Ábrahámhegyi Hírmondó

XXVI. évfolyam 2. szám 2019. november
Ady Endre
Milyen az ősz?...
A felhő sem olyan, mint nálunk
És milyen más az őszi fény!
Nem csókol oly megejtő csókkal,
Milyen ifjúságom szép helyén.
-Mint az ősz? Olyan bűbájos
Álomba ringat most is ott?...
Megkérdeném, de messze vagytok,
Százszor irigyelt boldogok.

Hogy ragyogott! Hogy szórta fényét
Magára, édes és reám,
Az az ősz volt a legszebb s maga
A legszeretettebb leány.
Ha eszembe jut, oly fájdalom
Égeti most is lelkemet…
-Milyen az ősz maguknál, édes?
Annál szebb – érzem – nem lehet!

Megkérdezem magától, édes:
Milyen az ősz? Oly szép talán,
Mint mikor egymásról álmodtunk
Sok fényes tündér-éjszakán?
-Milyen az ősz? Az őszi rózsa
Nem hervadt, szép, mint egykoron,
Amikor együtt nézegettük
Elábrándozva boldogon.

Itt hűvös ősz van. Lehullott már
Az első, hideg őszi dér,
Lemondani tanít a hulló,
Búcsuzó, sárgult falevél…
Az én szívem is rideg, fásult,
Csak néha sóvárg, és beteg…
-Milyen az ősz maguknál, édes?
Óh, írja meg! Óh írja meg!..

Az őszi rózsa olyan szép volt
Akkor; most is emlékezem,
Hogy féltünk a korai dértől,
Ha nézegettük kettesen.
Az őszi rózsa s mi szerelmünk
Milyen hamar elhervadott…
-Milyen az ősz maguknál, édes?
A nap még most is úgy ragyog?

Lackó Szilágyi Imre: Zsombékos (pasztel)
A festőverseny festményei most kedvező áron a Kultúrház
nyitva tartása ideje alatt megvásárolhatóak.

Tisztelt Ábrahámhegyi Olvasók!
Szeretnénk pár mondatot szólni önökhöz. Technikai okokból ebben az évben csak két számot tudtunk megjelentetni. Ez a második
szám, amit most olvasnak. Beköszöntött az ősz, kinek a pihenés, kinek a szüreti munkát jelenti. A nyári pezsgés után nyugodtabb
napok következnek, az elmélyülés a pihenés időszaka. A természet is nyugovóra tér, rövidülnek a nappalok, hűvösebbek az éjszakák.
A strand most a vadkacsáktól hangos, a nyaralókon a zár, lakat utoljára kattan, elmennek lassan ők is. A gólyák után a kisfecskék is
messze szállnak napsütötte tájat keresve. Mi maradunk helyiek, e festői szépségű tájon Ábrahámhegyen. Ezt a bensőségesebb,
meghittebb időszakot szeretnénk kicsit emlékezetessé tenni ezzel az újsággal. Bízunk benne, hogy hátralévő programjainkon is sok
látogatót láthatunk vendégül.
Szeretettel ajánljuk minden kedves Ábrahámhegyi Lakosnak és Nyaraló tulajdonosnak egyaránt!
Tisztelettel: a szerkesztők
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Választási Eredmények
A 2019. október 13Ͳán megtartott önkormányzati képviselƅ és polgármester választás Ábrahámhegyen rendben
lezajlott.Rendkívülieseményaszavazásidejealattnemtörtént.
2019.október13.napjánanévjegyzékbenszereplƅválasztópolgárokszáma490fƅvolt,aválasztásonmegjelent325
fƅ.Arészvételiarány66,33%Ͳosvolt.
A szavazóhelyiség 19 órakor zárt, a zárás után elsƅként a polgármester választás szavazatait számolta meg a
bizottság.
Érvénytelen,lebélyegzettszavazólapokszáma:3db,érvényesszavazólapokszáma:322db.
Apolgármesterválasztáseredményesvolt.

Ajelöltekreleadottérvényesszavazatokszámaésaránya:

HomonnayZsomborIstvánfüggetlenjelölt55dbszavazatotkapott,ezaszavazatok17,08%Ͳa.
VellaFerencZsoltfüggetlenjelöltaszavazatok82,92%Ͳával,267dbszavazattalmandátumotnyert.

AzönkormányzatiképviselƅͲtestülettagjainakválasztásánérvénytelen,lebélyegzettszavazólap4dbvolt.Érvényes
szavazólapokszáma320db.
AzönkormányzatiképviselƅͲtestületválasztáseredményesvolt.

Ajelöltekreleadottérvényesszavazatokszáma:

217dbszavazat
KovácsJózsef 
GáspárJózsef 

160dbszavazat
MiklaiZsuzsanna

144dbszavazat
TóthGábor


119dbszavazat
GáspárNorbert

117dbszavazat
SütƅÁrpád


107dbszavazat
HomonnayZsomborIstván
88dbszavazat
ZavariJuditAndrea

55dbszavazat
HegyiZoltánné 

55dbszavazat

Mandátumotnyertek:
KovácsJózsef,GáspárJózsef,MiklaiZsuzsannaésTóthGábor

AVeszprémMegyeiKözgyƾléstagjainakválasztásaaFIDESZͲKDNPgyƅzelméthozta.
Leadottszavazatok:
FIDESZͲMagyarPolgáriSzövetség–KereszténydemokrataNéppárt 175szavazat
DemokratikusKoalíció 





45szavazat
JobbikMagyarországértMozgalom




35szavazat
MomentumMozgalom





31szavazat
MiHazánkMozgalom 





15szavazat
MagyarSzocialistaPárt





13szavazat

Aválasztáseredményévelkapcsolatosan2019.október16Ͳán16.00óráigkifogásnemérkezett,tehátaválasztási
eredményjogerƅreemelkedett.
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Iskolai Hírek
HÍREKARÉVFÜLÖPIISKOLÁBÓL
minket,
mint
egy
étteremben.
Iskolánk
élelmezésvezetƅjének Slemmer Józsefnek és minden
konyhaidolgozónaknagyonköszönjükafinomebédet
és az éttermi felszolgálást. Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatánakpedigazebédutánidesszertet.

SzlovénvendégekaRévfülöpiÁltalánosIskolában
A „Járd végig!” projekt keretében 2019.10.03Ͳán
iskolánk, mint fogadó intézmény látta vendégül a
határ menti kétnyelvƾ iskolából érkezƅ szlovén
diákokatéspedagógusokat.

Utolsó közös programunk egy focimeccs volt, mely a
mieinkgyƅzelmévelvégzƅdött.Agyerekekéstanáraik

Ez a program az Emberi Erƅforrások Minisztériuma
támogatásávallehetƅségetbiztosítaKárpátͲmedencei
iskolásoknak, hogy osztálykirándulás keretében
Magyarországralátogassanak.
A projekt a magyarországi és a határon túli magyar
nyelvƾköznevelésegyüttmƾködésénekéshálózatának
kiépítésétszolgálja.
Dobrovnik község kétnyelvƾ általános iskolájából 13
diák és két kísérƅ tanár érkezett hozzánk. Az iskola
igazgatója Ladislav Soralic köszöntött bennünket, mi
pedig teával és pogácsával fogadtuk ƅket. Délelƅtt
bemutattuk az iskolát, bejárták a tantermeket,
betekintést nyerhettek a tanórai munkába, majd a 8.
osztályosok
kapcsolódtak
a
programhoz.
Bemutatkoztak egymásnak a gyerekek és közös
kiránduláson vettünk részt. Felmentünk a Révfülöpi
kilátóba, ahol vendégeinket is lenyƾgözte a gyönyörƾ
kilátás. Erbele Dávid 8. osztályos tanulónk rövid
ismertetést tartott a környezƅ településekrƅl és a
tanúhegyekrƅl. A túra ideje alatt ismerkedések,
jókedvƾ beszélgetések alakultak a gyerekek között,
melyhezagyönyörƾ,naposƅsziidƅishozzájárult.

A program a Balaton partján folytatódott, ahol
Domina Balázs a Balatoni Horgászegyesület
SzövetségénekIfjúságifelelƅseremekelƅadásttartott
a Balatonról, annak élƅvilágáról és a horgászatról. A
végén a gyerekek készíthettek etetƅanyagot és ki is
próbálhattákahorgászástBalázsjóvoltából.

búcsúzásul helyi focicsapatuk sáljával és egy
ajándékcsomaggal köszönték meg a vendéglátást.
Vendégeink sajnos csak 9 órától 14 óráig tudtak
nálunk lenni szoros programjuk miatt, de ez a rövid
idƅtartalmasanésbarátságbantelt.
Örömünkre szolgált, hogy apró láncszemként mi is
erƅsíthettük ezt az együttmƾködést, melyhez
hozzájárultNémethLászlóigazgatóúrtámogatásais.
Köszönjükszépen!




A természetben eltöltött idƅ után visszasétáltunk az
iskolába, ahol olyan gyönyörƾ megterített asztal várt




TörökPéterné
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AzAula

Ahƾvösebbidƅbeköszöntévelesƅsnapokonaziskolásokszabadidejüknagyrészétaz
aulában töltik. Szerettük volna, ha kényelmesen, barátságos, gyermekközpontú
környezetben telik a pihenés. Felújítottuk a faliújságot, elé
kényelmes kanapé került. A pingͲpong asztalok körül
folyamatosan cserélƅdnek a játékosok. Egy kis nappali
kialakításával otthonosabbá tettük a teret, a diákok puffok és
kisasztalok mellett ülve társasjátékkal, rajzolással, olvasással,
beszélgetéssel tölthetik el a szüneteket. Ide is és a kijárathoz is került egyͲegy játéktároló
polc, labdákkal, kalapgumikkal, tollas és pingͲpong ütƅkkel, melyeket igény szerint
használhat mindenki. Köszönjük szépen a terveket és a kivitelezést Kauker Szilviának és az
ügyeskezƾanyukáknak!
Jószórakozástkívánunk!
PappLívia(DÖK)


SportfesztiválBalatonfüreden
A Révfülöpi Általános Iskola negyedik osztályos tanulói a Magyar Diáksport
Szövetség szervezésében Sportfesztiválon vehettek részt Balatonfüreden!
Az ünnepélyes megnyitón Balogh Gábor kétszeres világbajnok magyar
öttusázó, a Szövetség Elnöke köszöntötte a gyerekeket. A rendezvényen
számos érdekes és színes feladat várta tanulóinkat. Volt ott mindenféle
labdavezetésszlalomban,célbadobás,passzolás...,mégtörölközƅsröplabda
is! Nyolc állomást kellett 6 percig aktívan teljesíteni a gyerekeknek Ͳ a
fesztivál célja az volt, hogy a mozgás által minél több sikerélmény érje a
résztvevƅket.
Sajnos az idƅ gyorsan elszaladt, még szívesen maradtunk volna!!! Zárásként Dombi Rudolf magyar olimpiai és
EurópaͲbajnok kajakozó, Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó mesélt arról, hogy milyen
sokatadottnekikarendszerestestmozgásésasport,majdegyközösfotóvalbúcsúztakagyerekektƅl.
MolnárLajos

Modellpályázat

Iskolánk idei második osztályosai, tavalyi tanévben indultak a Balatoni
HorgászegyesületekSzövetségénekmodellpályázatán.Egyélethƾharcsamodellel
az elƅkelƅ 2. helyet szerezték meg, jutalmul iskolánk 75.000 forint értékƾ
sportszervásárlási utalványt nyert, melyet a képen látható sportszerekre
váltottunk be. Diákjaink már birtokba vették a focilabdákat, felállították a tollas
labda pályát, és ƅrült pingͲpong csatákat vívnak a
szünetekben. A tornaórai gyakorlatoknak ezen túl
szerves részei lesznek a gumiszalaggal végzett
gimnasztikai feladatok, melyek a karizmokon kívül az alsó végtagok izmait, szalagjait és
inait fejlesztik,erƅsítik,de regeneráló és gyógytornához is tökéletesen használhatóak.
Köszönjük:BHSZ
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Október6.AzAradiVértanúkEmléknapja

1849.október6ͲánvégeztékkiAradonaz1848Ͳ49.éviszabadságharc13
honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf
BatthyányLajosegykoriminiszterelnökrekiszabotthalálosítéletet.Abécsi
forradalomévfordulójáraidƅzítettkivégzéssorozatalevertszabadságharc
utánimegtorlásoktetƅpontjavolt,amirƅl,amagyarságévrƅlévrenemzeti
gyásznapkeretébenemlékezikmeg.
Tajti József Zoltán intézményünk magyarͲtörténelem szakos tanára által
betanítottmƾsorral,a6.osztályostanulókelƅadásábanemlékeztünkmeg
az1849.október6Ͳaieseményekrƅl.
Amƾsorravalófelkészülésben,dekorációelkészítésébenTörökPéterné,6.osztályosztályfƅnök,valamintHalápiné
KálmánKatalin(énektanár)voltTajtiJózsefZoltánsegítségére.


HÍREKATATAYSÁNDORÁLTALÁNOSISKOLÁBÓL
DiáksportfesztiválBalatonfüreden

A Magyar Diáksport Szövetség Tehetséggondozás sport által elnevezésƾ
kiemeltprojektjébendiáksportfesztiválokmódszertanifejlesztésétvalósítja
meg.Afesztiválokcélja,hogyarésztvevƅalsótagozatosgyerekekszámára,
kontrolláltversenykörülményekközöttváltozatoslehetƅségeketkínáljanak
és pozitív sporttapasztalatokat nyújtsanak a rendszeres testmozgás
megalapozásánakérdekében.
EnnekaprogramnakamegvalósításáraBalatonfüredenkerültsor,amelyre
a mi iskolánk is meghívást kapott az eddigi diákolimpiai aktivitás, és
eredményesrészvételjutalmául.
Anegyedikesgyerekekizgatottanésnagylelkesedésselvártákeztanapot.
A közös bemelegítést Dombi Rudolf és Kiss Gergely olimpiai bajnokok
részvételetetteérdekesebbé.
A több iskolából érkezƅ gyerekeket a kapott feladatkártyán szereplƅ pecsétek alapján sorolták csoportokba. A
csapatoknak8állomásonérdekesésváltozatosügyességfejlesztƅjátékokatkellettjátszani,amiutánbegyƾjtöttéka
különbözƅ pecséteket. Kellemesen elfáradtak, nagyon jól érezték magukat és élményekkel gazdagabban tértünk
haza.
FarkasMónika:TataySándorÁltalánosIskolaBadacsonytomaj


Úszás
A testnevelés tantárgy keretein belül alkalma nyílik minden évben az iskolánkba járó gyerekeknek az úszás alapjainak
elsajátítására.AzidénisBalatonfüredrejártunkatanuszodábaközpontiszervezésben.Azelƅzetes„úszótudományuk”felmérése
utánkülönbözƅcsoportokatalakítottunkki,ésennekmegfelelƅenálltunknekiamunkának.Tanulóinkakulturáltkörnyezetben
szívesenvégeztékagyakorlatokat,delegjobbanajátékokatvártákazórákvégén.Mindenalkalommalfáradtanérkeztünkvissza
aziskolába,deegybenvárakozáselƅztemegakövetkezƅindulást.Bízombenne,hogyagyerekeknekleszalkalmukbemutatni
„tudományukat”aszüleiknekismajdaBalatonbannyáron.
FarkasCsilla

6

Ábrahámhegyi
Hírmondó
Ábrahámhegyi Hírmondó
ÁBRAHÁMHEGYIBORNAPOK
VISSZATEKINTÉSAZÁBRAHÁMHEGYINYÁRRA.
HogyaniskezdƅdöttismeretségünkÁbrahámheggyel?

Már legalább 5Ͳ6 éve rendszeresen figyeljük feleségemmel az ábrahámhegyi programokat a NETͲen. Ha idƅnk
engedi, átbiciklizünk Pálkövérƅl a kiállítás megnyitókra. Elmondhatjuk, hogy szakszerƾen megszervezett igényes
rendezvényekenvehettünkrészt.Mindeztalátámasztjarésztvevƅknagyszámais.
A polgármester megnyitó szavait mindig jó színvonalú zenei vagy énekes produkciók követik, majd hozzáértƅ
szakember,mƾvészettörténészismertetiakiállítómƾvészéletútját,mƾveinekmondanivalóját,méltatvaazigényes
alkotásokat.AsokfélekiállításközülfeltétlenkiemelésrekívánkozikBernáthAuréltanítványainakévenkénti–magas
színvonalúkiállítása.
SokfestménytémájaaBalatonsokszínƾsége,azábrahámhegyiszƅlƅhegy,debetekintéstnyerhetünkOlasz,Francia,
Spanyoltájakrólis,aholafestƅéltésalkotott.
Ez év júniusában a kiállítás megnyitó utáni beszélgetésen felvetettem a polgármesternek, hogy a borhét
rendezvényeinörömmelvennénkrésztdalárdánkkal.Tulajdonképpenígykerülteka„Muslincák”Százhalombattáról
Ábrahámhegyre.
Apolgármesterszívesenadottlehetƅségetaugusztus4.Ͳreadalárdafellépésére.
Hozzáláttamaszervezéshezéselmondhatom,hogymindenkipozitívanálltadolgokhoz.
Az önkormányzat minden segítséget megadott a fellépéshez. Az együttes minden tagja igent mondott és
gépkocsikkal,családtagokkalegyüttdélelƅtt10óráramegérkeztekaBalatonra.
Többenelƅszörláttákazábrahámhegyiszéptájat.
5órakorpróbáttartottunk,majdindultunkafellépésre.Szerettünkvolnaaszínpadonszerepelni,deazenekarmár
felszerelkezett. Félórás mƾsorunkban 3 tájegység ƅsi bordalaiból válogatott mƾvek szerepeltek. Bár mƾsorunk
kezdetekormégnemvoltaksokan,deközbenfolyamatosanérkezetekazérdeklƅdƅk,éseztmiiséreztükafelhangzó
tapsokból.
Jószívvel,örömmelfogadtákaMuslincákat!
Apolgármesterbegipszeltlábbaliseljött,majdgratuláltafellépésünkhöz.
A mƾsort követƅen az alpolgármester, Kovács József borász bórkóstolóval köszönte meg a szereplésünket.
Nótázássalteltazeste,deszívesenhallgattukazutánunkérkezƅszínpadiegyütteseketis.
Jóhangulatban,szépélményekkelzártukaborestet.Bízunkbenne,hogyleszfolytatás.
MógerJózsef
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Ábrahámhegyi2019éviborversenyeredmények
Ábrahámhegytelepülés2019évinyertesbora
Aborversenylegmagasabbpontszámotelnyertbor
Termelƅneve
BrandtImre
aCapellaSzƅlƅbirtok
aCapellaSzƅlƅbirtok
aCapellaSzƅlƅbirtok
aCapellaSzƅlƅbirtok
aCapellaSzƅlƅbirtok
aCapellaSzƅlƅbirtok
aCapellaSzƅlƅbirtok
aCapellaSzƅlƅbirtok
VágóÁrpád
VágóÁrpád
VágóÁrpád
SzƅkeBarna
SzƅkeBarna
SzƅkeBarna
SzƅkeBarna
SzƅkeBarna
SzƅkeBarna
SzƅkeBarna
GáspárJózsef
GáspárJózsef
GáspárJózsef
GáspárJózsef
GáspárJózsef
GondaSándor
KovácsJózsef
KovácsJózsef
KovácsJózsef
KovácsJózsef
GaálTibor
GaálTibor
GaálTibor
BednanicsJános
BednanicsJános
BednanicsJános
BednanicsJános
BednanicsJános
SellyeiGábor
SellyeiGábor
SellyeiGábor
SellyeiGábor
SellyeiGábor
KalinicsBirtok
KalinicsBirtok
KalinicsBirtok
KalinicsBirtok
KalinicsBirtok
KalinicsBirtok
KalinicsBirtok
KalinicsBirtok
VörösSzƅlƅbirtokésBorpince
VörösSzƅlƅbirtokésBorpince
VörösSzƅlƅbirtokésBorpince
VörösSzƅlƅbirtokésBorpince
VörösSzƅlƅbirtokésBorpince
VörösSzƅlƅbirtokésBorpince

Borneve


Iniciálé






GyöngyözƅMúzsacsókja
Múzsacsókja
Mandarin













































SellyeiGábor2018ͲasévjáratúShillerboraͲnagyaranyérmes
SzƅkeBarna2017ͲesévjáratúOlaszrizlingje
Borfajta
Juhfark
Rajnairizling
OlaszrizlingͲRajnairizlingͲZeus
Olaszrizling
Olaszrizling
Zeus
Kékfrankosrozé
Kékfrankossiller
Kékfrankos
Pinotfajták
Pinotfajták
Szürkebarátrozé
Kéknyelƾ
Rózsakƅ
Olaszrizling
Olaszrizling
IrsaiOlivérgyöngyözƅ
Olaszrizling
Szürkebarátnarancsbor
Olaszrizling
Olaszrizling
Olaszrizling
Szürkebarát
Kékfrankosrozé
Olaszrizling
Olaszrizling
Szürkebarát
Kéknyelƾ
Kékfrankosrozé
Olaszrizling
Kékfrankossiller
Kékfrankos
Olaszrizling1.
Olaszrizling2.
OlaszrizlingͲRizlingszilvániͲCserszegifƾszeres
Zweigeltrozé
Zweigeltsiller
Olaszrizling1.
Olaszrizling2.
Olaszrizling
Rozé
Siller
Kéknyelƾ
Kékfrankossiller
Kéknyelƾ
Olaszrizling
Olaszrizling
Olaszrizling
Szürkebarát
Muskotály
IrsaiOlivérͲÚrréti
Olaszrizling
Szürkebarát
Olaszrizling
Szürkebarát
Olaszrizling
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Évjárat
2018
2018
2017
2017
2016
2017
2018
2018
2016
2018
2018
2018
2016
2016
2017
2016
2018
2018
2016
2018
2017
2015
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2018
2016
2016
2018
2017
2017
2018
2018
2016
2015
2018
2018
2017

Jelleg
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
félszáraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
édes
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
késƅi,száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz

Érem
Arany
Arany
Arany
Ezüst
Ezüst
NagyArany
Arany
Arany
Arany
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Arany
NagyArany
NagyArany
Arany
Arany
Ezüst
Bronz
Ezüst
Arany
Arany
Oklvevél
Arany
Bronz
Arany
Arany
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Arany
Ezüst
Ezüst
Arany
Arany
Arany
Arany
Arany
Arany
Arany
Arany
NagyArany
Bronz
Ezüst
Oklvevél
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
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KÖNYVAJÁNLÓ
VáltozatosolvasnivalóvalvárjukazSszésaTélfolyamán,mindenkedvesrégiésújOlvasókat!
CÍM:ÁBRAHÁMHEGY,Badacsonyiút12.Nyitva:KeddͲszombatdu:12.30Ͳ18.30Ͳig
eͲmailcím:konyvtar@abrahamhegy.hutel:0670380Ͳ0229

Könyvtárunk hírei
Az elmúlt évben a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Digitális Jólét Program Pontok
fejlesztése” elnevezésĦ pályázati eljárásban könyvtárunk kommunikációs és informatikai csomagot nyert.
Az alábbi pályázati csomagot, 2018 novemberében telepítették a könyvtárba:
- 3 db laptop és a szükséges szoftverek
- 2 db tablet
- 2 db okostelefon
- 1 db projektor
- 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
- 1 db beltéri Wi-Fi Access Point
- 1 db kültéri Wi-Fi Acces Point
- 1 db router
A könyvtárban elhelyezett eszközöket a könyvtár látogatói térítésmentesen használhatják.
Szintén az elmúlt évben a Nemzeti Kulturális Alap KözgyĦjtemények Kollégiuma által kiírt
„Települési Önkormányzatok Szakmai Eszközfejlesztése, KorszerĦsítése Pályázat”-ra
benyújtott pályázati anyagunkkal vissza nem térítendĘ
támogatást nyertünk, mindegy 3 000 000 Ft értékben,
valamint a teljes felújításhoz saját forrásból az önkormányzat
további 5 500 000 Ft-ot biztosított. A teljes könyvtári bútorzatot kicseréltük,
megvalósult a könyvtárbĘvítés és felújítás is. A gyerekeknek játszószobát
alakítottunk ki, a könyvtár teraszán pedig fedett „Zöld Olvasóliget” várja a kedves
olvasókat.
Szabóné Berki Szilvia
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ÚjkörzetiOrvostköszönthetettÁbrahámhegylakossága!
Idénnyáronmintegy28évszolgálatutánDr.NémethCsabaháziorvosunkátadtaastafétátDr.VizeliJózsef
Mihálydoktorúrnak,akiszinténorvosfeleségévelRévfülöpönképzelielajövƅt,acsaládalapítást.
Ez nem volt a szerencsére bízva. Ismeretes tény, hogy Dr. Németh Csaba doktor úr már tavaly szeretett
volna nyugdíjba vonulni. Meglepetésére, nem mondhatta el, hogy egymásnak adták a kilincset a praxisra
megvételérejelentkezƅk.
A praxis értékesítéssel kapcsolatos legnagyobb probléma a jelenlegi praxisjogi rendszerben keresendƅ,
amely arra készteti a praxist vállaló háziorvosokat, hogy várják meg, amíg egy praxis, a regnáló orvos
nyugdíjazásavagyeladhatatlannáválása,megüresedéseutánközpontilagtartósanbetöltetlenné(6hónap
után)válik.
Így az ellátási körzetet keresƅ háziorvosok teljes mértékben mentesülnek a praxisͲvásárlás költségeitƅl és
akár még állami támogatásban is részesülhetnek. Ekképp próbálnak ösztönzƅen hatni a fiatalabb
orvosgenerációra,akikkötelességüknekérzikahazánkbantörténƅgyógyítómunkavégzésétésnemazországelhagyástválasztják.
Ennekellenéremégisszámoskörzet,növekvƅtendenciátmutatvaͲ2019júniusiÁEEKadatszerint373háziorvosipraxisͲtartósanbetöltetlen
marad. Ebbƅl a 373 körzetbƅl 43Ͳban több, mint 10 éve, 127Ͳben pedig 5 éve üres a háziorvosi rendelƅ. Mivel a praktizáló háziorvosok 11
százalékaelmúlt60éves,11százalékukpedigmár70éveskorfelettjár(sƅtakadegynehány,aki90éveskorfelettispraktizál)ilyenalacsony
kicserélƅdésirátamellett2020Ͳraegymillióembermaradhatháziorvos(egészségügyialapellátás)nélkülMagyarországon!
Afentiekértelmében,areálisveszélytfelismerveRévfülöpnagyközségképviselƅtestületeösszefogvaÁbrahámhegyvezetésévelvállalta,hogy
támogatást nyújt a praxis megvásárlásához és a szolgálat ellátásához szükséges gépkocsi megvásárlásához, nehogy orvos nélkül maradjon a
lakosság!
A fent ismertetett körülmények tekintetében került látótérbe Dr. Vizel József Mihály, a tapolcai doktor, aki Tapolcán született, nevelkedett,
érettségizett,majd2014ͲbenaPécsiTudományegyetemÁltalánosOrvostudományiKaránorvosdoktoridiplomátszerzett.
Azegyetemiévekalattpreventívszemléletƾmunkátvégzett,diplomamunkájátisháziorvositémábanírta.AzegyetemutánkülföldönaltatóͲ
és intenzív osztályos munkakörben dolgozott, majd 2016 decemberében került ki Dr. Rauth Johanna belgyógyászͲháziorvos szakorvos
mentorizáltságaaláegypécsiháziorvosipraxisba.
A szakgyakorlatait a Pécsi Tudományegyetem kiemelt Sürgƅsségi Betegfogadó helyén, valamint az egyetemi klinikák különbözƅ osztályain
végezte, elsƅkézbƅl értesülve a legmodernebb klinikai kutatási eredményekrƅl, irányvonalakról (neurológia, pszichiátria, belgyógyászat,
sebészet,gyermekgyógyászat,szülészetͲnƅgyógyászatstb.).
A gyakorló keresztény szemlélet révén került közelebb a pécsi Irgalmasrendi Kórházhoz, ahol a hospice illetve krónikus osztályokon az
idƅsekkelvalóbánásmódot,valamintapalliatívilletveahospiceellátástsajátítottael.
FalusipraxisgyakorlatátDr.KarasszonDiánamelletttöltötteSzigliget,Hegymagas,Raposkaközségekben,aholnagyörömetszerzettszámáraa
helyifalusiemberekellátásaésújraotthon,helyikörnyezetbenérezhettemagát.
VJM: A praxis és a falu betegeinek hálásan köszönöm a szívélyes fogadtatást! A pécsi évek után újra otthon érezhetem magamat, hiszen a
BalatonͲfelvidék, a TapolcaiͲ, KáliͲmedence páratlan szépsége, az otthon szeretete mindig csodálattal töltött el. A ifjúkori nyári fürdƅzések,
balatonitájképfestések,kerékpártúrák,ahétvégimƾvésztelepekGöbölyöséknélszorosankapcsoltakeddigisÁbrahámhegyhez.Örülök,hogy
mostmárfeleségemisrészeselehetenneka„balatoniálomnak”.

Amunkábajúliuselejénanyáriszezonkellƅsközepéncseppentembele.Ahelyiviszonylatok,azambulánsellátások,nyaralóvendégekmagas
számaellenérekifejezettenjóhangulatbanteltekanyárihónapok.

Munkámatszínesítiazidegennyelvikommunikáció(angol,németnyelv),amelynekkülönörülök,hiszenkarbanlehettartanianyelvtudástis.
Aziskolaorvosiésgyermekellátásnagyörömömreszolgál,hiszenelvégretƅlükkompletta„családorvoslás”igazimibenléte.

Aelƅjegyzésalapjántörténƅhelybenvégzett(révfülöpirendelƅ)vérvételekkelazidƅsebbbetegeknektovábbraiskedvezünk,terhetátvállalva
a tapolcai laborról. A nyár folyamán sikeresen elindítottuk a jövƅ év elejétƅl már kötelezƅen használandó praktikus eͲrecept („felhƅ” alapú,
elektronikus)vényfelírásimódot,melynekhasználatadiverzfogadtatású.

Elmondhatom, hogy ars poeticámnak tekintem a prevenciót. A megelƅzƅ orvostan gyakorlati alkalmazásával számos tragikus kimenetelƾ
betegség (fƅként szívͲ és érrendszeri: stroke, szívinfarktus) számos esetben megakadályozható lenne. Nagy bánatomra a betegek körében
tapasztalhatóak a sztatinokkal kapcsolatos alaptalan rémhíresztelések és félelmek! Elƅdömhöz híven, az evidenciákon alapuló orvoslás
szabályaitkívánom,amostanságtrendikuruzslássalszembenalkalmazni.

Jóegészséget,valamintminélhosszabbegészségbeneltöltöttéveketkívánokmindenkedvespáciensemnek!
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AMAGYARÉSAZEURÓPAIHIMNUSZSZÜLETÉSE
–gondolatokAmagyarkultúranapján–
Kölcsey Ferenc örökbecsƾ költeményének születésnapján, január 22Ͳén méltán ünnepeljük a Magyar Kultúra
teljességét, merthogy az idƅk során nemzeti imádságunkká magasztosult hymnikus lyra – mƾfajában egyedülálló
módontestesítimegnépünkkollektívszellemiségét.
Márazókorbantudtákazakkorigörögökbölcsei,éshirdettékistanításaikban,hogyazenealélekmƾvészete.Sƅt,
mi több, Platón egyenesen személyiségépítƅ és nevelƅ hatást tulajdonít az emelkedett lelkületƾ melódiáknak
(ellentétben a disszonáns hangzásúakkal). Mennyivel inkább igaz ez a hymnikus zenemƾvekre, amelyek magával
ragadó érzelmiͲértelmi elkötelezettséget sugároznak, és erre is buzdítanak. Természetesen az írásos formanyelvƾ
mƾvészetekislétrehozhatnakhymnikusalkotásokat–elsƅsorbanaköltészetmƾfajában–hiszennemvéletlenüla
lant(görögüllyra)apoézisemblémája.
Ámde „ne fogjon senki könnyelmƾen a húrok pengetésihez” merthogy „nagy munkát vállal az magára” (Petƅfit
idézve),kiváltképp,haegynemzetiközösséghimnuszátóhajtjabárkiismegfogalmazni.
A magyar kultúra napján Kölcsey Ferenc költƅi évfordulójához illeszkedƅen kegyeleti kötelességünk megemlékezni
ErkelFerencszemélyérƅl,akiazidƅkfolyamánaHimnuszmegzenésítésévelméltótársszerzƅkéntálltelƅamagyar
kultúrtörténet Pantheonjában. Azonban – a történeti hƾség kedvéért – feltétlenül érdemes ismételten közhírré
tennünk,hogyErkeleredetilegrésztsemkívántvenniakiírthivatalospályázaton,mivelazakkortájtismert,különféle
nemzetek indulószerƾ, csinnadrattás vagy uralkodókat dicsƅítƅ himnusza (Gott erhalte, God save the King), pláne
vérengzésre uszító (öntözze hát rút vérük a határt) nem az ƅ gusztusa szerint való példák voltak. Nem érezte
mƾvészilegihletƅknekezeketamintákat.
Ámde a Nemzeti Zenede igazgatója ezt megtudva, kollégaként baráti délebédre saját otthonába invitálta, majd
gyengéderƅszakkal zongorához ültetve rázártaaszobaajtót – kedélyesenközölve,hogy csak a kész kompozícióval
jöhet ki az ebédlƅbe… Erkel a zongorán csak egy üres kottalapot és a jó elƅre odakészített, és épp a Himnusznál
kinyitott Kölcsey verseskötetet talált. Mit ad Isten – a hálás utókor örömére – mintegy isteni sugallatra – ekkor
kondultak meg a szemközti templomtorony harangjai, és ekkor Erkel azon nyomban, a harangzúgás dallamát
lekottázva,ebbenahangfekvésbenaligfertályóraalattmegkomponáltaaHimnuszénekelhetƅváltozatát.Mondani
sem kell, a pótlólag beadott pályamƾ fölényes gyƅzelmet aratott. A történetet maga Erkel idézte fel Gárdonyi
GézánakaNemzetiSakkͲkörben,lévénmindkettejükszenvedélyes,sƅtkitƾnƅsakkjátékos.
Tudnivalóazonban,hogyetemplomiáhítatotárasztóHimnuszonkívülaközismertenpatriótaErkelmegkomponálta
mégahazafisághimnuszátis,melyetfƅmƾvének,aBánkBáncímƾoperánakdramaturgiaicsúcspontjakéntillesztett
ebbeamƾbe,a„Hazám,hazám,temindenem”kezdetƾtenoráriaként.
Igen ám, de mi magyarok nem csupán a saját, KárpátͲmedencei kultúrkörünk mƾködtetésével járultunk hozzá
Európakultúrájánakszintentartásához,amitabevezetƅbenhivatkozottplatónikoncepcióravisszautalvatudhatunk
újólag megerƅsíteni, mivel több mint két évezreddel késƅbb Kodály Zoltán zenepedagógusként ugyanezt a
meggyƅzƅdést vallotta a minƅségi zene személyiségfejlesztƅ képességérƅl. Sƅt megtoldotta azzal a felismeréssel,
miszerint a megfelelƅ színvonalú zenei környezetben már az anyaméhben ért hanghatások nyomán elƅnyre tehet
szertamagzataszületéstkövetƅszemélyiségfejlƅdésénekmegalapozásával.Természeteseneztazalaphelyzeteta
késƅbbieksoránkövetkezetesentovábberƅsíthetiavilágszerteismertKodályͲmódszerszerintizeneialapoktatás.
Ennek a pedagógiai hungarikumként elhíresült módszernek biztosít ideális hátteret a BartókͲi ’tiszta forrásból’
merítƅ népdalkincs. Olyannyira, hogy miként a forrásvíz megtalálja az útját a természetben föllelhetƅ bármiféle
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közegben, ugyanúgy érvényes ez a törvényszerƾség a zenekultúra spontán terjedésére az emberi társadalom
közegében.
Tudvalevƅ ugyanis, hogy az Európai Unió közös megegyezéssel Beethoven 9. szimfóniájának zárótételét, az
Örömódátválasztottahimnuszául,stílszerƾen,mintanemzetikultúrákfölöttátívelƅfenségesdallamot.Nos,mint
azóta örvendetes bizonyossággá vált, épp ezen a ponton kapcsolódik legszorosabban a magyar kultúrtörténet az
európaihoz.
Nodetartsunksorrendet,ésidézzükfölamagyarzenetudósokegyiklegrangosabbjának,aKodályͲkortársSzabolcsi
Bencének 1943Ͳra visszautaló megállapítását, miszerint az idézett Beethoven mƾnek zárótétele szembetƾnƅ
egyezéseketmutata18.és19.századfordulójánakmeghatározómagyarköltƅszemélyisége,KisfaludySándoregyik
megzenésített népies mƾdalának dallamával… Ezt az észrevételt azóta több magyar zenetudós is megerƅsítette,
többek között Barsi Ernƅ a sümegi Múzeumi Füzetekben, de ifj. Csoóri Sándor népzenész és Karakas Zoltán
néprajzkutatóúgyszintén.
Ennél is nagyobb súllyal esik latba a Bécsi Levéltárból elƅkerült ’perdöntƅ’ archív dokumentumként az Allgemeine
Musikalische Zeitung folyóirat 1816Ͳos márciusi száma, melyben teljes egészében megtekinthetƅ a szóban forgó
„Magyar Szüretölƅ ének” címƾ Kisfaludy mƾdalnak eredeti nyomata, méghozzá Beethoven hozzákomponált
zongorakíséretével.
Közbevetƅleg: közismert, hogy akkortájt számos daliás kiállású magyar legény szolgált a császári testƅrségben –
miként maga Kisfaludy Sándor is. Ezért nem meglepƅ, hogy a kortárs Európa zenei fellegvárának számító Bécsben
kölcsönhatásba került a magyar és az európai magaskultúra. Ékes példája ennek ezen folyóirat azonos oldalán
CsokonaiVitézMihályAReményhezcímƾkölteményéneknémetnyelvƾmƾfordításais.(Csatolva)
BeethoventtehátmegragadtaaKisfaludyáltalmegzenésítettnépieshangvételƾ
mƾdal„kellemesésérzelmekreható”melódiája,amitmagaaköltƅisaBalatonͲ
felvidékinépdalkincsbƅlkölcsönzött.Másszóval:Kisfaludyisugyanabbólatiszta
forrásbólmerített,mintmásfélévszázaddalkésƅbbBartókésKodályistették,és
ennek folytán – némi áttételes közvetítéssel – maga Beethoven is, Kisfaludy
jóvoltából.
Fokozott örömmel tehetjük hát közhírré a BalatonͲfelvidéken fogant népi
dallamvilág legmagasabb rangra emelésének történetét a zeneirodalom talán
legnagyobbóriása,LudwigvanBeethovenáltal.
VanͲeezzelkapcsolatbannékünktennivalónk?–tehetnénkfölaköltƅikérdésta
magyarkultúraünnepnapjaapropóján,amireKodályválaszaígyszól:„azelƅdök
kultúrája egykettƅre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem
szerzimagának”.
Zárszóként: elképzelhetƅ, hogy a kedves olvasók közül többeknek jelentenek a fentiekben leírtak hézagpótló
értesüléseket.

Fogadjákszeretettel! 


VarannaiGyula
Forrás:
AllgemeineMusikalischeZeitungͲ1816.március13.sz.Lipcse/Bécs
SzabolcsiBence:EgyBeethovendallamtörténete–1943.Budapest
BarsiErnƅ:SümegiMúzeumiFüzetek–1994.Sümeg
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KiállításokÁbrahámhegyen
Az idei évben is megrendezésre került Kratochwill Mimi szervezésében egy Bernáth Aurél tanítvány, Nagy Sándor
Zoltán kiállítása, mely 2019 július 30Ͳán de. 11 órakor a Mƾvelƅdési Ház kiállító termében került megrendezésre.
Ahogy szokott lenni itt a kiállítás megnyitókon, nagyon sokan voltak. A megjelenteket Vella Zsolt polgármester úr
köszöntötte.KözremƾködöttTóthJánosLisztDíjasMƾvész.
NagySándorZoltán1941ͲbenszületettBudapesten.ABudapestiKépzƅmƾvészetiFƅiskolántanult,mestereiBernáth
Aurél és Fónyi Géza voltak. DerkovitsͲösztöndíjas, 1974Ͳtƅl rendszeresen kiállító mƾvész Magyarországon és a
Világban.
Most e kis Ábrahámhegyi falura esett a választása, a már hagyományként mƾködƅ minden évben megrendezett
kiállításra.
Fƅbbdíjai:
- FiatalokStúdiójánakdíja1968,1971,1972.
- FƅvárosiBudapestiFƅvárosiTanácsdíja1969
- Forradalmihagyományokpályázat
- MagyarKépzƅmƾvészekSzövetségdíja1994

Köszönjük,hogymegtiszteltealkotásaivalazÁbrahámhegyiGalériát.Akiállítástjúliusvégéigláthattuk.

A következƅ tárlatra a kétévente, immár XI. alkalommal megrendezésre kerülƅ Ábrahámhegy és környékén élƅ
mƾvészekkiállítása,mely2019.augusztus3ͲánKissGáborMƾvészúrrendezésébenvalósulhatottmeg.

AXI.CsoportosÁbrahámhegyikiállítás
Az ,,Ábrahámhegyen és környékén alkotó képzƅͲ és iparmƾvészek csoportos kiállítása"
átlépte a tízedik kiállítást, s a tizenegyedikkel megkezdte az új sorozatot a mƾvészetet
igénylƅésszeretƅkörömére.
A kiállítás megnyitón Kovács József alpolgármester köszöntƅje után a Kelepel együttes itt
mutatkozottbeelƅszörközönségelƅtt.NevezetesenCzakóJuditlányaival,RaffayKamillával
és Raffay Borókával, akik tehetségükkel és odaadó játékukkal nagy tapsot váltottak ki a
hallgatókból. Boróka csángó dalokat énekelt, ehhez illƅ szép hangszínével,Kamilla profi
módonhúztaavonótésazötgyermekesédesanyanagydobonverteazütemet.Akiállítást
SomogyiGyörgymƾvészettörténésznyitottameg.

A kiállításon 27 mƾvész vett részt, és az érdeklƅdƅk a Bernáth Aurél galériában 2019.
augusztus elejétƅl, szeptember közepéig tekinthették meg a festményeket, szobrokat,
vitrinben elhelyezett alkotásokat. Több hangulatos balatoni kép között elgondolkodtató,
értékes mondanivalójú alkotásokat is felfedezhettünk. A
látogatók szép emlékkel tértek haza, és ezt avval fejezték ki,
hogy a vendégkönyvbe beírták, igényük van ezekre a
kiállításokra. Jó lenne, ha minél többen érdeklƅdnének az ilyen
tárlatokiránt.

Köszönjük Vella Zsolt polgármester úrnak az önkormányzat dolgozóinak, a Pro
Ábrahámhegy alapítványnak a kiállítási lehetƅséget és a megnyitó végén a szokásos,
kedvesmegvendégelést.
KissGábor
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A sort a MurciͲ Fesztivál keretein belül 2019. szeptember 20Ͳán Miejska Gorka Lengyel Testvértelepülésünk
Fotókiállításakövette.
A vendégeket Vella Zsolt polgármesterúrköszöntötte és Adam BanduraMiejskaGorka település jegyzƅje nyitotta
meg.Amegnyitónközremƾködött,ésnagyonnagysikertaratottavároskórusa.
A megnyitón közremƾködött, Belényesi Barnabás gitármƾvész, aki nagyon szép játékával színesítette a kiállítás
programját.
Nagyon sokan voltak, a finom pogácsa, édes sütemények és a finom ábrahámhegyi borok hamar elfogytak. Amit
nagyonköszönünkaPolgármesterúrnak,ésatámogatóknakegyaránt.

KöszönjükaTestvérVárosunknakaszépanyagotésaszívesrészvételüket,amitsokÁbrahámhegyilakoscsodálhatott
meg.
Reméljük,hogymégsokszoreljönnekhozzánk.
SápiM.






ÁBRAHÁMHEGYÚJLAKÓI









NevemJonatánNoé2019
májusábanszülettemKeszthelyen.
Nƅvérkémmel,Johannávalegyütt
cseperedünkazÁrpádutcában.

Neve:MarosvölgyiHelenaszületett
Keszthelyen2970grammés47cm.
Testvéreim,PetiésVikinagyon
várták.
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SütƅÁrpikavagyok.2018.július9Ͳ
én,4010grammalés52cmͲrel
születtemKeszthelyen.Nƅvérkém,
Krisztikesegítségévelismerkedema
világgal.SzüleimésNagyszüleim
szeretettelvigyázzákaprólépteimet.

Ábrahámhegyi Hírmondó
ÚTON,ÚTSZÉLEN
Megyekazúton.
Korán reggel van, írhatnám azt is, hajnalodik. A Nap még gondolkodik, forduljon a másik oldalára, vagy inkább
tornáztassa sugarait, hogy legyen ereje felszippantani a füveken csillogó páracseppeket. Az út két szélén halvány
szellƅringatjaafƾszálakat,pornincs,azillat,amikörbejáragyermekkoromvirágosrétjeitjuttatjaeszembe.Néha
kitƾnikegyͲegymagasabbnövény,talánazillataiskiválasztódikatöbbiekközül,„nevétis,virágátistudom”idézem
Radnótiszavait,mertnekemsemtérkép–etáj…
Vadontermƅnövények,Istenáltalteremtve,hogyszépségükkel,illatukkal,hatóanyagukkalszolgáljanakittaFöldön
élƅknek.Aholmegyek,jobbraͲbalraazútkétszélénringatózikatermészetnagy„patikája”.
„Fƾben,fábanorvosságvan”mondtákarégiek–ezigazvoltmárazókorikultúrákbanis.Agyógynövényekismerete
hatalmatisadott.Amagyarságtörténetébentáltosokvégezték,majdkésƅbbajavasasszonyokvoltakatudói.Aztán
agyógyszergyárakátvettéka„hatalmat”aszintetikusanelƅállítottpiruláikkal,mipediggondolkodásnélkülnyúlunk
utánuk,hafájafejünk,atorkunkvagyaderekunk.Nemgondolunkarra,hogyakülönbözƅnövényekgyökere,levele,
vagyvirágaishasználhatógyógyításukra.
A fitoterápia (gyógynövény terápia) több ezer éves hagyományokra és a legmodernebb kutatások eredményeire
támaszkodó tudomány. az egyik legƅsibb módszer a betegségek és fájdalmak megszüntetésére, megelƅzésére. A
növényi részek, és a belƅlük elƅállított készítmények gyógyászati felhasználásán alapszik.  Kinek virágából, kinek
szárából, vagy gyökerébƅl készíthetünk illóolajat, forrázhatjuk, fƅzhetjük, de ismertek a szirup és tinktúra
készítmények is. Belégzésre is kiválóak. A leghatásosabbak ízesítés nélkül, de ha nem ízlik, mézet mindig tehetünk
hozzá. Hideg és langyos teába egyaránt alkalmazhatóak. A modern fitoterápia a gyógynövényeken kívül egyéb
természetesgyógyítószereketisalkalmaz.
Hogy milyen gyorsan hatnak? Kisebb fájdalmak, emésztési panaszok, torokgyulladás esetén rövid idƅ alatt
eredménytérhetünkel,idültproblémáknálhosszabbidƅnekkelleltelnie,mígkifejtikjótékonyhatásukat.
Sétáimsorántalálkozhattamésismerkedtemakövetkezƅkkel:
Akácvirág:megfázás,köhögéscsillapítás
Bodzavirág:tisztítótea,légútibetegség
Cickafark:görcsoldó,epehajtó,gyulladáscsökkentƅ,klimax
Csalán:vértisztító,késleltetiazöregedést,szívmƾködés,immunrendszer
Csipkebogyó:magas„C”vitamintartalom,vasfelszívódássegítése,gyulladásgátló
Cickafark

Diófa:gyomorésbélhurutellen,„B”vitaminforrás,leveleantibiotikumhatású
Galagonya:(virág,levél,gyümölcs)aszívgyógyszere,keringésiproblémákra
Gyermekláncfƾ:tavasziméregtelenítés,reuma,köszvény,általánossalaktalanító
Hársfavirág:köhögéscsillapító,izzasztó,köptetƅ
Kerekrepkény:köhögéscsillapítás
Komló:idegességésálmatlanságellen,hasmenésreis
Csalán
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Lándzsás útifƾ: köhögéscsillapító, tüdƅ betegségeire, baktériumölƅ, szájüregi
gyulladásokra
Mezeizsurló:vese,hólyagésvértisztító
Pásztortáska:vizelethajtó,vérzéscsillapító
Szöszösökörfarkkóró:izzasztó,köhögéscsillapító,gyulladáscsökkentƅ,aranyér(ülƅfürdƅ)
Vasfƾ:vérszegénységellen,általánosgyengeség,immunerƅsítƅ
Vérehullófecskefƾ:csakkülsƅleg,szemölcs,tyúkszemkezelésére

Mezei zsurló

Zsálya:szájéstorokfertƅtlenítƅés,izzadásgátló
Pálkövén, a volt kikötƅtƅl elindulva összegyƾjthetjük a „háziͲpatikánk” összes gyógynövényét, a tavasztól a tél
beálltáigmegleljüklegtöbbjüket.
A természet gyógyító ereje számtalan módon nyilvánul meg, nap, mint nap találkozhatunk vele, de észre sem
vesszük. Gondolkodás nélkül rálépünk az utat szegélyezƅ füves területre, pedig ha tudnánk milyen kincsek,
gyógyfüvek,gyógyítómagvakésgyógyteaalapanyagoklapulnakatalpunkalatt!
Arrólnemisbeszélve,hogyegyreggelisétameghatározzaegésznapunkatis,háttegyükeztminélgyakrabban.
MógerJnéK.ésFEA


MozduljBalaton!
IdénisÁbrahámhegylettalegsportosabbBalatonitelepülés!
AhagyományoknakmegfelelƅenegyközösSporttalálkozóvalvégzƅdöttaMozduljBalatonelnevezésƾprogramsorozat.
Ábrahámhegy megvédte címét Ͳ Újra a kis település csapata szerepelt a legjobban, a Mozdulj Balaton Sporttalálkozón melyet
ismétVonyarcvashegyenrendeztekmeg.
Azeseményen25Balatonitelepülés,közelnegyvenegyüttesvettrészt.
Arésztvevƅstrandokmérhettékösszeerejüket.háromsportágban,
- streetball
- kispályáslabdarúgásban
- strandröplabdában
Aszervezƅktájékoztatásaszerintalegtöbbcsapatszámszerint17indultastrandröplabdában.
AzösszetettbenazÁbrahámhegyiekötödikalkalommalbizonyultakalegjobbnak.
Aprogramsorozatazalábbitámogatókkaljöttlétre:
Emberi Erƅforrások Minisztériuma Sportért Felelƅs Államtitkársága, a települések önkormányzataival és a Balaton Fejlesztési
Tanácsszervezésébenvalósultmeg.
Labdarúgás:
I.csapat:


II.csapat:
VölcseiRóbert

HuberGergely
 

SzƅkeGéza
HuberGusztáv
 

KatonaZsolt
RossnerBence
 

SágváriBence
ÖsszesítésbenIII.helyezéstértekel.
Röplabda
- SákovicsVirág 

OzsvátAndrás
- KocsondiDávid

KatonaJanka
ÖsszesítésbenI.helyezéstértekel.
KosárlabdaII.helyezés: DöbörhegyiBalázs
 

JuhászTamás
 

MeizlDöme
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Azösszesítettvégeredményalegsportosabbtelepülés:
1.Ábrahámhegy
2.Keszthely


3.Balatonfenyves

SZARKAZOLTÁNEMLÉKVERSENY

I.
JózsiGyörgy–PálKrisztián
II.
MartonDávid–VölcseiRóbert
III.
LévaiGergelyͲGugcsóBenjamin

ÁBRAHÁMKUPA

Lábtenisz:
I.
MartonDávid–VölcseiRóbert
II.
KatonaMátyás–KatonaBálint
III.
SzentmihályiÁdám–VellaDániel
Röplabda:
I.
KocsondiCsaba


GünterBernadett


BölcsföldiMáté



KangyerkaBarbara
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
2019.november15.
2019.november15.

DobruskaTestvértelepülés
DobruskaTestvértelepülés
kiállítása
kiállítása

Mƾvelƅdésiház
Mƾvelƅdésiház

ÁbrahámhegyKözség
ÁbrahámhegyKözség
Önkormányzat
Önkormányzat

2019.november16.
2019.november16.

FagyöngySportház
FagyöngySportház
ünnepélyesátadása
ünnepélyesátadása

FagyöngySportház
FagyöngySportház

ÁbrahámhegyKözség
ÁbrahámhegyKözség
Önkormányzata
Önkormányzata

2019.november16.
2019.november16.

Mártonnapilúdvacsora
Mártonnapilúdvacsora

MƾvelƅdésiHáz
MƾvelƅdésiHáz

Hegyközség
Hegyközség

2019.november30.
2019.november30.

Ádventikészülƅdés
Ádventikészülƅdés

MƾvelƅdésiHáz
MƾvelƅdésiHáz

NABEÁbrahámhegyi
NABEÁbrahámhegyi
Csoportja
Csoportja

2019.december08.
2019.december08.

Mikulásünnepség
Mikulásünnepség

MƾvelƅdésiHáz
MƾvelƅdésiHáz

NABEÁbrahámhegyi
NABEÁbrahámhegyi
Csoportja
Csoportja

2019.december13.
2019.december13.

Idƅsekkarácsonya
Idƅsekkarácsonya

MƾvelƅdésiHáz
MƾvelƅdésiHáz

ÁbrahámhegyKözség
ÁbrahámhegyKözség
Önkormányzata
Önkormányzata

2019.december21.
2019.december21.

Mindenkikarácsonya
Mindenkikarácsonya

Vasútállomás
Vasútállomás

ÁbrahámhegyKözség
ÁbrahámhegyKözség
Önkormányzata
Önkormányzata

2019.december31.
2019.december31.

Óévbúcsúztatószilveszteri
Óévbúcsúztatószilveszteri
Pancsolás
Pancsolás

KözségiStrand
KözségiStrand

ÁbrahámhegyÖTE
ÁbrahámhegyÖTE

2019.december31.
2019.december31.

Szilveszteribuli
Szilveszteribuli

MƾvelƅdésiHáz
MƾvelƅdésiHáz

ÁbrahámhegyKözség
ÁbrahámhegyKözség
Önkormányzata
Önkormányzata

2020.február01.
2020.február01.

Falusidisznóvágás
Falusidisznóvágás

Mƾvelƅdésiház
Mƾvelƅdésiház

ÁbrahámhegyKözség
ÁbrahámhegyKözség
Önkormányzata
Önkormányzata

2020.február22.
2020.február22.

Forraltborfƅzƅéspogácsa
Forraltborfƅzƅéspogácsa Mƾvelƅdésiház
Mƾvelƅdésiház
sütƅverseny
sütƅverseny

ÁbrahámhegyKözség
ÁbrahámhegyKözség
Önkormányzat
Önkormányzat

 

Szerda:
Asztalitenisz

Csütörtök:
Torna 

Karate 

Péntek:
Labdarúgás

Szombat:
Asztalitenisz
Vasárnapésünnepnapokon:


ÁbrahámhegyiMƾvelƅdésiHáz
programjai


Anagyterembenaföldszinten:
Hétfƅ: Torna 
17órakor
Karate
18órakor

Kedd: LabdarúgásͲ 18órától–20óráig

16órától–20óráig
18órakor
19órától
18órától–20óráig
16órától–19óráig
zárva

AMƾvelƅdésiHáznyitvatartása,kiállításokBernáthAurélGaléria:SzerdaͲSzombatig15Ͳ19óráig.
Tel.:0670/380Ͳ0763
ÁbrahámhegyKözségÖnk.KépviselƅͲtestületearendezvényekidƅpontjánakváltoztatásánakjogátfenntartja.
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MEGHÍVÓ
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SIKERES KOMPLEX
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE

Ábrahámhegy Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt 2019. november 16-án, szombaton 10:00
órára a TOP-1.2.1-15-VE1 kódjelĦ pályázata keretében megvalósult beruházással kapcsolatos
ünnepélyes projektátadó rendezvényre.
Átadó helyszíne: Ábrahámhegy, Patak utca Fagyöngy Sportház
A projekt eredményeként komplex turisztikai fejlesztés valósult meg – kialakításra került csónakkikötĘ,
csónakveszteglĘ, a strandi kabinsor felújításra került, valamint egy multifunkciós közösségi ház és
vendéglátóegység is megvalósításra került.

PROGRAM:
10:00 - 10:30

MEGNYITÓ BESZÉD – Vella Ferenc Zsolt polgármester,
Fenyvesi Zoltán országgyĦlési képviselĘ

10:30 - 11:45

TÁJÉKOZTATÓ – Fagyöngy Sportház bemutatásával
egybekötve, a Sportház bejárása, megtekintése

A megnyitón közremĦködik: Sík Dóra gordonkán és Belényesi Barnabás gitáron
Kérjük, tisztelje meg jelenlétével rendezvényünket!

Tisztelettel,
Vella Ferenc Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

Sajtóközlemény
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése
2019/11/04

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 320,01 millió Ft vissza nem térítendĘ uniós támogatást nyert
el a TOP-1.2.1-15-VE1 kódjelĦ, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” címĦ pályázati kiíráson. A projekt eredményeként komplex turisztikai fejlesztés
valósulhatott meg, mely három fĘ területre koncentrált.



Mivel Ábrahámhegy a Balaton kiemelt üdülĘkörzetéhez tartozó települések körét gyarapítja, ezért
elengedhetetlennek tartotta az önkormányzat a környék fejlesztését és modernizálását. A beruházás a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A 320,01 millió forint európai uniós támogatás segítségével csónakkitötĘ került kialakításra a parton, a
községi strandon a kabinsor létesítése is megtörtént. Ezen felül pedig a térség adottságaira építĘ új
vonzerĘk kiaknázását segítve egy multifunkciós közösségi házat fognak átadni.
A csónakveszteglĘ a Burnótpatak medre mentén - a torkolat és a Strand utca közötti szakaszon –
épült meg, a patak jobb (nyugati) partján. A csónakkikötĘnek köszönhetĘen a csónakok kulturált,
rendezett elhelyezése vált megoldottá.
A kabinsor kialakítása is megtörtént, a 2000 fĘ befogadására alkalmas strand területén. A kivitelezés
eredményeképpen 12 db hideg vizes zuhanyzó, nĘi-férfi wc-k, 20 darab külön kabin, valamint férfi-nĘi
öltözĘ áll a strandra látogatók rendelkezésére.
A multifunkciós közösségi ház épületében a következĘ egységek kerültek realizálásra:
bowling pálya, vendéglátó egység, fogyasztótér, fitnesz, wellness részleg, különterem (közösségi
rendezvények számára, koncerteknek és egyéb kulturális rendezvényeknek). Továbbá kialakításra
került egy ajándékbolt is az épület területén. A funkciók kialakításával törekedtünk arra, hogy az
épületben nyújtott szolgáltatások a településre vonzzák a turistákat, és a településen a pihenésüket
töltĘ vendégek megfelelĘ programokat találhassanak maguknak, akár rossz idĘ esetén is.
A projektrĘl bĘvebb információt a www.abrahamhegy.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhetĘ:
Harsányiné Bodóczi Ildikó
nyilvanossag@goodevent.hu
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KÖZÉRDEKĥ
BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL
8258 Badacsonytomaj FĘ u. 14.
Tel.: 87/571-270, Fax: 87/471-289
Ábrahámhegyi Kirendeltség
Tel.: 87/471-506
e-mail: hivatal@abrahamhegy.hu
honlap: www.abrahamhegy.hu
A hivatal ügyfélfogadási rendje:
HétfĘn: 12.30 – 16.00 óráig
Szerdán: 13.00 – 16.00 óráig
Pénteken: 8.00 – 12.00 óráig
Fogadóórák:
Wolf Viktória jegyzĘ
Minden hónap elsĘ szerdáján
Ábrahámhegyen:
9.00 – 11.00 óráig
Badacsonytomajon: 13.00 – 16.00 óráig

Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj HĘsök tere 5.
Tel.: 87/471-012
hétfĘ – szerda - péntek 7.30 –11.10 és 12.50 – 17.00 óráig
kedd - csütörtök 7.30 –12.00 és 12.30 –17.00 óráig
szombat 8.00 –10.00 óráig Ügyelet: Tapolcán
ÁLLATORVOS
dr. Szabó Béla
KĘvágóörs, Jókai út 37. Tel.:87/464-109, 20/475-2965
hétfĘtĘl –péntekig 8.00 – 9.00 és 16.00 – 18.00 óráig
dr. Ásványi Tamás
Tapolca Batsányi u. 44. Tel.: 87/563-006, 20/921-7372
hétfĘtĘl –péntekig 9.00 – 11.00 és 15.00 – 18.00 óráig
KULTURÁLIS CENTRUM (könyvtár, internet, kiállítás)
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12. Tel.: 70/380-0761
keddtĘl szombatig: 12.30 – 18.30 óráig
e-mail: konyvtar@abrahamhegy.hu
Könyvtáros: Szabóné Berki Szilvia

Vella Ferenc Zsolt polgármester
Csütörtök: 9.00 – 12.00 óráig
Tel: 70/456-71-41
HÁZIORVOS:
dr. Vizeli József Mihály
Mobil: 70/657-0784
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel.:87/471-516
Rendel: hétfĘ 13.00 –15.00, csütörtök 10.00 –12.00 óráig
Balatonrendes, Révfülöpi u.
Tel.: 87/464-338
Rendel: kedd 13.00 –14.00, csütörtök 8.00 – 9.00 óráig
Révfülöp, Villa Filip tér 4. Tel.: 87/464-150
Rendel: hétfĘ: 8.00 – 12.00, kedd:
9.00 – 12.00,
szerda: 9.00 – 12.00, csütörtök: 14.00 – 16.00,
péntek: 9.00 – 12.00 óráig
Háziorvosi ügyelet: Tapolca Kórház
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon 24 órán keresztül
Ügyelet telefonszáma: +36-88/412-104 vagy 104

MĥVELėDÉSI HÁZ
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel.: 70/380-0763
szerdától - szombatig: 15.00 – 19.00 óráig
e-mail: kulturhaz@abrahamhegy.hu
CSALÁDSEGÍTė ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
kedd: 10.30 – 11.30 óráig
NEMZETI AGRÁR KAMARA (Falugazdász)
Iroda: Tapolca, Deák Ferenc u. 11
hétfĘ – kedd – szerda 7.30 – 16.30 óráig
csütörtök – péntek 7.30 – 14.00 óráig
BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE
Badacsony, Római út 181. SzĘlészeti Kutató Intézet
Sellyei
Gábor
hegybíró
Tel.:
70/489-8569,
sellyei.gabor@hnt.hu
hétfĘtĘl – csütörtökig 8.00 – 12.00 óráig

FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁS: dr. Pinterits Judit
Rendel: Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel: 87/471-689
hétfĘ: 8.00 –14.00, kedd: 14.00 –19.00, szerda: 8.00 –14.00,
csütörtök: 12.00 –19.00, péntek: 8.00 –14.00 óráig
Fogorvosi ügyelet: hétvégén és ünnepnap Tel:88/425-228
Veszprém, Halle u. 5/e, SZTK 8.00 –14.00 óráig

SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM
Ábrahámhegy, Patak utca
Szentmise: vasárnap 8.30 órakor

GYERMEKORVOS: dr. Karasszon Diána
Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: 87/471-282
hétfĘ, kedd, szerda, péntek: 11.00 – 13.00
csütörtök: nincs rendelés

SZOLGÁLTATÓK:
Dunántúli Regionális VízmĦ
Hibabejelentés (víz és csatorna) Tel.: 06-40/240-240
E.O.N. Áramszolgáltató
Ügyfélszolgálat: 70/45-99-666
MĦszaki hibabejelentés: 06-40/330-330
MAGÁZ – Magyar Gázszolgáltató Kft.
Hibabejelentés: 06-93/500-500
KábelszatNet-2002 Kft.
Badacsonytomaj, FĘ u. 12. Tel.: 87/472-104
NHSZ Tapolca Kft (szemétszállítás)
Tapolca, Halápi u. 33. Tel.: 87/321-567
hétfĘ 8.00 – 12.00, szerda 7.00 – 19.00, péntek 8.00 – 12.00
Katasztrófavédelem – Kéményseprés
Telefon: 1818
PolgárĘrség Ábrahámhegy
Pintér Domonkos elnök 06-30/993-1545
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK:
RendĘrség: 107, MentĘk: 104, TĦzoltóság: 105

VÉDėNėI SZOLGÁLAT: Zsifkovics Szilvia
Révfülöp, Villa Filip tér 4. Tel.: 87/463-193, 70/202-8584
e-mail: vedono@revfulop.hu
Önálló védĘnĘi terhes tanácsadás: kedd 12.00 – 14.00 óráig
Orvossal tartott tanácsadás:
kedd 14.00 – 15.00 óráig
Önálló védĘnĘi csecsemĘ tanácsadás: kedd 14.00 – 16.00
óráig
GYÓGYSZERTÁRAK
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Villa Filip tér 3.
Tel. 87/464-065
hétfĘ 7.30 –13.00, kedd 9.30 –17.00, szerda 7.30 –17.00,
csütörtök 7.30 –10.30, 13.30 –17.00, péntek 9.30 –17.00

Ábrahámhegyi Hírmondó FelelĘs kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Ny.sz: MKMB/PHF/1461/Ve/94
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