Vella Zsolt Ábrahámhegy
polgármestere, közreműködött Sík Dóra gordonkaművész.
A megnyitón nagy örömünkre elmondta gondolatait Faragó
György fotóriporter, aki maga is elismert fotóművész.
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Ábrahámhegy a Nemzeti Vágtán
Szeptember 18-20-án, Budapesten, a Hősök tere körül felállított speciális versenypályán
idén nyolcadik alkalommal rendezték meg, az ország egyik legnagyobb lovas ünnepét, a
Nemzeti Vágtát. Az elővágtákon közel háromszáz lovas küzdött a dicsőségért, határokon
belül és kívül (idén Székely, Vajdasági és Felvidéki Vágtát is rendeztek), végül a
kétnapos versenysorozaton 72 település képviseletében indított lovasok versengett a
győztesnek járó díjért.
Ábrahámhegy képviseletében a vágta döntő előfutamáig jutott Hajdú Jánosné Bacsevits
Eszter, Kitti nevű lovával, a Magyar Posta Kishuszár Vágta versenyén pedig, Archibald
nevű lovával Tóth Tamara a Festetics Vágta keretében 13 lovast legyőzve szerzett jogot,
arra, hogy a budapesti versenyen képviselje településünket.
Hajdú Jánosné Bacsevits Eszter

Bár a döntő győztesei közé nem kerültek be, büszkék vagyunk lovasainkra, és köszönjük hogy Ábrahámhegyet méltón képviselték!
A döntőt végül Németh János, Baja lovasa nyerte. A bajai versenyzőnek
az idei, a második vágtagyőzelme volt, mivel 2013-ban is kivívta a
legjobbnak járó elismerést. A nemzetközi futamon 12 ország lovasai
versenyzetek. Ennek érdekessége, hogy az országuk tradicionális viseletébe öltözött lovasok nem a saját hanem, sorsolás alapján kivalasztott,
a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokról kapott őshonos magyar fajtájú lóval
indulhattak a győzelemért.
a Festetics Vágta győtesei
A futamok előtt az induló települések címerét bemutatták, körülhordozták a pályán, és hangosbemondó mutatta be
röviden a lovast indító települést és annak polgármesterét. Az Andrássy utat lezárva adtak helyet, az egyes
településeket bemutató vásári forgatagnak, a Vágta Korzónak. Itt kapott helyet Ábrahámhegy sátra is, ahol mindkét
napon településünket ismertető, reklámanyagokkal, Ábrahámhegy címerével és nevével ellátott apró ajándéktárgyakkal, a falura és a rendezvényekre vonatkozó kérdezz-felelek játékkal, és persze jófajta ábrahámhegyi borral
vártuk az érdeklődő vendégeket, jó hírét terjesztve így községünknek, a strandnak, szállás kiadó és vendéglátó
helyeknek. Jó módja ez a település marketingnek, hiszen a helyszínre több tízezren látogattak, a közmédia közvetítette
a döntőt, és az újságok hírei között is fontos helyet kapott ez a rendezvény. Idén első alkalommal, a Nemzeti Vágta
portáljáról online elérhető Vágta Rádión keresztül is követhették az eseményeket az érdeklődők.
OKTÓBER 2-ÁN KÉT TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK
DELEGÁCIÓJA IS MEGTISZTELT BENNÜNKET:
A CSEHORSZÁGI DOBRUSKA CSIPKE
KIÁLLÍTÁSÁVAL ÉS EGY PARÁDÉS
MEGNYITÓPROGRAMMAL DOBRUSKA VÁROS
FÚVÓSZENEKARA ÉS MAZSORETT
CSOPORTJÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL,
VALAMINT ÚJDONSÜLT TESTVÉRTELEPÜLÉSI
PARTNERÜNK A LENGYELORSZÁGI MIEJSKA
GÓRKA VÁROS DELEGÁCIÓJA
A kiállított csipkék mintáját Alfonz Mucha, cseh
festőművész munkái inspirálták. A csipkemunkák
készítői: Kohoutová Zdena, Kriková Zaja, Machová
Vera, Nováková Eva, Peichlová Jana, Rázlová Jaroslava, Ruprechlová Jana, és Cermáková Hana.
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OKTÓBER 3-ÁN ELJÖTT AZ IDEJE
A VIII. MURCIFESZTIVÁLNAK!
A strandról a JóLacibetyár vezetésével indult a cifra szüreti
menet,
fúvószenekarral,
mazsorettekkel,
mindenféle
felpántlikázott jár-gánnyal, óriásbábokkal, jókedvű népséggel.
Végigmentünk a Sziget,-Virág,-Honvéd, iskola utcá-kon, a
focipályához, innen a patak utcába, a teplom előtt Földi Atya
mondott áldást a gazdákra, az újborra, az ünneplő
sokadalomra, és az egész falu népére.
Végig az úton és a megállókban szíves házigazdák kínálták a felvonulókat harapni és kortyolni valókkal. A strandra
visszaérve vidám szórakoztató programokkal, szüretibállal folytat-tuk a mulatságot egészen éjjel két óráig. A rendezvény
létrehozásában a község önkormányzati dolgozóin kívül részt vettek a település vállalkozói, boros gazdái, vendéglátó
egységek üzemeltetői, és a falu segítőkész lakossága szép számmal. Köszönjük mindenkinek a támogató segítséget!

A MURCI FESZTIVÁL MÁSNAPJÁN
A STRANDON, SPORTVERSENYEKRE, ÉS A TELEPÜLÉS VÁLLALKOZÓINAK FELAJÁNLÁSÁVAL
ÉS SEGÍTŐINK JÓVOLTÁBÓL KÉSZÜLT EBÉDRE VÁRTUK KEDVES VENDÉGEINKET. AZ EBÉD MELLÉ
MATLASZKOVSZKY MIKLÓS, A LEGENDÁS HUNGÁRIA EGYÜTTES ALAPÍTÓ TAGJA ZENÉLT.

EL NE FELEJTSE, AKI ÉL …
Október 23-án a Művelődési Házban tartottuk az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi
megemlékezését, majd a Hősök Emléművénél róttuk le kegyeletünket és tiszteletünket a forradalom hősei
előtt. Ünnepi beszédet mondott: Kovács József alpolgármester, közreműködtek Krisztin N. Lászlóné
vezetésével, a Badacsonytomaji Tatay Sándor általános iskola tanulói.
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Az ünnep másnapján szeretettel vártunk mindekit a
Tűzoltóparkból induló gyalogtúránkra és kirándulásunkra
A szép időt kihasználva hosszú sorban indultunk sétálva, az erdőn át a
Pálos kolostorromhoz. Meglepetésünkre, a Vörös Szőlőbirtok borpincéje előtt Renike és Miklós terített asztallal vártak bennünket, így mód volt
egy kis megpihenésre, erőgyűjtésre az erdőbe vezető kaptató előtt.
Köszönjük a figyelmességet! Így már könnyen tettük meg, a hátra lévő
utat. A klastromnál Góth Petiék és Frantal Robiék már az előkészített
ebéddel, teával és forraltborral vártak bennünket. A szép őszi erdőben,
a jó levegőn kellemesen, beszélgetéssel, és egy kérdezz-felelek teszt
kitöltésével töltöttük az időt. A gyerekek szórakoztatásáról Icu óvónéni
gondoskodott, de maguk is vígan futkároztak, játszottak. Köszönjük
szépen mindenkinek a segítséget, a figyelmességet, és a jó ebédet!
Ide illik Szabó Lászlóné Györgyi néni verse, az őszi erdőről, címe: Őszi táj
Díszbe öltözött az egész táj! Új ruhát váltottak a fák, a szép nyarat búcsúztatják.
Incselegve hajlonganak, bólogatnak, a gyönyörű színes lombkoronával,
Mintha várná őket az őszi bál.
Szerényen zúgnak, susognak, egyikük sem kiabál.
Búcsúzik a csalfa nyár!
Ők már érzik és tudják, utoljára magukat mutatják,
majd a téli álmukat alusszák,
S újra a kikeletet láthassák,
Új életet adjanak a tájnak, az embertől irgalmat várnak,
De ha ezt meg nem kapják, elpusztulnak a bokrok és a fák!
Szüksége van rájuk a világnak, hagyjunk hát életteret a fáknak.

ÁBRAHÁMHEGYRE IS MEGÉRKEZETT SZENT MÁRTON!
Igaz, barna lovon, - nem esett a hó, eszerint kemény tél várható.
És, mivel a bornak is Szent Márton a bírája, a Hegyközség képviseletében
Kovács József Alpolgármester Úr az idén is megszervezte és megrendezte a
borosgazdák és a borkedvelők Márton napi libavacsorás összejövetelét.
Először Ő köszöntötte a vendégeket, majd a Hegyközség vezetőségi tagja, Dunai János ismertetője következett az idei szőlőtermésről, és a borok várható
minőségéről, végül Szent Mártonra, a borosgazdákra és az újborra köszöntötték a vacsora megnyitó poharát.
A mondás szerint, aki Márton napkor libát nem eszik, egész évben éhezik!
Ez a veszély nem fenyegette az idei évben sem a megjelent vendégeket,
hiszen a jó sült libacomb vacsorát ezalkalommal is a Szita család, a harmónikazenét pedig Karcsi bácsi szolgáltatta.
Azt is mondják, hogy Márton napkor az újbort érdemes szorgalmasan kóstolgatni, mert ugyanis az erre vonatkozó, és bizonyára tapasztalaton alapuló
mondás szerint, aki ezen a napon az újbortól egy kicsit spicces lesz, az
egész évre megmenekül a gyomorrontástól és a fejfájástól, mi több, a
közérzete kifogástalan lesz egész évben! Szerintem ennek a kitételnek is
igyekezett mindenki eleget tenni, hiszen igazán jókedvű, összejövetel
sikeredett, és így a gazdák és a borkedvelő közönség jó reményeket táplálhat
erre vonatkozóan is. Váljék mindenki egészségére!
Bakosné T.E.
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KÖZÉRDEKŰ
BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL
8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.
Tel: 87/571-270, Fax: 87/471-289
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
Ábrahámhegyi Kirendeltség telefon: 87/471-506
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu honlap: www.abrahamhegy.hu
A hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn: 12.30-tól 16 óráig
Szerdán: 13 órától 16 óráig
Pénteken: 8 órától 12 óráig
Wolf Viktória jegyző ügyfélfogadása
Minden hónap első hétfőjén:
Ábrahámhegyen:
9-11 óráig
Badacsonytomajon: 13-16 óráig

KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK:
Nyitva: Keddtől szombatig: 14-20-ig Tel: 70/380-0761
Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu
MŰVELŐDÉSI HÁZ Tel: 70/380-07-63
Nyitva: szerdától-szombatig: 15-21 óráig
Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu
BALATON-FELVIDÉKI SZOCIÁLIS
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3 Tel/fax: 87/510-303
E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu
Honlap:www.balatonfelvidek.org
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Ábrahámhegy Művelődési Házban
Páratlan hét, szerda: 11.15-től 12.15-ig
Családgondozó Linterné Starcsevics Nikoletta
Tel.: 06-30/701-769

POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:
Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig
Tel: 70/456-71-41
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Dr. Németh Csaba :
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862
Ábrahámhegyen: 87/471-516
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig
Balatonrendesen: 87/464-338
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig
Révfülöpön: 87/464-150
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12
ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban, Tel: 87/511-083
Hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon 24 órán keresztül
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT:
Ábrahámhegy Művelődési Házban
Páratlan hét, szerda: 11.15-től – 12.15-ig
Családgondozó: Bögös Rita, Tel: 30/933-94-95

FOGORVOS: dr. Pinterits Judit
Rendel: Badacsonytomaj, Kert u. 32.. Tel: 87/471-689
H: 7-12, K: 15-20, Sz: 9-16, Cs: 12-19, P: 8-14
Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat-vasárnap:
Veszprém, Halle u. 5/d, SZTK 8-14 óráig

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Zsifkovics Szilvia Tel: 70/202-85-84

FALUGAZDÁSZ: Győrffy Szabolcs T:70/436-50-93
Ábrahámhegy Művelődési Házban
Minden szerdán: 12-13 óráig
BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE
8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12.
tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu
Email: hegykozseg.btordemic@widenet.hu
Szőke Géza hegybíró: 70/489-87-49

KÁBEL TV: 06-87/472-104
SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM
Szentmise: vasárnap: 8.30

GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00

TŰZOLTÓSÁG BADACSONYTOMAJ:
06-87/471-337

GYÓGYSZERTÁRAK
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,
csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12-i
Griff Gyógyszertár,Badacsonytomaj Hősök t. 5. Tel.: 87/471-01
Nyitva: H-Szer.-P: 7:30-11:10,12.50-17-ig
kedd,csüt. 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10

DRV ZRT. Telefon: 06/40 240240
NHSZ Tapolca Kft (volt Remondis) 87/321-567
E.O.N. ügyfélszolgálat: 40/220-220
Műszaki hibabejelentés: 06-40/330-330

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK:
ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA
Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105
8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006
dr. Ásványi Tamás 20/9217-372
__________________________________________________________________________________________

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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