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„Lehalkul a város zaja karácsony estére.
Melengeti a lelkünket a kis gyertyák fénye.
Megszületett a szeretet lelkünkben e napon,
Hogy a fáradt embereknek hitet, reményt adjon.
Csillagfényes álmaid váljanak valóra,
Legyen ünnep lelkednek minden nap és óra.
Kerülje a bánat örökre el házad,
Érjen annyi boldogság, mit ember csak kívánhat!

Karácsonyi köszöntő

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a családot, az otthon melegét
juttatja eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra és figyelhetünk arra, hogy mit
nyújthatunk azoknak, akik fontosak számunkra.
Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, hanem a szándék, hogy önmagunktól
mit adhatunk önzetlenül.
Ahol béke és szeretet van, ott meghitt bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget
lehet építeni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnepek idején
égjen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon az izzása.
Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen
helye a haragnak és a gyűlölködésnek.
Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete nevében kívánok a község minden lakójának
szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés, boldog eredményekben gazdag újévet.
Kívánom, hogy a 2018-as esztendőben is a szeretet, az összefogás az együtt gondolkodás
jelentse mindennapjainkat.
Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, kitartást, jó kedvet és lelki békét.
Vella Zsolt
polgármester
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Karácsony szimbolikája
A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére való
várakozás a felkészülés, a reménykedés időszaka. Az András napjához legközelebb eső
vasárnap és a december 25-e közötti négyhetes "szent idő" a karácsonyra való lelki
felkészülés ideje.
Advent
Valamikor éjféli harangszó hirdette az advent, valamint az
egyházi év kezdetét. Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza,
ebben az időben az emberek szigorú böjtöt gyakoroltak.
Napfelkelte előtt hajnali miséket tartottak, amelyeket "angyali
misének", "aranyos misének" is neveztek. 1611-ben a
nagyszombati zsinat advent első vasárnapjától vízkeresztig
megtiltotta az esküvőket, zajos mulatságokat. Az adventi
koszorú hagyománya ősi időket idéz, kapcsolatban van a téli
napforduló szokásaival.
Első nyomait a néprajzkutatók északon, a Keleti-tenger
partvidékén és szigetvilágában találták meg. Fűzfavesszőből
koszorút fontak és örökzöldet csavartak köré. Ez a szokás
később Európa más vidékein is meghonosodott. A valódi
adventi koszorú készítése a 19. században jött divatba. Egy hamburgi lelkész otthonába
hatalmas fenyőkoszorút erősített a mennyezetre, melyen 24 gyertya volt, minden adventi
napra egy-egy. Később az egyszerűség kedvéért csak négy gyertyát helyeztek el a koszorún.
Minden adventi vasárnapon eggyel több gyertyát gyújtottak meg. A gyertyákat vörös és
aranyszalagokkal, az élet és fény jelképével díszítették.
Karácsonyfa
Az első gyertyafényes karácsonyfa története állítólag Luther Márton
nevéhez fűződik. Amikor karácsony este kint járt az erdőben és
gyönyörködött a hó díszekkel teleaggatott fenyőfákban, miután az
élményt képtelen volt szavakba önteni, egyszerűen bevitte a szobába
az egyik fenyőfát, gyertyákkal világította ki, és így ünnepelték, talán
először
fenyőfával,
Krisztus
születését.
Karácsony
estéje
elképzelhetetlen volna karácsonyfa nélkül. Szép és látványos ünnepi
szokás ez, jóllehet a karácsonyfa-állítás nem nyúlik vissza régi időkre.
A különböző ünnepek során a fák, örökzöld növények minden népnél
Luther Márton
nagy szerepet játszottak. A magyar népi hagyományokban a karácsonyi
életfa vagy termőág tekinthető a karácsonyfa elődjének. Bibliai eredetű magyarázat szerint ez
a fa Jézus családfáját is jelentette. Kapcsolatba hozzák még a bibliai tudás fájával is, hiszen
karácsony napja az első emberpár: Ádám és Éva napjára esik. A karácsonyfa-állítás szokása
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a 17. században terjedt el. A németek abban a hitben éltek, hogy a téli napforduló idején a
gonosz szellemek, a halottak szellemei kiszabadulnak és szabadon csatangolnak a világban.
A kísértetektől az emberek csak úgy
menekülhetnek meg, ha az élet örökzöldje, a fa
alá húzódnak. Az első, történelmileg is
megalapozott adat 1605-ből származik. Egy
strasbourg-i polgár jegyzetei arról árulkodnak,
hogy városában akkoriban terjedt el a fenyőfaállítás.
A
fákat
gyümölcsökkel,
papírkivágásokkal,
aranyláncokkal
és
édességekkel díszítették.
Magyarországon csak a múlt század második felében kezdett elterjedni ez a szokás a bécsi
udvar ösztönzésére. Először csak a nemesi családoknál - Brunswick Teréz, martonvásári
grófnő állított karácsonyfát 1824-ben -, később a módosabb polgároknál is elterjedt. A
parasztok körében csak ebben a században, sokaknál csak 1945 után honosodott meg a
fenyőfa-állítás. Angliában ma sem szokás fenyőfát állítani, helyette fagyöngyből készült
koszorút függesztenek a mennyezetre. A karácsonyfadísz korábban alma, dió, házilag
készített sütemények, mézeskalács volt. Az 1880-as években jelent meg az üvegdísz.
Angyal
Az angyal (angelus) valójában lélek: Isten az embert
és az angyalt a maga képmására teremtette. Az
angyal nemcsak hírvivő és mediator Isten és ember
között, hanem önmagában tekintve tisztán zenei lény,
hiszen szinte természete a muzsika. Létállapota a
zene. A XV-XVI. században valóságos divattá vált az
angyalok ábrázolása. Kis puttók, nőies alakok,
transzcendentális erőt sugárzó lényszerű figurák mind
megtalálhatók ezeken az ábrázolásokon.
Ahogy az Írás mondja: " külsőleg Istennek tükörképei".
Az angyalok a Bibliában az Úr küldötteiként keresik fel
az embereket, vagy dicsőítve állják körül az Úr trónját. Az angyalok kilenc hierarchiája a késő
antik teológiában az embertől az Istenhez való felemelkedés fokozatait szimbolizálja. A
keresztény művészet az angyalokat kezdettől fogva ember (férfi) alakban jeleníti meg, antik
római viseletben.
Eleinte szárnyak nélkül, a 4. századtól jelennek meg a szárnyas angyalok, majd a késő
reneszánsztól a szárny ismét eltűnik a vállukról. Az angyalok fejedelmei a hét arkangyal, a
három legnépszerűbb: Mihály, Gábor, Rafael. Mikhhaél az ítélkező, a gonosz legyőzője, a
mennyei seregek vezére, a középkor harcias szentje. Gábriel a hírhozó. Attribútuma a liliom
vagy a jogar. Ráfáel a gyógyító.
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Napkeleti bölcsek
A háromkirályok legrégebbi ábrázolása a Capella
Greco-jában található, a II. században készítették. A
téma feldolgozása általában a következő jelenetekre
szorítkozik:
- Megálmodják a gyermek születését
- Vonulásuk Keletről Betlehem felé
- Heródeshez érnek és keresik a zsidók királyát
- Hódolat a gyermek Jézus előtt
- Visszautazás és álom

A mágusok hódolata

A téma álommal kezdődik, álommal végződik. A 9. századtól Gáspárnak,
Menyhértnek és Boldizsárnak nevezték, s a három életkor, ill. a három,
akkor ismert földrész - Európa, Ázsia, Afrika - szimbólumává lettek. Az
Athosz hegyi festő leírása szerint az egyik aggastyán, a másik férfi
bajusszal, a harmadik ifjú. (Boldizsárt sokszor mórnak vagy szerecsennek
ábrázolták.) A napkeleti bölcseket, akiket a messiás csillaga vezetett a
gyermek Jézushoz, Máté evangéliuma említi.Ajándékaiknak jelképes
értelme van: az aranyat mint földi királynak, a tömjént mint istennek és a
halott bebalzsamozására szolgáló mirhát mint a keresztfán szenvedő
Priscilla Katakomba
(Mágus)

embernek adták át Jézusnak.

Ezekből az ajándékokból és a csillag követéséből hamar kialakult az a vélemény, hogy a
látogatók mágusok voltak. Máté evangélista sem nevezi őket királyoknak. A róluk való
határozott vélemény az irodalomban csak 1200 körül rögződik. A Bölcsek keletről érkeznek,
ahonnan a világosság jön. Az ész, a tudás hódol Isten Fia előtt. Nyilvánvaló a szimbolikus
magyarázat értelmezése.

Miről tárgyalt, és döntött a képviselő testület
A képviselő testületi ülések igen terjedelmes jegyző könyvvel
készülnek, ezért azok pontos közlése egy újságban igen
nehézkes. Minden alkalommal mikor a testület összeül,
megvitatják a napirendi pontokat, és általában minden képviselő
hozzá szól, amit a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.
Jegyzőkönyv
esetleges
lerövidítése
alkalmat
adhat
félreértésekre, és a legjobb szándék mellett is tévútra kerülhet a
tájékoztatás. Ennek okán az ábrahámhegyi hírmondóban a jegyzőkönyvet nem publikáljuk
eredeti formájában, sem átiratban. A testületi ülések jegyzőkönyvei elérhetők az
önkormányzatban, a nyitvatartási időben, illetve településünk honlapján. Az aktuális
jegyzőkönyvek
az
alábbi
webcímen
érhetőek
el:
http://www.abrahamhegy.hu/onkormanyzat-testuleti-ulesek-jegyzokonyvei
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Október 23. Kirándulás
A Balaton felvidékhez tartozó klastrom
völgyben járunk Salföld és Ábrahámhegy
szomszédságában. Itt bújik meg az 1263
körüli időkből megmaradt építészetileg román
kápolna maradványaira épülő Pálos kolostor
romjai. A késő gótikus stílusban átépített
kolostor valószínűleg az 1554 es Török
hadjárat
áldozata lett. A
mai
állapot
2005-2007 közötti munkálatoknak köszönhetően turisztikai
pihenővel lett kibővítve. Ide vezetett utunk, most is, mint minden
év októberében. Ismeretes hogy több évre visszamenőleg a falu
apraja nagyja felkerekedik, és meghódítja a helyet, ám a szokásostól eltérően most az
ábrahámhegyi Nádirigó egyesület elnöke vezette a túrázókat. Ismeretterjesztő előadásban
részesültek a túrázók, és igen érdekes dolgokat tudhattunk meg. Az út során elhangzottakból
később egy 13 kvíz kérdésből összeállított totót tölthetett ki a hallgatóság. Mivel az érdekes és
sokak számára új szemszögből
megvilágított természetjárás embert
próbáló feladat, a Vörös Pince,
Szabados Tibor és Márkus Zoltán
vendégül látta menet közben a
csapatot. A közel két órás túra
végállomásán napsütés mellett finom ebéd várta a megfáradt "vándorokat". Hamar lángra
lobbant a tábortűz, ahol a fiatalabb korosztály boldogan szalonnát sütött szülői felügyelettel.
Volt forralt bor, és tea is, míg Góth Peti csapatával már időben elkezdte a az ebédhez valók
főzését, hiszen a csülkös pörköltnek idő kell. Gáspárné Rózsikáék is alágyújtottak a
bográcsnak, míg Frantal Robi és családja babgulyással lepték meg a kirándulókat, amit ott a
helyszínen készítettek el. A kihelyezett padok, asztalok hamar megteltek fáradt túrázókkal,
hogy mihamarabb elfogyasszák a
finomabbnál finomabb étkeket. Hamar
elfogyott minden étel, pótolni kellett a
forralt bort is a bográcsban. Előkerült a
toto kérdés is papír alapú formában, akik
a vezetett túrát teljesítették, azoknak
nem okozott gondot a teszt kitöltése. A
díjazottak között Ábrahámhegy település
2016-os borát és kisebb ajándékokat
osztott ki Vella Zsolt polgármester úr,
nem megfeledkezve a vállalkozó szellemű, finom ételeket készítőkről.
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Márton nap
Újra eltelt egy év, de azt
is mondhatnám, hogy
elrepült
tizenöt!
Tizenötödik alkalommal
gyülekeztek ugyanis a
Márton-napi rendezvény,
a libalakoma, és az
újborok iránt érdeklődők
a
kultúrház
nagytermében. 2003-ban
volt ugyanis az első
lúdvacsora, amely széles
körben
meg
volt
hirdetve,
és
bárki
jelentkezhetett rá. Akkor
37-en voltunk. Az azóta
eltelt években egyre többen lettünk, kinőttük az emeleti kistermet, sőt mára talán a földszinti
nagytermet is. Az idei november 11.-i összejövetelre már bejelentkező vendégeket kellett
visszamondani, mert a férőhely korlátozott. Így, 143-an voltunk! Jó érzés úgy szervezni egy
rendezvényt, hogy ilyen
hálás és érdeklődő a
közönség. Köszönet érte
minden
résztvevőnek!
Köszönet
a
termet
berendező és takarító
dolgozóknak,köszönet
Attilának
a
harmónikásnak,
és
köszönet
a
badacsonytomaji
Muskátli Vendéglőnek,
akik az idén is fenséges
étkekkel és udvarias
felszolgálással
kedveskedtek
a
vendégseregnek. Remélem a jövőben a helyi borászok is nagyobb érdeklődést mutatnak, hisz
ez voltaképp az Ő ünnepük, és a kezdetekkor az volt a szándék, hogy összegyűlve egymás
újborait megkóstolják. Bízom benne, hogy ezen a jó hangulatú, nótás esten mindenki jól
érezte magát. A 2017-es borok ígéretesnek mutatkoznak, kóstolják őket a későbbiekben is
bizalommal!
Kovács József - szervező
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Várlátogatóban
Igaz november 18-át mutatott a naptár, de ennek ellenére csodálatos őszi időben indult el
csoportunk Burgenlandba, várlátogató kirándulásra Vaspöri Andrea idegenvezető a kirándulás
során minden részletre kiterjedő tájékoztatója mellett.
Első állomásunk Borostyánkő (Almásy grófok) vára
volt.
Nyugati határváraink közül az egyik legfontosabb volt,
a már a tatárjárás előtt a XIII. század elején épült
erődítmény. A Németújvári, majd a Kanizsai család
tulajdona lett, akik építgettek, bővítgettek, azonban
1532-ben a török csapatok, majd pár évre rá a
lőportorony felrobbanása okozott nagy károkat. A XVI.
század második felében készültek el ma is látható
hatalmas bástyái, de 1617-ben újra felrobbant a
Lőportorony, és ez már megpecsételte a régi vár
sorsát. A romos részeket újjáépítették, és ez már
kastélyszerű megjelenést nyert, majd 1644-től
a Batthyány család birtokába került várat a XVIII.
században mai formájára bővítették.
1892-ben az Almásy család vásárolta meg a kastélyt. 1895-ben itt a várban született gróf
Almásy László, a híres Afrika-kutató, az Oscar-díjas „Az angol beteg” című film címszereplője.
Az első világháború után a család gazdasági okokból kezdte el a szobák kiadását, és 1953-tól
már üzemszerűen működik a szálloda a vár ódon falai
között, máig az Almásy-család által irányítva.
Tovább haladva a híres magyar eredetű várhoz: LÉKA
várához (Lockenhaus) érkeztünk.
A fellegvár a XIII. század elején a német betörések
ellen épült királyi várként, a nyugati határvidék egyik
első kővára volt. Az évszázadok során több nemesi
család kezében is volt, majd a Kanizsai családtól
házasság révén került a Nádasdyaktulajdonába. 1535ben Kanizsai Orsolya hozományaként Nádasdy Tamás
kapta meg. Ezt követően közel másfél évszázadon
keresztül a Nádasdyak tulajdonában maradt, akik sokat
fordítottak a vár javítására és bővítésére. Nádasdy
Ferenc országbírót, a Wesselényi-összeesküvésben
való részvételéért fő- és jószágvesztésre ítélték, az
elkobzott lékai birtokot 1676-ban Esterházy Pál herceg
vette meg.
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Végül 1968-ban Paul Anton Keller osztrák író vásárolta meg
az Esterházy családtól. Az új tulajdonos minden vagyonát a
vár helyreállítására fordította, és óriási anyagi áldozatok árán
alakította ki a vár mai képét.
A kora délutáni órákban értünk FRAKNÓ várához.
A XIV. századi eredetű vár az egyik legbefolyásosabb és
leggazdagabb
arisztokrata
családnak,
az Esterházy famíliának a kincstára .A középkori várat
a Nagymartoni grófok építtették, akik új lakhelyük után
„Fraknó urainak” is nevezték magukat. A fraknói grófok,
pazarló életmódjuk miatt, később teljesen eladósodtak és
birtokaikat,
köztük Fraknó várát
is,
elzálogosították
a Habsburgoknak.1622-ben Esterházy Miklós az osztrák
császártól zálogba kapta a fraknói birtokot, majd 1626-ban
örök adományt nyert a birtokra, és megkapta a fraknói
gróf címet is. Azóta a vár az Esterházy család tulajdonában
van, jelenleg az Esterházy magánalapítvány kezeli.
Késő délután Burgenland székhelyére Eisenstadtba az Esterházy kastélyhoz folytattuk
utunkat.
Az épület története a XIII – XIV.
századra nyúlik vissza, a korábbi
várkastélyt
a Kanizsai család
emeltette a XIV. század végén.
Miután az 1600-as évek közepén
az Esterházyak tulajdonába került
a
birtok,
a
késő
gótikus
várat Esterházy Pál 1663 és 1672
között, itáliai építészek tervei
alapján barokk palotává alakíttatta,
amely azután több mint 300 évig
szolgált
a
hercegi
család
fő rezidenciájául .A II. világháború
után a burgenlandi tartományi
kormány a kastély fontosabb
részeit bérbe vette. 2010-től
az Esterházy Magánalapítvány kezeli a kastélyt.
Egy tartalmas nap után, kicsit elfáradva, de élményekkel gazdagon értünk haza az esti
órákban.
Illésné Rácz Andrea
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Szlovéniai erdei iskolában jártak a Tatay-s diákok
A badacsonytomaji Tatay Általános Iskola felső tagozatos diákjainak egy csoportja október 16
és 20-a között ljubjanai testvériskolája meghívására 5 napot egy szlovéniai erdei iskolában
tölthetett ottani diákokkal közösen Spuhlja (Szlovénia) település szomszédságában. A
cserekapcsolatnak
köszönhetően tanulóink
a nap 24 órájában
gyakorolhatták az angol
nyelvet, szerezhettek új,
külföldi
barátokat,
ismerték meg a vidéki
Szlovénia egy szeletét,
miközben
izgalmasabbnálizgalmasabb csapatépítő
foglalkozásokon vettek
részt.
Az erdei iskola olyan programsorozatot állított össze számunkra, melyben számos aktív,
mozgásos tevékenység szerepelt. Egy gyalogtúra keretében ellátogattunk a Ptuj város
közelében található vízduzzasztó gáthoz. Lebicikliztünk a Dráva egyik holtágához, ahol
kajakokba pattantunk és evezve csodálhattuk meg az őszi Dráva élővilágát. Megismerkedtünk
Ptuj várának kalandos történetével, megnézhettük és ki is próbálhattuk egy katonai
hangszerkiállítás darabjait valamint a helyi hagyományokat idéző farsangi maszkokba és
ruházatba bújhattunk, mely a mi busójárásunkra emlékeztetett.
Az izgalmas kulturális programok mellett lovagolhattunk, íjászkodtunk és falat is mászhattunk.
A napot közös reggeli tornával kezdtük a titokzatos, ködbe burkolózó kukoricaföldeken,
bepillantást nyerve az őszi mezőgazdasági munkálatokba is. Délutánonként pedig a
szabadidőt kosarazással, röpizéssel, tollasozással töltöttük ki. Az utolsó előtti estén pedig ki
mit tud versenyen vettünk részt, melyet egy jó hangulatú diszkó követett.
Az utolsó napon a 2 iskola diákjai könnyes búcsút vettek egymástól. Az eseménydús hetet
követően megfáradva, ám élményekben gazdagon tértünk haza. Számomra nyelvtanárként
különösen jó volt látni és hallani, hogy milyen sokat fejlődtek diákjaink az 5 nap során
magabiztosságban és kommunikációban.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani vendéglátóinknak és kísérőinknek Nataliának és
Hermann Lászlónak a tartalmas programokért valamint Badacsonytomaj és Ábrahámhegy
települések önkormányzatainak az utaztatásban nyújtott segítségért, mellyel iskolánkat
támogatták.
Rohály Eszter- Zapletál József

XXIV. évfolyam 4. szám 2017. december

oldal9

Ábrahámhegyi Hírmondó

Őszi kirándulás
A negyedik osztállyal egy szép őszi
pénteken felkerekedtünk túrázni. Célunk
a Tóti-hegy meghódítása volt. Útközben
az ismerős és ismeretlen helyeket
egyaránt felderítettük. A „tóti katlan”
varázsa a ruhákat sem kímélte, de ez
nem okozott gondot senkinek, hiszen a
fenéken csúszás élménye többet
jelentett mindennél. Felmászva a tetőre
a környék összes hegyét, a völgyeket, a
falvak elhelyezkedését és a Balatont is
sokáig csodáltuk. A csúcsról való
leereszkedés sok ügyességet kívánt, ki
így, ki úgy, de megoldotta. Visszaérve az iskolához kellemes fáradtság uralta a társaságot.
Tartalmas nap volt!
Farkas Csilla

Zalai Sütnivalók
Varannai Gyula bácsi ajánlásával ajánljuk szíves figyelmükbe a következő zalai sütemény
recepteket, melyekből kiváló karácsonyi sütemények készülhetnek.
Diós laska
½ kg liszt
20 dkg margarin
fél marék vágott dió
1 pohár tejföl
1 teáskanál só
1 tojássárgája
A lisztet gyúródeszkára
tesszük, margarinnal
összemorzsoljuk. A diót
késsel apróra vágjuk, és a
liszthez adjuk, megsózzuk,
a tojássárgájával és a
tejföllel közepes
keménységű tésztát

gyúrunk. (Ha a tészta
kemény lenne, 1-2 kanál
tejföllel gyengíthetjük.)
A tésztából nagyobb tojás
nagyságú gombócokat
formálunk. A gombócokat
fél kisujjnyi vastagságú
kerek lapocskákra
(laskává) sodorjuk.
Tetejüket villával
megszurkáljuk, vékonyan
zsírozott tepsibe rakjuk, és
forró sütőben megsütjük.
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Zalai dödölle
10-12 burgonya (1,2 kg)
40 dkg liszt (2 bögre)
1 csapott evőkanál só
2 fej vöröshagyma
2 tojásnyi zsír (12-13 dkg)
A burgonyát megtisztítjuk,
kockákra vágjuk,
megmossuk, és egy
négyliteres fazékban
föltesszük főni annyi
vízben, hogy egy ujjnyira
ellepje. Ha megfőtt,
oldal10
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burgonyatörővel a levében
összetörjük, megsózzuk.
(Egészen kásaszerű
legyen.) A lisztet
beleöntjük, jól elkeverjük,
szinte dagasztjuk a
burgonyatörővel vagy
fakanállal. A dagasztást
addig végezzük, míg olyan
keménységű lesz, hogy
már nem ragad a fakanálra
és az edény falára.
Hagyjuk a masszát gyenge
gázlángon alátéttel, hogy
le ne égjen! Apró kockára
vágott vöröshagymát
felhevített zsírban (vagy
olajban) aranysárgára
pirítjuk. Egy cseréptálba
vagy lábasba kevés
hagymászsírt teszünk, és
a masszából zsíros
kanállal nagy galuskákat
szaggatunk. Hagymás
zsírral ismét meglocsoljuk,
és tovább szaggatjuk, míg
az anyag (a massza) tart,
és mindig meglocsoljuk a
hagymás zsírral. A
kiszaggatott dödöllét
sütőben vagy tűzhelyen
megpirítjuk. Ha
hagymásan szeretjük, a
tetejét tálaláskor
megszórhatjuk zsírban
pirított, karikákra szeletelt
hagymával.
A dödöllét újburgonyából
nem lehet készíteni!

Kelt prósza
50 dkg liszt
4 dl tej
1 tojás
diónyi margarin vagy zsír
marék vágott dió
2 dkg élesztő
3 evőkanál cukor
csipet só
Az élesztőt 1 dl langyos
tejben (enyhén cukros)
elkeverjük kb. 3 literes
fazékban. A tojást jól
elkeverjük a fele tejjel,
sóval, és az élesztőt a
tejhez adjuk.
Hozzátesszük a lisztet, és
jól összekeverjük. Ha
összeáll a tészta, a
maradék tejet apránként
hozzáadjuk, és simára
keverjük, belekeverjük a
langyos margarint vagy
zsírt.
Az edényt letakarjuk, és
meleg helyen 1 órát kelni
hagyjuk. Ha megkelt,
zsírozott tepsibe öntjük,
elsimítjuk. Tejjel elkevert
tojássárgájával megkenjük,
a cukrozott vágott dióval
(kristálycukorral kell)
megszórjuk. 20-25 percig
kelni hagyjuk, és
megsütjük. Kisebb
kockákra vágjuk,
porcukorral meghintjük, és
tálaljuk.
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Sóskifli (sörkifli)
50 dkg liszt
2 dkg élesztő
6-7 dkg margarin
1 kávéskanál cukor
2 tojás
1 kávéskanál só
1 teáskanál köménymag
3-4 dl tej
só
Az élesztőt 2 dl tejben
megáztatjuk, 1 kávéskanál
cukorral elkeverjük. A
lisztet egy tálba tesszük,
hozzáadunk 1 tojást, az
élesztős tejet, 1 diónyi
margarint. Összekeverjük,
és 2 dl langyos tejjel
megdagasztjuk.
Ha a tészta a kezünkről és
a tálról elválik, akkor
lisztezett gyúródeszkára
öntjük. Négy cipót
formálunk belőle, és 30
percig letakarva kelni
hagyjuk. Majd a cipókat
vékonyra kinyújtjuk, és
olvasztott margarinnal
megkenjük. 8 körcikkre
fölvágjuk, és kifliket
sodrunk belőle. Zsírozott
tepsibe rakjuk, sós tojással
megkenjük,
köménymaggal
megszórjuk, és fél óra
kelés után megsütjük.
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A Badacsony legendája
A rege úgy tartja, egykor óriások laktak a Balaton vidékén, az erdők mélyén. Szelídek voltak, a
légynek sem ártottak, nem sok dolguk volt az emberekkel, de ha feldühödtek, abban nem volt
köszönet. Lábdobogásuk nyomán források törtek fel a föld mélyéről, elhaladtukban
patakmedreket vájtak a talajon, fákat csavartak ki, hogy csak úgy zúgott belé a Bakony erdeje.
A
gyorsan
múló
évezredek alatt aztán
kihaltak.
Utolsó
képviselőjük,
akit
Balatonnak hívtak, a
Badacsony környékén
élt egyetlen lányával,
Haláppal egy magas
sziklavárban.
Az
óriáslány kedves és
vidám volt, karcsú, mint
egy nyírfa, csak éppen
nagyon magányos és szomorú, hiába adott meg neki mindent apja, ami csak az erejéből telt.
Egy napon aztán Haláp összetalálkozott egy emberrel, egy kislánnyal, akivel gyorsan
megbarátkozott, és keszkenőjében hazavitte a sziklavárba. A napok attól fogva vidáman és
gondtalanul teltek, játékkal, kirándulással és hosszú-hosszú beszélgetésekkel; Csilla, a kis
emberlány mesélt arról, milyen az élet odalent a völgyben, milyenek a földi halandók, mi az
örömük-bánatuk, Haláp pedig, aki egyedül, egy morgolódó öreg óriással nőtt fel, irigykedve
hallgatta őt. Telt-múlt az idő, egyszer aztán Csilla meghallotta az erdőből mátkája
vadászkürtjének hangját és hirtelen
belehasított, mennyire hiányzik neki
egykori élete. Haláp hiába kérlelte,
elmenekült tőle, ebbe azonban az
óriáslány belebetegedett. Öngyilkos lett,
levetette magát a meredélyről, az északi
szél nyelte el utolsó sikolyát.
Apja, miután megtalálta a holttestét, egy
hatalmas sziklával akart neki emléket
állítani, de éppen ez a szikla lett a
veszte: maga alá temette, miközben szörnyű vihar támadt, mintha a pokol minden ördöge
egyszerre szabadult volna el. A kimozdított szikla helyén feneketlen örvény tátongott, zúgott
elő belőle a víz, az égből pedig az özönvízszerű eső. A hullámok elborították a hegyek aljában
elterülő, teknő alakú síkságot – a monda szerint így keletkezett a Balaton. Az utolsó óriás
pedig ma is ott pihen a tó mélyén, a hatalmas kőtömb alatt, leánya emlékét pedig a koporsó
alakú hegy, a Haláp őrzi.
Forrás:http://www.alon.hu
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Ábrahámhegy ÖTE hírei
Ismét egy eseménydús és sikeres
évet tudhatunk magunk mögött.
Egyesületünk idei évben is számos
káresemény felszámolásában vett
részt
melyek
között
voltak
kéménytüzek,
kigyulladt
lakóépületek, közlekedési baleset,
tarlótüzek,viharkárok felszámolása.
Több rendezvényt is rendezvényt
biztosítottunk,
hogy
a
kikapcsolódni, szórakozni vágyó
emberek biztonságba legyenek.
Csapatunk tudásának naprakészen
tartásához elengedhetetlenek a
gyakorlatokon, bemutatókon való
részvétel. Több ilyen eseményen is
részt
vettünk
és
tanultunk
hivatásos bajtársainktól. Szakmai
és sportversenyeken is sikeresen
szerepeltünk.
Egyesületünk tagjai Dressel Ármin
és Pál Katalin több lépcsőfutó
versenyen is szép eredménnyel
szerepelt. Kata elnyerte az ország
legerősebb tűzoltónő címét és
minden versenyen elhozta az első
helyezettnek járó elismerést. Szerencsére elmondhatjuk hogy
egyesületünk szépen fejlődik felszereléseink is egyre jobbak
és újabbak.
Ezeket nagy részben pályázati úton nyertük. Szeretnénk
fecskendőnket is lecserélni egy újabb gyorsabb gépjárműre
hogy még hatékonyabban és gyorsabban el tudjuk látni a ránk
eső feladatokat. Reméljük a közel jövőben sor kerülhet rá.
Egyesületünk vár minden olyan hölgyet/urat , lányt/fiút
életkortól függetlenül aki szeretne betekintést nyerni a
munkánkba. Elérhetőek vagyunk a facebookon is !
Ács Balázs
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VADÁSZATI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosság!
Az Önök és az Önkormányzat részéről folyamatosan sok bejelentés érkezik a vad jelenléte és
károkozása miatt vadásztársaságunkhoz.
A Vad belterületi jelenlétének csökkentése érdekében több, mint tíz szórót alakítottunk ki
zártkerti és külterületi területeken.
A kialakított helyek biztonságosan vadászhatók, a
vagyontárgyait nem veszélyeztetik.

lő irányok mások biztonságát,

2017 december 1 napjától erős vadászati tevékenységet folytatunk a kialakított
szórókon, holdvilág esetén folyamatosan, egyéb időszakban hétfő és csütörtöki
napokon. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Vadászati Osztályától fegyverlámpa
használati engedélyt kapott a társaság.
Az önkormányzatokat felkértem, hogy önöket a lehetőségeihez mérten tájékoztassa.
A vadászati tevékenység során hanghatás várható, mely miatt kérjük szíves elnézésüket.
Kérjük önöket, hogy az erdőket és az erdő közeli területek látogatását esti és éjszakai
időben mellőzzék, valamint sötétedés után gyalogosan is a közvilágítással nem
rendelkező zártkerti és külterületi részeken használjanak valamilyen világító testet,
lámpát, telefont, vagy egyéb eszközt, mellyel a biztonság jelentősen növelhető.
Sajnos a belterületi vad okozta problémákat a vadásztársaság egyedül nem tudja megoldani,
vadászati joga a belterületre nem terjed ki. Megkerestük az Önkormányzatokat, hogy az Önök
segítségével a belterületi vad előfordulásokat jelezzék, mely alapján tapasztalt vadászok
részére a belterületre a rendőrségtől megkéri ezen területek vonatkozásában a vadászati
engedélyt.
Vaddal kapcsolatos probléma ( döglött vad, belterületi élőhely felderítés, rendkívüli vad
beszorulás esetén, a vadásztársaság az alábbi telefonszámon érhető el.
Baracskay Lajos: 30/2394652
Kérem, Önöket legyenek segítségünkre a vad belterületen illetve annak közelében történő
megjelenésének megakadályozásában.
Nemesgulács, 2017. december 8.
Tisztelettel:
Baracskay Lajos
Csobánc Földtulajdonosi Vadásztársaság elnöke
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Fenntartható üdülőövezeti-kistelepülés
Homonnay Zsombor

Előszó

Megjelent és erősödik – sokszor még nem tudatosan - a „fenntartható település” koncepciója
és irányultsága, amely egyfajta védelmet nyújt a minden határon túli növekedéssel szemben, s
egyensúlyt keresve védi a természeti rekreációs lehetőségeket és egyúttal a helyi termékek
előállításának alapjait és esélyeit is. Segít megőrizni egy település arcát, egyediségét, mely az
összes résztvevő / érdekelt számára „nyertes-nyertes” viszony lehet.
Merre tovább? Hogyan igazodjunk és mihez? Lényegi kérdés: mi a „meghatározó környezet”,
ami minden mást irányít, ami az arányokat tekintve elsődleges: a tisztán üzleti célok vagy az
élhetőség?
A sikerhez itt lehet szükség az irány és arány-váltásra.
Merre ne? Ne a természeti adottságainkat igazítsuk rövidtávú (elsősorban üzleti) céljainkhoz,
azaz ne a hegyet faragjuk a házainkhoz.
Merre igen?Az adott település hosszú távú élhetőségének megőrzése céljából, életformánkat
illesszük a természet és hagyományok adta lehetőségekhez.
A jövőválasztás nincs messze, kérdés milyen alapgondolaton nyugszik? Az állandó lakosok
szférái (önkormányzat, intézmények, vállalkozások- civil szféra- lakosság) és a sokszor itt
tartózkodók jól meghatározott és képviselt csoportjai együttműködésével mindezekről közösen
lehet gondolkodni. Kérdés ki kezdi, kezdeményezi?
Bevezetés

Két éves önkormányzati képviselő-testületi munka mutatta meg számomra, hogy amit ma
feladatunknak tekintünk, illetve döntésként hozunk hihetetlen mértékben kihat egy-egy térség,
település utánunk következő nemzedékeinek életfeltételeire, lehetőségeire. Hatványozottan
igaz ez egy olyan természetvédelmi, ám nemzetgazdásági (fejlesztési) szempontból is az
érdeklődés
középpontjában
álló
térségre,
mint
a
Balaton.
Szűkebb környezetemben, Ábrahámhegyen üdülőjellegéből fakadóan, az év nagy részében 4500, a nyári időszakban ezt megtízszerezve 4-5000 ember tartózkodik huzamosabb ideig a
településen és veszi, venné igényben annak ingatlanok után befizetett adóbevételeiből
létrehozott (üdülő-) szolgáltatásait.
Üdülőövezeti sajátosságok a Balatonnál

Alapesetben -, tehát, figyelmen kívül hagyva a turizmus fejlesztésére nyújtott Európai Uniós és
állami támogatásokat - a lakosság jelentős része és az önkormányzatok is az (üdülő)ingatlanok után fizetett adókból él és tartja működésben a településeket.
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A lakosság másik része az üdülőövezetbe látogatók számára végzett szolgáltatásokból szerzi
meg jövedelmét, amely mögött nem ritkán termelő -, bortermelő vidék lévén – szőlőtermesztő
tevékenység (is) áll.
A helyi szolgáltatások igénybevétele mellett, a látogatók vízparti rekreációs és turisztikai céllal
érkeznek e helyszínekre. A nyaralóingatlanok tulajdonosai és bérlői is ezeket a lehetőségeket
keresik a környék adottságaiban.
Van, aki vízparti, ahhoz közeli, mások panorámát nyújtó területrészeket keres(né)nek fel, vagy
ingatlanokat vásároln(án)ak, bérel(né)nek pihenésük biztosítása céljából, vagy akár gazdasági
megfontolásból.
E lehetőségek azonban földrajzilag behatároltak, végesek. Bizonyos létszám felett a pihenés,
kikapcsolódás ellenében ható forgalomnövekedés, túlzsúfoltság alakulhat ki, amely által egyegy településrész élhetetlenné is válhat. Erre az elsődleges turisztikai célpontokat jelentő,
intézmények strandok, kikötők forgalomnövekedéséből következtethetünk. Érzékelése esetén
ki kell mondanunk, az illető település egyensúlyt vesztett, fokozatosan alkalmatlanná válhat
funkciója betöltésére.
Zsúfoltság keletkezik a vízpartokon, a domboldalakra épített ingatlanok mérnöki bravúrok és
jelentős pénzösszegek felemésztése által egymás elől „lopkodják” a kilátás lehetőségét, és
próbálnak meg olyan belső miliőt létrehozni, ahová nem hatol be, vagy el a forgalom és
lakóközösség növekedésével járó zaj és egyéb hatások. A „menekülés” kényszere által -, a
megművelt és erdőterületek rovására – egyre újabb épületek „kúsznak fel” a domboldalakra.
Két út

Miután messze eltávolodtunk a keszthelyi Balatoni Múzeumban fellelhető, 1800-as évek
térképein látható partszakaszokat és tómedret is felosztó víz- és szőlőbirtokosságok
rendszerétől, fejlesztés tekintetében az üdülőövezetek települései két alapvető lehetőség
közül választhatnak:
1./ A gyors megtérülés reményében, beruházások általi idegenforgalom maximalizálás.
A vízparti, így alapvetően természetvédelmi környezetben elhelyezkedő, - ezáltal kellő
mennyiségű munkahelyet biztosító, jelentősebb ipari termelés befogadásában akadályozott városok, lakosságuk nagy száma miatt gyakran ilyen pályán mozognak. Munkahelyek
biztosítására az idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások bővítése nyújtanak
lehetőségeket. (Pl.: Keszthely, Hévíz, Balatonfüred, Siófok)
(BFT, BIFÜ: „Balaton, a természetes régió” című kiadvány, 2013.)
2./ Az üdülőövezeti kistelepülések azonban egy másik, kevésbé látványos, ám
hosszútávon mégis megtérülő utat is választhatnak. Ennek meghatározása a „fenntartható
üdülőövezeti-kistelepülés” lehet, amely a környezet- és természetvédelmi szempontokra
épített, fejlesztési programjaként elsődlegesen a rekreációs lehetőségek mind teljesebb
kiszélesítését tűzi ki célul. Igyekszik megőrizni a közcélú vízparti hozzáférés, a túrázásra
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alkalmas domboldalak és erdős területetek adta lehetőségeket. Emellett felmutatja és a
látogatók, nyaralók számára elérhetővé teszi azokat a csak rá jellemző értékeket, melyek
sajátjai. Pl.: helyi termékek, borok, gasztronómiai egyediségek, stb.
Igyekszik megláttatni az ezekben rejlő turisztikai lehetőségeket és ezeken keresztül
megteremteni látogatottságát.
Ezáltal védelmet nyújt a csekélyebb létszámú állandó lakosság mindennapi életének
nyugalmához, megőrzi az itt termelő, munkát végző, és nem egyszer a városi üdülő
települések szükségleteit is kielégítő vállalkozásainak eszköz-, hely- és termőföld
szükségletét, védi a helyi vállalkozások érdekeit (2013. évi CXXII. - Földforgalmi Törvény).
E folyamat nyertesei lehetnek azok a nyaralni vágyó ingatlantulajdonosok és bérlők is, akik e
szerényebb forgalom melletti lehetőségeket kívánják felkeresni nyaralási céllal. Számuk nem
csekély.
A földbirtok-politikai irányelvek kiszélesítése mellett, e két alapvető lehetőség és a közöttük
húzódó átmenetek segíthetik formálni a balatoni turizmus diverzitásának megőrzését,
elkerülve főleg a tó északi partján (Kenesétől Keszthelyig) esetlegesen kialakuló teljes
beépítettséget és zsúfoltságot, amely által,- a vízparti területek (rétek, legelők, nádasok),
domboldalak természeti értékei és szőlő-gyümölcs termőterületei óhatatlanul sérülnek.
(Megjegyzés: szinte a Ruhr vidékhez hasonlíthatóan, a déli part Balatonmáriafürdőtől
Balatonakarattyáig összefüggő településsé vált.)
Döntés-előkészítési szempontok

Némiképp visszautalva a közbirtokosságok rendszerére, mai döntéseink és elhatározásaink
alapjai a vízparti településhez rendelt partszakaszok és környezetük domborzatának
sajátosságaiban keresendő. Mindez tehát azt sugallja, hogy még ma sem késő olyan
településrendezési szemlélet kialakítsa és követése, amely által elsődlegesen nem természeti
adottságainkat igazítjuk rövidtávú (elsősorban üzleti) céljainkhoz, hanem az adott település
hosszú távú élhetőségének (fenntarthatóságának) megőrzése céljából, életformánkat illesztjük
a természeti adottságokhoz és erre épült hagyományos földhasználat lehetőségeihez. Azokat
megőrizve alakítjuk tovább a település és környezetének funkcióit.
Melyek ezek?
Termőterületek megőrzése és művelésben tartása.
Erdőterületek védelme, gondozása, gyarapítása.
Természetes vízparti területek és azok nádasokkal való természetes kapcsolatának
megőrzése.
A vízpart közeli mezőgazdasági területeknek művelésben tartása, környezetbarát
technológiával megművelve.
A nádas területek nádgazdálkodásba vonása, figyelembe véve a madárvédelmi szempontokat
(http://www.lokal.hu/2017-08-illegalisan-kikotott-hajok-tucatjait-rejti-a-balatoni-nadas/).
Mindezek környezetvédelmi szempontokra épülő, közcélú kezelésben tartása.
Forgalom szabályozása.
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A megvalósíthatóság alapfeltételei

A folyamatok időben történő észlelése érdekében az építési hatóságokkal való szorosabb
együttműködésen keresztül növelni kell az önkormányzatok rálátását, érzékenységét a
területeiken zajló vagy tervezett fejlesztési, változtatási szándékok tekintetében.
Az önkormányzatok mind szorosabbra és természetessé kell formálják kapcsolataikat, a helyi
erdő, termőföld, víz és vízparti területek kezelésével, védelmével foglalkozó hivatalokkal,
szervezetekkel, beleértve a civil szervezeteket is.
Üdülő-övezeti kistelepülés

Az önkormányzatok 1990-es megalakulása óta, - alapvetően a Balaton északi partján fekvő
kistelepülések - választási helyzet előtt állnak, és még ma sem késtek el (túlságosan)
jövőképükre vonatkozó alapvető döntéseik meghozatalával. Mai arculatuk és múltjuk alapján
többnél megállapítható korábbi alapvető szőlőtermesztő, mára üdülő település jellege.
Egyrészt, mert legrégebbi épületeik az itt-ott fellelhető pincékből, présházakból, kápolnákból
és a háború előtt épült villákból áll. Másrészt, esetenként kifejezett faluközpont sem fedezhető
fel területükön.
Adottságként kezelve, érdemes „fenntartható üdülő település” jellegük megőrzésén
fáradoznunk, melynek alapfeltételei:
a nyári kánikulai hétvégék forgalmát „leggyengébb láncszemként” tekintve, meg kell határozni
vonzáskörzetüket és fel kell mérni befogadóképességük határait,
a befogadóképesség határait tükröző látogatottságnak megfelelő vízparti hozzáférés
biztosítása,
kellő mennyiségű, de minimálisan a jelenlegi (2017-es állapot) zöldövezeti, mezőgazdasági
(szőlő) művelésbe vont és erdőterület megőrzése, gyarapítása,
túlzsúfolt közlekedési és parkolási gócpontoktól mentes, biztonságos forgalmi rend kialakítása,
közellátás és közszolgáltatás javítása.
Hogyan kezdjük?

Hogyan kezdjük a jövőválasztást? Még nem késtünk el, ugyanakkor mégis van egyfajta
sürgetettség érzetünk, akik megéljük jó pár éve itt a mindennapokat, a nyarakat és mindezek
között az ünnepeket. Ne a tartalommal kezdjük, hanem tervezzük meg a lépéseit, folyamatát,
(mit kivel mikor miről hogyan).
Jövőválasztás: múlt, mi működik - mi nem, meghatározó értékek, hitek, tendenciák, választott
jövő.
Ábrahámhegy, 2017. 08.31.
Homonnay Zsombor
önkormányzati képviselő
Elérhetőség: Ábrahámhegy
30/9408-873 /
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Köszönetnyilvánítás
A Pro Ábrahámhegy Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2016. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták.
A felajánlott összeg: 163.773.-Ft
A befolyt összeget az Alapítvány Ábrahámhegy Község kulturális rendezvényeinek
támogatására használta fel.
Kérjük a jövőben is szíves támogatásukat. Adószám: 19265850-1-19
Kondor Lászlóné
Kuratórium Elnöke

Felhívás
Kedves lakosaink! Kérjük önöket, hogy gondolataikat, közügyekkel kapcsolatos témájú
cikkeiket küldjék el az ábrahámhegyi hírmondóba, hogy megjelentethessük azokat.
Az elkészült írásokat a kulturhaz@abrahamhegy.hu email címen várjuk word
dokumentumban.

2017. évi rendezvényterv
december 22.

Mindenki karácsonya

Vasútállomás

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

december 31.

Óévbúcsúztató szilveszteri
Pancsolás

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

december 31.

Szilveszteri buli

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Január 27.

Falusi disznóvágás

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Ábrahámhegy Község Önk. Képviselő-testülete a rendezvények időpontjának változtatásának jogát fenntartja.
Vella Ferenc Zsolt polgármester
Ábrahámhegy, 2017. november13.
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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.huhonlap: 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 szerdáján:
Ábrahámhegyen:
9-11 óráig
Badacsonytomajon: 13-16 óráig

KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK:
Nyitva: Keddtől szombatig: 12-től 18 óráig
Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu
Tel: 70/380-0761
Könyvtáros: Szabóné Berki Szilvia
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Nyitva: szerdától-szombatig: 15-21 óráig
Tel: 70/380-07-63
Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Ábrahámhegy Művelődési Házban
Minden héten, kedden: 10.30-tól 11.30-ig
Családgondozó: Krausz Noémi
Tel.: 06-30/426-2207

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

FALUGAZDÁSZ:
Győrffy Szabolcs
Tel:70/436-50-93
Fogadóórája Révfülöpön a Polgármesteri Hivatalban:
Minden pénteken: 10-től 11.00 óráig
Tapolcán: 8300 Tapolca Kossuth u.2.
Minden szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig

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

BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE
8261 Badacsony, Római u. 2.
Fogadó óra: H-CS 8-12
Email: sellyei.gabor@hnt.hu
Sellyei Gábor hegybíró: 70/489-85-69

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: 80/533-533
Magáz Kft gáz: 93/500-500
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK:
Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105

ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA
8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006
dr. Ásványi Tamás 20/9217-372
Kéményseprő: veszprem.katasztrofavedelem.hu/telefonszamok

Kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyfélszolgálati telefonszám: 1818 (9.1 menüpont)

Ábrahámhegyi Hírmondó
Felelős kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Szerkesztő:Szepesi Gusztáv Extreme Movie Kft.
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Ny.sz: MKMB/PHF/1461/Ve/94
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