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Ábrahámhegyi Hírmondó

XXVI. évfolyam 2. szám 2019. november

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

Lackó Szilágyi Imre: Zsombékos (pasztel)

A festőverseny festményei most kedvező áron a Kultúrház
nyitva tartása ideje alatt megvásárolhatóak.

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.

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.

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? 

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!

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!..
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Választási Eredmények 

A 2019. október 13 án megtartott önkormányzati képvisel és polgármester választás Ábrahámhegyen rendben
lezajlott. Rendkívüli esemény a szavazás ideje alatt nem történt.
2019. október 13. napján a névjegyzékben szerepl választópolgárok száma 490 f volt, a választáson megjelent 325
f . A részvételi arány 66,33 % os volt.
A szavazóhelyiség 19 órakor zárt, a zárás után els ként a polgármester választás szavazatait számolta meg a
bizottság.
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 3 db, érvényes szavazólapok száma: 322 db.
A polgármester választás eredményes volt.

A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma és aránya:

Homonnay Zsombor István független jelölt 55 db szavazatot kapott, ez a szavazatok 17,08 % a.
Vella Ferenc Zsolt független jelölt a szavazatok 82,92 % ával, 267 db szavazattal mandátumot nyert.

Az önkormányzati képvisel testület tagjainak választásán érvénytelen, lebélyegzett szavazólap 4 db volt. Érvényes
szavazólapok száma 320 db.
Az önkormányzati képvisel testület választás eredményes volt.

A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Kovács József 217 db szavazat
Gáspár József 160 db szavazat
Miklai Zsuzsanna 144 db szavazat
Tóth Gábor 119 db szavazat
Gáspár Norbert 117 db szavazat
Süt Árpád 107 db szavazat
Homonnay Zsombor István 88 db szavazat
Zavari Judit Andrea 55 db szavazat
Hegyi Zoltánné 55 db szavazat

Mandátumot nyertek:
Kovács József, Gáspár József, Miklai Zsuzsanna és Tóth Gábor

A VeszprémMegyei Közgy lés tagjainak választása a FIDESZ KDNP gy zelmét hozta.
Leadott szavazatok:
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 175 szavazat
Demokratikus Koalíció 45 szavazat
Jobbik Magyarországért Mozgalom 35 szavazat
MomentumMozgalom 31 szavazat
Mi Hazánk Mozgalom 15 szavazat
Magyar Szocialista Párt 13 szavazat

A választás eredményével kapcsolatosan 2019. október 16 án 16.00 óráig kifogás nem érkezett, tehát a választási
eredmény joger re emelkedett.
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                                                         Iskolai Hírek 

HÍREK A RÉVFÜLÖPI ISKOLÁBÓL

Szlovén vendégek a Révfülöpi Általános Iskolában

A „Járd végig!” projekt keretében 2019.10.03 án
iskolánk, mint fogadó intézmény látta vendégül a
határ menti kétnyelv iskolából érkez szlovén
diákokat és pedagógusokat.

Ez a program az Emberi Er források Minisztériuma
támogatásával lehet séget biztosít a Kárpát medencei
iskolásoknak, hogy osztálykirándulás keretében
Magyarországra látogassanak.

A projekt a magyarországi és a határon túli magyar
nyelv köznevelés együttm ködésének és hálózatának
kiépítését szolgálja.

Dobrovnik község kétnyelv általános iskolájából 13
diák és két kísér tanár érkezett hozzánk. Az iskola
igazgatója Ladislav Soralic köszöntött bennünket, mi
pedig teával és pogácsával fogadtuk ket. Délel tt
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 leny gözte a gyönyör
kilátás. Erbele Dávid 8. osztályos tanulónk rövid
ismertetést tartott a környez településekr l és a
tanúhegyekr l. A túra ideje alatt ismerkedések,
jókedv beszélgetések alakultak a gyerekek között,
melyhez a gyönyör , napos szi id is hozzájárult.

A program a Balaton partján folytatódott, ahol
Domina Balázs a Balatoni Horgászegyesület
Szövetségének Ifjúsági felel se remek el adást tartott
a Balatonról, annak él világáról és a horgászatról. A
végén a gyerekek készíthettek etet anyagot és ki is
próbálhatták a horgászást Balázs jóvoltából.

A természetben eltöltött id után visszasétáltunk az
iskolába, ahol olyan gyönyör megterített asztal várt

minket, mint egy étteremben. Iskolánk
élelmezésvezet jének Slemmer Józsefnek és minden
konyhai dolgozónak nagyon köszönjük a finom ebédet
és az éttermi felszolgálást. Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának pedig az ebéd utáni desszertet.

Utolsó közös programunk egy focimeccs volt, mely a
mieink gy zelmével végz dött. A gyerekek és tanáraik

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
id tartalmasan és barátságban telt.

Örömünkre szolgált, hogy apró láncszemként mi is
er síthettük ezt az együttm ködést, melyhez
hozzájárult Németh László igazgató úr támogatása is.

Köszönjük szépen!

Török Péterné
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Az Aula

A h vösebb id beköszöntével es s napokon az iskolások szabadidejük nagy részét az
aulában töltik. Szerettük volna, ha kényelmesen, barátságos, gyermekközpontú
környezetben telik a pihenés. Felújítottuk a faliújságot, elé
kényelmes kanapé került. A ping pong asztalok körül
folyamatosan cserél dnek 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 egy egy játéktároló
polc, labdákkal, kalapgumikkal, tollas és ping pong üt kkel, melyeket igény szerint
használhat mindenki. Köszönjük szépen a terveket és a kivitelezést Kauker Szilviának és az
ügyes kez anyukáknak!
Jó szórakozást kívánunk!
Papp Lívia (DÖK)

 

Sportfesztivál Balatonfüreden

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
labdavezetés szlalomban, célba dobás, passzolás..., még törölköz s röplabda
is! Nyolc állomást kellett 6 percig aktívan teljesíteni a gyerekeknek a
fesztivál célja az volt, hogy a mozgás által minél több sikerélmény érje a
résztvev ket.

Sajnos az id gyorsan elszaladt, még szívesen maradtunk volna!!! Zárásként Dombi Rudolf magyar olimpiai és
Európa bajnok kajakozó, Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó mesélt arról, hogy milyen
sokat adott nekik a rendszeres testmozgás és a sport, majd egy közös fotóval búcsúztak a gyerekekt l.

Molnár Lajos
 

Modellpályázat

Iskolánk idei második osztályosai, tavalyi tanévben indultak a Balatoni
Horgászegyesületek Szövetségének modellpályázatán. Egy életh harcsa modellel
az el kel 2. helyet szerezték meg, jutalmul iskolánk 75.000 forint érték
sportszervásárlási utalványt nyert, melyet a képen látható sportszerekre
váltottunk be. Diákjaink már birtokba vették a focilabdákat, felállították a tollas
labda pályát, és rült ping pong 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,er sítik,de regeneráló és gyógytornához is tökéletesen használhatóak.
Köszönjük: BHSZ



Ábrahámhegyi Hírmondó 

Október 6. Az Aradi Vértanúk Emléknapja

1849. október 6 án végezték ki Aradon az 1848 49. évi szabadságharc 13
honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf
Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi
forradalom évfordulójára id zített kivégzéssorozat a levert szabadságharc
utáni megtorlások tet pontja volt, amir l, a magyarság évr l évre nemzeti
gyásznap keretében emlékezik meg.

Tajti József Zoltán intézményünk magyar történelem szakos tanára által
betanított m sorral, a 6. osztályos tanulók el adásában emlékeztünk meg
az 1849. október 6 ai eseményekr l.

A m sorra való felkészülésben, dekoráció elkészítésében Török Péterné, 6. osztály osztályf nök, valamint Halápiné
Kálmán Katalin (ének tanár) volt Tajti József Zoltán segítségére.

 

HÍREK A TATAY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL

Diáksport fesztivál Balatonfüreden

A Magyar Diáksport Szövetség Tehetséggondozás sport által elnevezés
kiemelt projektjében diáksport fesztiválok módszertani fejlesztését valósítja
meg. A fesztiválok célja, hogy a résztvev alsó tagozatos gyerekek számára,
kontrollált versenykörülmények között változatos lehet ségeket kínáljanak
és pozitív sporttapasztalatokat nyújtsanak a rendszeres testmozgás
megalapozásának érdekében.
Ennek a programnak a megvalósítására Balatonfüreden került sor, amelyre
a mi iskolánk is meghívást kapott az eddigi diákolimpiai aktivitás, és
eredményes részvétel jutalmául.
A negyedikes gyerekek izgatottan és nagy lelkesedéssel várták ezt a napot.
A közös bemelegítést Dombi Rudolf és Kiss Gergely olimpiai bajnokok
részvétele tette érdekesebbé.
A több iskolából érkez gyerekeket a kapott feladatkártyán szerepl pecsétek alapján sorolták csoportokba. A
csapatoknak 8 állomáson érdekes és változatos ügyességfejleszt játékokat kellett játszani, ami után begy jtötték a
különböz pecséteket. Kellemesen elfáradtak, nagyon jól érezték magukat és élményekkel gazdagabban tértünk
haza.

Farkas Mónika: Tatay Sándor Általános Iskola Badacsonytomaj

 

Úszás

A testnevelés tantárgy keretein belül alkalma nyílik minden évben az iskolánkba járó gyerekeknek az úszás alapjainak
elsajátítására. Az idén is Balatonfüredre jártunk a tanuszodába központi szervezésben. Az el zetes „úszótudományuk” felmérése
után különböz csoportokat alakítottunk ki, és ennek megfelel en álltunk neki a munkának. Tanulóink a kulturált környezetben
szívesen végezték a gyakorlatokat, de legjobban a játékokat várták az órák végén. Minden alkalommal fáradtan érkeztünk vissza
az iskolába, de egyben várakozás el zte meg a következ indulást. Bízom benne, hogy a gyerekeknek lesz alkalmuk bemutatni
„tudományukat” a szüleiknek is majd a Balatonban nyáron.

Farkas Csilla
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ÁBRAHÁMHEGYI BORNAPOK

VISSZATEKINTÉS AZ ÁBRAHÁMHEGYI NYÁRRA.
Hogyan is kezd dött ismeretségünk Ábrahámheggyel?

Már legalább 5 6 éve rendszeresen figyeljük feleségemmel az ábrahámhegyi programokat a NET en. Ha id nk
engedi, átbiciklizünk Pálkövér l a kiállítás megnyitókra. Elmondhatjuk, hogy szakszer en megszervezett igényes
rendezvényeken vehettünk részt. Mindezt alátámasztja résztvev k nagy száma is.
A polgármester megnyitó szavait mindig jó színvonalú zenei vagy énekes produkciók követik, majd hozzáért
szakember, m vészettörténész ismerteti a kiállító m vész életútját, m veinek mondanivalóját, méltatva az igényes
alkotásokat. A sokféle kiállítás közül feltétlen kiemelésre kívánkozik Bernáth Aurél tanítványainak évenkénti – magas
színvonalú kiállítása.
Sok festmény témája a Balaton sokszín sége, az ábrahámhegyi sz l hegy, de betekintést nyerhetünk Olasz, Francia,
Spanyol tájakról is, ahol a fest élt és alkotott.
Ez év júniusában a kiállítás megnyitó utáni beszélgetésen felvetettem a polgármesternek, hogy a borhét
rendezvényein örömmel vennénk részt dalárdánkkal. Tulajdonképpen így kerültek a „Muslincák” Százhalombattáról
Ábrahámhegyre.
A polgármester szívesen adott lehet séget augusztus 4. re a dalárda fellépésére.
Hozzáláttam a szervezéshez és elmondhatom, hogy mindenki pozitívan állt a dolgokhoz.
Az önkormányzat minden segítséget megadott a fellépéshez. Az együttes minden tagja igent mondott és
gépkocsikkal, családtagokkal együtt délel tt 10 órára megérkeztek a Balatonra.
Többen el ször látták az ábrahámhegyi szép tájat.
5 órakor próbát tartottunk, majd indultunk a fellépésre. Szerettünk volna a színpadon szerepelni, de a zenekar már
felszerelkezett. Félórás m sorunkban 3 tájegység si bordalaiból válogatott m vek szerepeltek. Bár m sorunk
kezdetekor még nem voltak sokan, de közben folyamatosan érkezetek az érdekl d k, és ezt mi is éreztük a felhangzó
tapsokból.
Jó szívvel, örömmel fogadták a Muslincákat!
A polgármester begipszelt lábbal is eljött, majd gratulált a fellépésünkhöz.
A m sort követ en az alpolgármester, Kovács József borász bórkóstolóval köszönte meg a szereplésünket.
Nótázással telt az este, de szívesen hallgattuk az utánunk érkez színpadi együtteseket is.
Jó hangulatban, szép élményekkel zártuk a borestet. Bízunk benne, hogy lesz folytatás.

Móger József
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Ábrahámhegyi 2019 évi borverseny eredmények
Ábrahámhegy település 2019 évi nyertes bora Sellyei Gábor 2018 as évjáratú Shiller bora nagyaranyérmes
A borverseny legmagasabb pontszámot elnyert bor Sz ke Barna 2017 es évjáratú Olasz rizlingje
Termel neve Bor neve Borfajta Évjárat Jelleg Érem
Brandt Imre Juhfark 2018 száraz Arany
a Capella Sz l birtok Rajnai rizling 2018 száraz Arany
a Capella Sz l birtok Iniciálé Olasz rizling Rajnai rizling Zeus 2017 száraz Arany
a Capella Sz l birtok Olasz rizling 2017 száraz Ezüst
a Capella Sz l birtok Olasz rizling 2016 száraz Ezüst
a Capella Sz l birtok Zeus 2017 félszáraz Nagy Arany
a Capella Sz l birtok Kékfrankos rozé 2018 száraz Arany
a Capella Sz l birtok Kékfrankos siller 2018 száraz Arany
a Capella Sz l birtok Kékfrankos 2016 száraz Arany
Vágó Árpád Gyöngyöz Múzsa csókja Pinot fajták 2018 száraz Ezüst
Vágó Árpád Múzsa csókja Pinot fajták 2018 száraz Ezüst
Vágó Árpád Mandarin Szürkebarát rozé 2018 száraz Ezüst
Sz ke Barna Kéknyel 2016 száraz Ezüst
Sz ke Barna Rózsak 2016 édes Arany
Sz ke Barna Olasz rizling 2017 száraz Nagy Arany
Sz ke Barna Olasz rizling 2016 száraz Nagy Arany
Sz ke Barna Irsai Olivér gyöngyöz 2018 száraz Arany
Sz ke Barna Olasz rizling 2018 száraz Arany
Sz ke Barna Szürkebarát narancsbor 2016 száraz Ezüst
Gáspár József Olasz rizling 2018 száraz Bronz
Gáspár József Olasz rizling 2017 száraz Ezüst
Gáspár József Olasz rizling 2015 száraz Arany
Gáspár József Szürkebarát 2018 száraz Arany
Gáspár József Kékfrankos rozé 2018 száraz Oklvevél
Gonda Sándor Olasz rizling 2018 száraz Arany
Kovács József Olasz rizling 2018 száraz Bronz
Kovács József Szürkebarát 2018 száraz Arany
Kovács József Kéknyel 2018 száraz Arany
Kovács József Kékfrankos rozé 2018 száraz Ezüst
Gaál Tibor Olasz rizling 2018 száraz Ezüst
Gaál Tibor Kékfrankos siller 2018 száraz Ezüst
Gaál Tibor Kékfrankos 2017 száraz Ezüst
Bednanics János Olasz rizling 1. 2018 száraz Ezüst
Bednanics János Olasz rizling 2. 2018 száraz Arany
Bednanics János Olasz rizling Rizlingszilváni Cserszegi f szeres 2018 száraz Ezüst
Bednanics János Zweigelt rozé 2018 száraz Ezüst
Bednanics János Zweigelt siller 2018 száraz Arany
Sellyei Gábor Olasz rizling 1. 2018 száraz Arany
Sellyei Gábor Olasz rizling 2. 2018 száraz Arany
Sellyei Gábor Olasz rizling 2018 kés i, száraz Arany
Sellyei Gábor Rozé 2018 száraz Arany
Sellyei Gábor Siller 2018 száraz Arany
Kalinics Birtok Kéknyel 2017 száraz Arany
Kalinics Birtok Kékfrankos siller 2018 száraz Arany
Kalinics Birtok Kéknyel 2016 száraz Nagy Arany
Kalinics Birtok Olasz rizling 2016 száraz Bronz
Kalinics Birtok Olasz rizling 2018 száraz Ezüst
Kalinics Birtok Olasz rizling 2017 száraz Oklvevél
Kalinics Birtok Szürkebarát 2017 száraz Ezüst
Kalinics Birtok Muskotály 2018 száraz Ezüst
Vörös Sz l birtok és Borpince Irsai Olivér Úrréti 2018 száraz Ezüst
Vörös Sz l birtok és Borpince Olasz rizling 2016 száraz Ezüst
Vörös Sz l birtok és Borpince Szürkebarát 2015 száraz Ezüst
Vörös Sz l birtok és Borpince Olasz rizling 2018 száraz Ezüst
Vörös Sz l birtok és Borpince Szürkebarát 2018 száraz Ezüst
Vörös Sz l birtok és Borpince Olasz rizling 2017 száraz Ezüst

Ábrahámhegyi Hírmondó
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KÖNYVAJÁNLÓ

Változatos olvasnivalóval várjuk az sz és a Tél folyamán, minden kedves régi és új Olvasókat !

CÍM: ÁBRAHÁMHEGY, Badacsonyi út 12. Nyitva : Kedd szombat du: 12.30 18.30 ig

e mail cím : konyvtar@abrahamhegy.hu tel:06 70 380 0229

 
 

Könyvtárunk hírei 
Az elmúlt évben a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Digitális Jólét Program Pontok 
fejlesztése” elnevezés  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 Közgy jtemények Kollégiuma által kiírt 
„Települési Önkormányzatok Szakmai Eszközfejlesztése, Korszer sítése Pályázat”-ra 
benyújtott pályázati anyagunkkal vissza nem térítend  
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 könyvtárb vítés 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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Új körzeti Orvost köszönthetett Ábrahámhegy lakossága!

Idén nyáron mintegy 28 év szolgálat után Dr. Németh Csaba háziorvosunk átadta a stafétát Dr. Vizeli József
Mihály doktor úrnak, aki szintén orvos feleségével Révfülöpön képzeli el a jöv t, a családalapítást.
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
megvételére jelentkez k.
A praxis értékesítéssel kapcsolatos legnagyobb probléma a jelenlegi praxisjogi rendszerben keresend ,
amely arra készteti a praxist vállaló háziorvosokat, hogy várják meg, amíg egy praxis, a regnáló orvos
nyugdíjazása vagy eladhatatlanná válása, megüresedése után központilag tartósan betöltetlenné (6 hónap
után) válik.
Így az ellátási körzetet keres háziorvosok teljes mértékben mentesülnek a praxis vásárlás költségeit l és
akár még állami támogatásban is részesülhetnek. Ekképp próbálnak ösztönz en hatni a fiatalabb

orvosgenerációra, akik kötelességüknek érzik a hazánkban történ gyógyító munka végzését és nem az országelhagyást választják.
Ennek ellenére mégis számos körzet, növekv tendenciát mutatva 2019 júniusi ÁEEK adat szerint 373 háziorvosi praxis tartósan betöltetlen
marad. Ebb l a 373 körzetb l 43 ban több, mint 10 éve, 127 ben pedig 5 éve üres a háziorvosi rendel . Mivel a praktizáló háziorvosok 11
százaléka elmúlt 60 éves, 11 százalékuk pedig már 70 éves kor felett jár (s t akad egynehány, aki 90 éves kor felett is praktizál) ilyen alacsony
kicserél dési ráta mellett 2020 ra egymillió ember maradhat háziorvos (egészségügyi alapellátás) nélkül Magyarországon!
A fentiek értelmében, a reális veszélyt felismerve Révfülöp nagyközség képvisel testülete összefogva Ábrahámhegy vezetésével vállalta, 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, majd 2014 ben a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán orvosdoktori diplomát szerzett.
Az egyetemi évek alatt preventív szemlélet munkát végzett, diplomamunkáját is háziorvosi témában írta. Az egyetem után külföldön altató
és intenzív osztályos munkakörben dolgozott, majd 2016 decemberében került ki Dr. Rauth Johanna belgyógyász háziorvos szakorvos
mentorizáltsága alá egy pécsi háziorvosi praxisba.
A szakgyakorlatait a Pécsi Tudományegyetem kiemelt Sürg sségi Betegfogadó helyén, valamint az egyetemi klinikák különböz osztályain
végezte, els kézb l értesülve a legmodernebb klinikai kutatási eredményekr l, irányvonalakról (neurológia, pszichiátria, belgyógyászat,
sebészet, gyermekgyógyászat, szülészet n gyógyászat stb.).
A gyakorló keresztény szemlélet révén került közelebb a pécsi Irgalmasrendi Kórházhoz, ahol a hospice illetve krónikus osztályokon az
id sekkel való bánásmódot, valamint a palliatív illetve a hospice ellátást sajátította el.
Falusi praxisgyakorlatát Dr. Karasszon Diána mellett töltötte Szigliget, Hegymagas, Raposka községekben, ahol nagy örömet szerzett számára a
helyi falusi emberek ellátása és újra otthon, helyi környezetben érezhette magát.
VJM: A praxis és a falu betegeinek hálásan köszönöm a szívélyes fogadtatást! A pécsi évek után újra otthon érezhetem magamat, hiszen a
Balaton felvidék, a Tapolcai , Káli medence páratlan szépsége, az otthon szeretete mindig csodálattal töltött el. A ifjúkori nyári fürd zések,
balatoni tájképfestések, kerékpártúrák, a hétvégi m vésztelepek Göbölyöséknél szorosan kapcsoltak eddig is Ábrahámhegyhez. Örülök, hogy
most már feleségem is részese lehet ennek a „balatoni álomnak”.

A munkába július elején a nyári szezon kell s közepén cseppentem bele. A helyi viszonylatok, az ambuláns ellátások, nyaraló vendégek magas
száma ellenére kifejezetten jó hangulatban teltek a nyári hónapok.

Munkámat színesíti az idegen nyelvi kommunikáció (angol, német nyelv), amelynek külön örülök, hiszen karban lehet tartani a nyelvtudást is.
Az iskolaorvosi és gyermekellátás nagy örömömre szolgál, hiszen elvégre t lük komplett a „családorvoslás” igazi mibenléte.

A el jegyzés alapján történ helyben végzett (révfülöpi rendel ) vérvételekkel az id sebb betegeknek továbbra is kedvezünk, terhet átvállalva
a tapolcai laborról. A nyár folyamán sikeresen elindítottuk a jöv év elejét l már kötelez en használandó praktikus e recept („felh ” alapú,
elektronikus) vényfelírási módot, melynek használata diverz fogadtatású.

Elmondhatom, hogy ars poeticámnak tekintem a prevenciót. A megel z orvostan gyakorlati alkalmazásával számos tragikus kimenetel
betegség (f ként szív és érrendszeri: stroke, szívinfarktus) számos esetben megakadályozható lenne. Nagy bánatomra a betegek körében
tapasztalhatóak a sztatinokkal kapcsolatos alaptalan rémhíresztelések és félelmek! El dömhöz híven, az evidenciákon alapuló orvoslás
szabályait kívánom, a mostanság trendi kuruzslással szemben alkalmazni.

Jó egészséget, valamint minél hosszabb egészségben eltöltött éveket kívánok minden kedves páciensemnek!

Ábrahámhegyi Hírmondó
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A MAGYAR ÉS AZ EURÓPAI HIMNUSZ SZÜLETÉSE
– gondolatok A magyar kultúra napján –

Kölcsey Ferenc örökbecs költeményének születésnapján, január 22 én méltán ünnepeljük a Magyar Kultúra
teljességét, merthogy az id k során nemzeti imádságunkká magasztosult hymnikus lyra – m fajában egyedülálló
módon testesíti meg népünk kollektív szellemiségét.

Már az ókorban tudták az akkori görögök bölcsei, és hirdették is tanításaikban, hogy a zene a lélek m vészete. S t,
mi több, Platón egyenesen személyiségépít és nevel hatást tulajdonít az emelkedett lelkület melódiáknak
(ellentétben a disszonáns hangzásúakkal). Mennyivel inkább igaz ez a hymnikus zenem vekre, amelyek magával
ragadó érzelmi értelmi elkötelezettséget sugároznak, és erre is buzdítanak. Természetesen az írásos formanyelv
m vészetek is létrehozhatnak hymnikus alkotásokat – els sorban a költészet m fajában – hiszen nem véletlenül a
lant (görögül lyra) a poézis emblémája.

Ámde „ne fogjon senki könnyelm en a húrok pengetésihez” merthogy „nagy munkát vállal az magára” (Pet fit
idézve), kiváltképp, ha egy nemzeti közösség himnuszát óhajtja bárki is megfogalmazni.

A magyar kultúra napján Kölcsey Ferenc költ i évfordulójához illeszked en kegyeleti kötelességünk megemlékezni
Erkel Ferenc személyér l, aki az id k folyamán a Himnusz megzenésítésével méltó társszerz ként állt el a magyar
kultúrtörténet Pantheonjában. Azonban – a történeti h ség kedvéért – feltétlenül érdemes ismételten közhírré
tennünk, hogy Erkel eredetileg részt sem kívánt venni a kiírt hivatalos pályázaton, mivel az akkortájt ismert, különféle
nemzetek indulószer , csinnadrattás vagy uralkodókat dics ít himnusza (Gott erhalte, God save the King), pláne
vérengzésre uszító (öntözze hát rút vérük a határt) nem az gusztusa szerint való példák voltak. Nem érezte
m vészileg ihlet knek ezeket a mintákat.

Ámde a Nemzeti Zenede igazgatója ezt megtudva, kollégaként baráti délebédre saját otthonába invitálta, majd
gyengéd er szakkal zongorához ültetve rázárta a szobaajtót – kedélyesen közölve, hogy csak a kész kompozícióval
jöhet ki az ebédl be… Erkel a zongorán csak egy üres kottalapot és a jó el re 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, ebben a hangfekvésben alig fertály óra alatt megkomponálta a Himnusz énekelhet változatát. Mondani
sem kell, a pótlólag beadott pályam fölényes gy zelmet aratott. A történetet maga Erkel idézte fel Gárdonyi
Gézának a Nemzeti Sakk körben, lévén mindkettejük szenvedélyes, s t kit n sakkjátékos.

Tudni való azonban, hogy e templomi áhítatot árasztó Himnuszon kívül a közismerten patrióta Erkel megkomponálta
még a hazafiság himnuszát is, melyet f m vének, a Bánk Bán cím operának dramaturgiai csúcspontjaként illesztett
ebbe a m be, a „Hazám, hazám, te mindenem” kezdet tenoráriaként.

Igen ám, de mi magyarok nem csupán a saját, Kárpát medencei kultúrkörünk m ködtetésével járultunk hozzá
Európa kultúrájának szinten tartásához, amit a bevezet ben hivatkozott platóni koncepcióra visszautalva tudhatunk
újólag meger síteni, mivel több mint két évezreddel kés bb Kodály Zoltán zenepedagógusként ugyanezt a
meggy z dést vallotta a min ségi zene személyiségfejleszt képességér l. S t megtoldotta azzal a felismeréssel,
miszerint a megfelel színvonalú zenei környezetben már az anyaméhben ért hanghatások nyomán el nyre tehet
szert a magzat a születést követ személyiségfejl désének megalapozásával. Természetesen ezt az alaphelyzetet a
kés bbiek során következetesen tovább er sítheti a világszerte ismert Kodály módszer szerinti zenei alapoktatás.

Ennek a pedagógiai hungarikumként elhíresült módszernek biztosít ideális hátteret a Bartók i ’tiszta forrásból’
merít népdalkincs. Olyannyira, hogy miként a forrásvíz megtalálja az útját a természetben föllelhet bármiféle
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közegben, ugyanúgy érvényes ez a törvényszer ség a zenekultúra spontán terjedésére az emberi társadalom
közegében.

Tudvalev ugyanis, hogy az Európai Unió közös megegyezéssel Beethoven 9. szimfóniájának zárótételét, az
Örömódát választotta himnuszául, stílszer en, mint a nemzeti kultúrák fölött átível fenséges dallamot. Nos, mint
azóta örvendetes bizonyossággá vált, épp ezen a ponton kapcsolódik legszorosabban a magyar kultúrtörténet az
európaihoz.

Node tartsunk sorrendet, és idézzük föl a magyar zenetudósok egyik legrangosabbjának, a Kodály kortárs Szabolcsi
Bencének 1943 ra visszautaló megállapítását, miszerint az idézett Beethoven m nek zárótétele szembet n
egyezéseket mutat a 18. és 19. század fordulójának meghatározó magyar költ személyisége, Kisfaludy Sándor egyik
megzenésített népies m dalának dallamával… Ezt az észrevételt azóta több magyar zenetudós is meger sítette,
többek között Barsi Ern a sümegi Múzeumi Füzetekben, de ifj. Csoóri Sándor népzenész és Karakas Zoltán
néprajzkutató úgyszintén.

Ennél is nagyobb súllyal esik latba a Bécsi Levéltárból el került ’perdönt ’ archív dokumentumként az Allgemeine
Musikalische Zeitung folyóirat 1816 os márciusi száma, melyben teljes egészében megtekinthet a szóban forgó
„Magyar Szüretöl ének” cím Kisfaludy m dalnak eredeti nyomata, méghozzá Beethoven hozzákomponált
zongorakíséretével.

Közbevet leg: közismert, hogy akkortájt számos daliás kiállású magyar legény szolgált a császári test rségben –
miként maga Kisfaludy Sándor is. Ezért nem meglep , hogy a kortárs Európa zenei fellegvárának számító Bécsben
kölcsönhatásba került a magyar és az európai magaskultúra. Ékes példája ennek ezen folyóirat azonos oldalán
Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez cím költeményének német nyelv m fordítása is. (Csatolva)

Beethovent tehát megragadta a Kisfaludy által megzenésített népies hangvétel
m dal „kellemes és érzelmekre ható” melódiája, amit maga a költ is a Balaton
felvidéki népdalkincsb l kölcsönzött. Más szóval: Kisfaludy is ugyanabból a tiszta
forrásból merített, mint másfél évszázaddal kés bb Bartók és Kodály is tették, és
ennek folytán – némi áttételes közvetítéssel – maga Beethoven is, Kisfaludy
jóvoltából.

Fokozott örömmel tehetjük hát közhírré a Balaton felvidéken fogant népi
dallamvilág legmagasabb rangra emelésének történetét a zeneirodalom talán
legnagyobb óriása, Ludwig van Beethoven által.

Van e ezzel kapcsolatban nékünk tennivalónk? – tehetnénk föl a költ i kérdést a
magyar kultúra ünnepnapja apropóján, amire Kodály válasza így szól: „az el dök
kultúrája egykett re elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem
szerzi magának”.

Zárszóként: elképzelhet , hogy a kedves olvasók közül többeknek jelentenek a fentiekben leírtak hézagpótló
értesüléseket.

Fogadják szeretettel! Varannai Gyula

Forrás:
Allgemeine Musikalische Zeitung 1816. március 13. sz. Lipcse/Bécs
Szabolcsi Bence: Egy Beethoven dallam története – 1943. Budapest
Barsi Ern : Sümegi Múzeumi Füzetek – 1994. Sümeg
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Kiállítások Ábrahámhegyen

Az idei évben is megrendezésre került Kratochwill Mimi szervezésében egy Bernáth Aurél tanítvány, Nagy Sándor
Zoltán kiállítása, mely 2019 július 30 án de. 11 órakor a M vel dési Ház kiállító termében került megrendezésre.
Ahogy szokott lenni itt a kiállítás megnyitókon, nagyon sokan voltak. A megjelenteket Vella Zsolt polgármester úr
köszöntötte. Közrem ködött Tóth János Liszt Díjas M vész.
Nagy Sándor Zoltán 1941 ben született Budapesten. A Budapesti Képz m vészeti F iskolán tanult, mesterei Bernáth
Aurél és Fónyi Géza voltak. Derkovits ösztöndíjas, 1974 t l rendszeresen kiállító m vész Magyarországon és a
Világban.
Most e kis Ábrahámhegyi falura esett a választása, a már hagyományként m köd minden évben megrendezett
kiállításra.
F bb díjai:

- Fiatalok Stúdiójának díja 1968, 1971 , 1972.
- F városi Budapesti F városi Tanács díja 1969
- Forradalmi hagyományok pályázat
- Magyar Képz m vészek Szövetség díja 1994

Köszönjük, hogy megtisztelte alkotásaival az Ábrahámhegyi Galériát. A kiállítást július végéig láthattuk.

A következ tárlatra a kétévente, immár XI. alkalommal megrendezésre kerül Ábrahámhegy és környékén él
m vészek kiállítása, mely 2019. augusztus 3 án Kiss Gábor M vész úr rendezésében valósulhatott meg.

A XI. Csoportos Ábrahámhegyi kiállítás

Az ,,Ábrahámhegyen és környékén alkotó képz és iparm vészek csoportos kiállítása"
átlépte a tízedik kiállítást, s a tizenegyedikkel megkezdte az új sorozatot a m vészetet
igényl és szeret k örömére.
A kiállítás megnyitón Kovács József alpolgármester köszönt je után a Kelepel együttes itt
mutatkozott be el ször közönség el tt. Nevezetesen Czakó Judit lányaival,Raffay Kamillával
és Raffay Borókával, akik tehetségükkel és odaadó játékukkal nagy tapsot váltottak ki a
hallgatókból. Boróka csángó dalokat énekelt, ehhez ill szép hangszínével,Kamilla profi
módon húzta a vonót és az ötgyermekes édesanya nagydobon verte az ütemet. A kiállítást
Somogyi György m vészettörténész nyitotta meg.

A kiállításon 27 m vész vett részt, és az érdekl d k a Bernáth Aurél galériában 2019.
augusztus elejét l, 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 érdekl dnének az ilyen
tárlatok iránt.

Köszönjük Vella Zsolt polgármester úrnak az önkormányzat dolgozóinak, a Pro
Ábrahámhegy alapítványnak a kiállítási lehet séget és a megnyitó végén a szokásos,
kedves megvendégelést.

Kiss Gábor

Ábrahámhegyi Hírmondó
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A sort a Murci Fesztivál keretein belül 2019. szeptember 20 án Miejska Gorka Lengyel Testvértelepülésünk
Fotókiállítása követte.
A vendégeket Vella Zsolt polgármester úr köszöntötte és Adam Bandura Miejska Gorka település jegyz je nyitotta
meg. A megnyitón közrem ködött, és nagyon nagy sikert aratott a város kórusa.
A megnyitón közrem ködött, Belényesi Barnabás gitárm vész, aki nagyon szép játékával színesítette a kiállítás
programját.
Nagyon sokan voltak, a finom pogácsa, édes sütemények és a finom ábrahámhegyi borok hamar elfogytak. Amit
nagyon köszönünk a Polgármester úrnak, és a támogatóknak egyaránt.

Köszönjük a Testvér Városunknak a szép anyagot és a szíves részvételüket, amit sok Ábrahámhegyi lakos csodálhatott
meg.
Reméljük, hogy még sokszor eljönnek hozzánk.

Sápi M.

ÁBRAHÁMHEGY ÚJ LAKÓI

Nevem Jonatán Noé 2019
májusában születtem Keszthelyen.
N vérkémmel, Johannával együtt
cseperedünk az Árpád utcában.

Neve:Marosvölgyi Helena született
Keszthelyen 2970 gramm és 47 cm.
Testvéreim, Peti és Viki nagyon
várták.

Süt Árpika vagyok. 2018. július 9
én, 4010 grammal és 52 cm rel
születtem Keszthelyen. N vérkém,
Krisztike segítségével ismerkedem a
világgal. Szüleim és Nagyszüleim
szeretettel vigyázzák apró lépteimet.



ÚTON, ÚTSZÉLEN

Megyek az úton.

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
szell ringatja a f szálakat, por nincs, az illat, ami körbejár a gyermekkorom virágos rétjeit juttatja eszembe. Néha
kit nik egy egy magasabb növény, talán az illata is kiválasztódik a többiek közül, „ nevét is, virágát is tudom” idézem
Radnóti szavait, mert nekem sem térkép – e táj…

Vadon term növények, Isten által teremtve, hogy szépségükkel, illatukkal, hatóanyagukkal szolgáljanak itt a Földön
él knek. Ahol megyek, jobbra balra az út két szélén ringatózik a természet nagy „patikája”.

„F ben, fában orvosság van ” mondták a régiek – ez igaz volt már az ókori kultúrákban is. A gyógynövények ismerete
hatalmat is adott. A magyarság történetében táltosok végezték, majd kés bb a javasasszonyok voltak a tudói. Aztán
a gyógyszergyárak átvették a „hatalmat” a szintetikusan el állított piruláikkal, mi pedig gondolkodás nélkül nyúlunk
utánuk, ha fáj a fejünk, a torkunk vagy a derekunk. Nem gondolunk arra, hogy a különböz növények gyökere, levele,
vagy virága is használható gyógyításukra.

A fitoterápia (gyógynövény terápia) több ezer éves hagyományokra és a legmodernebb kutatások eredményeire
támaszkodó tudomány. az egyik leg sibb módszer a betegségek és fájdalmak megszüntetésére, megel zésére. A
növényi részek, és a bel lük el állított készítmények gyógyászati felhasználásán alapszik. Kinek virágából, kinek
szárából, vagy gyökeréb l készíthetünk illóolajat, forrázhatjuk, f zhetjük, 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
természetes gyógyító szereket is alkalmaz.

Hogy milyen gyorsan hatnak? Kisebb fájdalmak, emésztési panaszok, torokgyulladás esetén rövid id alatt
eredményt érhetünk el, idült problémáknál hosszabb id nek kell eltelnie, míg kifejtik jótékony hatásukat.

Sétáim során találkozhattam és ismerkedtem a következ kkel:

Akácvirág: megfázás, köhögéscsillapítás

Bodzavirág: tisztítótea, légúti betegség

Cickafark: görcsoldó, epehajtó, gyulladáscsökkent , klimax

Csalán: vértisztító, késlelteti az öregedést, szívm ködés, immunrendszer

Csipkebogyó: magas „C” vitamin tartalom, vasfelszívódás segítése, gyulladás gátló

Diófa: gyomor és bélhurut ellen, „B” vitaminforrás, levele antibiotikum hatású

Galagonya: (virág, levél, gyümölcs) a szív gyógyszere, keringési problémákra

Gyermekláncf : tavaszi méregtelenítés, reuma, köszvény, általános salaktalanító

Hársfavirág: köhögéscsillapító, izzasztó, köptet

Kerek repkény: köhögéscsillapítás

Komló: idegesség és álmatlanság ellen, hasmenésre is

Ábrahámhegyi Hírmondó
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Lándzsás útif : köhögéscsillapító, tüd betegségeire, baktériumöl , szájüregi
gyulladásokra

Mezei zsurló: vese, hólyag és vértisztító

Pásztortáska: vizelethajtó, vérzéscsillapító

Szöszös ökörfarkkóró: izzasztó, köhögéscsillapító, gyulladáscsökkent , aranyér (ül fürd )

Vasf : vérszegénység ellen, általános gyengeség, immuner sít

Vérehulló fecskef : csak küls leg, szemölcs, tyúkszem kezelésére

Zsálya: száj és torok fert tlenít és, izzadás gátló

Pálkövén, a volt kiköt t l elindulva összegy jthetjük a „házi patikánk” összes gyógynövényét, a tavasztól a tél
beálltáig megleljük legtöbbjüket.

A természet gyógyító ereje számtalan módon nyilvánul meg, nap, mint nap találkozhatunk vele, de észre sem
vesszük. Gondolkodás nélkül rálépünk az utat szegélyez füves területre, pedig ha tudnánk milyen kincsek,
gyógyfüvek, gyógyító magvak és gyógytea alapanyagok lapulnak a talpunk alatt!

Arról nem is beszélve, hogy egy reggeli séta meghatározza egész napunkat is, hát tegyük ezt minél gyakrabban.

Móger Jné K. és FEA

Mozdulj Balaton!

Idén is Ábrahámhegy lett a legsportosabb Balatoni település!

A hagyományoknak megfelel en egy közös Sporttalálkozóval végz dött a Mozdulj Balaton elnevezés programsorozat.
Ábrahámhegy megvédte címét Újra a kis település csapata szerepelt a legjobban, a Mozdulj Balaton Sporttalálkozón melyet
ismét Vonyarcvashegyen rendeztek meg.
Az eseményen 25 Balatoni település, közel negyven együttes vett részt.
A résztvev strandok mérhették össze erejüket. három sportágban,

- streetball
- kispályás labdarúgásban
- strandröplabdában

A szervez k tájékoztatása szerint a legtöbb csapat szám szerint 17 indult a strandröplabdában.
Az összetettben az Ábrahámhegyiek ötödik alkalommal bizonyultak a legjobbnak.
A programsorozat az alábbi támogatókkal jött létre:
Emberi Er források Minisztériuma Sportért Felel s Államtitkársága, a települések önkormányzataival és a Balaton Fejlesztési
Tanács szervezésében valósult meg.

Labdarúgás: I. csapat: II. csapat:
Völcsei Róbert Huber Gergely
Sz ke Géza Huber Gusztáv
Katona Zsolt Rossner Bence
Ságvári Bence

Összesítésben III. helyezést értek el.
Röplabda

- Sákovics Virág Ozsvát András
- Kocsondi Dávid Katona Janka

Összesítésben I. helyezést értek el.
Kosárlabda II. helyezés: Döbörhegyi Balázs

Juhász Tamás
Meizl Döme

Mezei zsurló
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Az összesített végeredmény a legsportosabb település:
1. Ábrahámhegy
2. Keszthely
3. Balatonfenyves

SZARKA ZOLTÁN EMLÉKVERSENY

I. Józsi György – Pál Krisztián
II. Marton Dávid – Völcsei Róbert
III. Lévai Gergely Gugcsó Benjamin

ÁBRAHÁM KUPA

Lábtenisz : I. Marton Dávid – Völcsei Róbert
II. Katona Mátyás –Katona Bálint
III. Szentmihályi Ádám – Vella Dániel

Röplabda: I. Kocsondi Csaba
Günter Bernadett
Bölcsföldi Máté
Kangyerka Barbara

Ábrahámhegyi Hírmondó
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RENDEZVÉNYNAPTÁR

Ábrahámhegyi M vel dési Ház
programjai

A nagyteremben a földszinten:
Hétf : Torna 17 órakor

Karate 18 órakor

Kedd: Labdarúgás 18 órától – 20 óráig

Szerda: Asztalitenisz 16 órától – 20 óráig

Csütörtök: Torna 18 órakor
Karate 19 órától

Péntek: Labdarúgás 18 órától – 20 óráig

Szombat: Asztalitenisz 16 órától – 19 óráig
Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

A M vel dési Ház nyitvatartása, kiállítások Bernáth Aurél Galéria: Szerda Szombatig 15 19 óráig.
Tel.: 06 70/380 0763
Ábrahámhegy Község Önk. Képvisel testülete a rendezvények id pontjának változtatásának jogát fenntartja.

 
 

2019. november 15. Dobruska Testvértelepülés
kiállítása

M vel dési ház Ábrahámhegy Község
Önkormányzat

2019. november 16. Fagyöngy Sportház
ünnepélyes átadása

Fagyöngy Sportház Ábrahámhegy Község
Önkormányzata

2019. november 16. Márton napi lúdvacsora M vel dési Ház Hegyközség

2019. november 30. Ádventi készül dés M vel dési Ház NABE Ábrahámhegyi
Csoportja

2019. december 08. Mikulás ünnepség M vel dési Ház NABE Ábrahámhegyi
Csoportja

2019. december 13. Id sek karácsonya M vel dési Ház Ábrahámhegy Község
Önkormányzata

2019. december 21. Mindenki karácsonya Vasútállomás Ábrahámhegy Község
Önkormányzata

2019. december 31. Óévbúcsúztató szilveszteri
Pancsolás

Községi Strand Ábrahámhegy ÖTE

2019. december 31. Szilveszteri buli M vel dési Ház Ábrahámhegy Község
Önkormányzata

2020. február 01. Falusi disznóvágás M vel dési ház Ábrahámhegy Község
Önkormányzata

2020. február 22. Forralt bor f z és pogácsa
süt verseny

M vel dési ház Ábrahámhegy Község
Önkormányzat

Ábrahámhegyi Hírmondó 
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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 kódjel  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 csónakkiköt , 
csónakvesztegl , 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 országgy lési képvisel  

10:30 - 11:45 TÁJÉKOZTATÓ – Fagyöngy Sportház bemutatásával 

egybekötve, a Sportház bejárása, megtekintése 

A megnyitón közrem ködik: Sík Dóra gordonkán és Belényesi Barnabás gitáron 

Kérjük, tisztelje meg jelenlétével rendezvényünket! 

 

Tisztelettel, 

Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

Ábrahámhegyi Hírmondó
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Sajtóközlemény 

 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése 

 
2019/11/04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mivel Ábrahámhegy a Balaton kiemelt üdül körzetéhez 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 csónakkitöt  került kialakításra a parton, a 
községi strandon a kabinsor létesítése is megtörtént. Ezen felül pedig a térség adottságaira épít  új 
vonzer k kiaknázását segítve egy multifunkciós közösségi házat fognak átadni.  
 
A csónakvesztegl  a Burnótpatak medre mentén - a torkolat és a Strand utca közötti szakaszon – 
épült meg, a patak jobb (nyugati) partján. A csónakkiköt nek köszönhet en a csónakok kulturált, 
rendezett elhelyezése vált megoldottá.  
A kabinsor kialakítása is megtörtént, a 2000 f  befogadására alkalmas strand területén. A kivitelezés 
eredményeképpen 12 db hideg vizes zuhanyzó, n i-férfi wc-k, 20 darab külön kabin, valamint férfi-n i 
öltöz  áll a strandra látogatók rendelkezésére. 
 
A multifunkciós közösségi ház épületében a következ  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 
tölt  vendégek megfelel  programokat találhassanak maguknak, akár rossz id  esetén is. 
 
A projektr l b vebb információt a www.abrahamhegy.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhet : 
 
Harsányiné Bodóczi Ildikó 
nyilvanossag@goodevent.hu 

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

Európai Regionális

Fejlesztési Alap
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K Ö Z É R D E K  
 
BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL 
8258 Badacsonytomaj F  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: 
Hétf n:    12.30 – 16.00 óráig 
Szerdán: 13.00 – 16.00 óráig 
Pénteken: 8.00 – 12.00 óráig 
Fogadóórák: 
Wolf Viktória jegyz  
Minden hónap els  szerdáján 
Ábrahámhegyen:       9.00 – 11.00 óráig 
Badacsonytomajon: 13.00 – 16.00 óráig 
 
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: hétf  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:  hétf :    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 
 
FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁS: dr. Pinterits Judit 
Rendel: Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel: 87/471-689 
hétf : 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 
 
GYERMEKORVOS: dr. Karasszon Diána 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: 87/471-282 
hétf , kedd, szerda, péntek: 11.00 – 13.00 
csütörtök: nincs rendelés 
 
VÉD N I SZOLGÁLAT:  Zsifkovics Szilvia 
Révfülöp, Villa Filip tér 4.  Tel.: 87/463-193, 70/202-8584 
e-mail: vedono@revfulop.hu  
Önálló véd n i terhes tanácsadás: kedd 12.00 – 14.00 óráig 
Orvossal tartott tanácsadás:           kedd 14.00 – 15.00 óráig 
Önálló véd n i csecsem  tanácsadás: kedd 14.00 – 16.00 
óráig 
 
GYÓGYSZERTÁRAK 
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Villa Filip tér 3.  
Tel. 87/464-065 
hétf  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 
 

 

Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj H sök tere 5.  
Tel.: 87/471-012 
hétf  – 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 
K vágóörs, Jókai út 37. Tel.:87/464-109, 20/475-2965 
hétf t l –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 
hétf t l –péntekig 9.00 – 11.00 és 15.00 – 18.00 óráig 
 
KULTURÁLIS CENTRUM (könyvtár, internet, kiállítás) 
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12. Tel.: 70/380-0761 
keddt l szombatig: 12.30 – 18.30 óráig 
e-mail: konyvtar@abrahamhegy.hu 
Könyvtáros: Szabóné Berki Szilvia 
 
M VEL DÉSI HÁZ 
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel.: 70/380-0763 
szerdától - szombatig: 15.00 – 19.00 óráig 
e-mail: kulturhaz@abrahamhegy.hu 
 
CSALÁDSEGÍT  ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.   
kedd: 10.30 – 11.30 óráig 
 
NEMZETI AGRÁR KAMARA (Falugazdász) 
Iroda: Tapolca, Deák Ferenc u. 11 
hétf  – kedd – szerda 7.30 – 16.30 óráig 
csütörtök – péntek 7.30 – 14.00 óráig 
 
BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE 
Badacsony, Római út 181. Sz lészeti Kutató Intézet 
Sellyei Gábor hegybíró Tel.: 70/489-8569, 
sellyei.gabor@hnt.hu 
hétf t l – csütörtökig 8.00 – 12.00 óráig 
 
SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 
Ábrahámhegy, Patak utca 
Szentmise: vasárnap  8.30 órakor 
 
SZOLGÁLTATÓK: 
Dunántúli Regionális Vízm    
Hibabejelentés (víz és csatorna) Tel.: 06-40/240-240 
E.O.N. Áramszolgáltató  
Ügyfélszolgálat: 70/45-99-666 
M szaki hibabejelentés: 06-40/330-330 
MAGÁZ – Magyar Gázszolgáltató Kft. 
Hibabejelentés: 06-93/500-500  
KábelszatNet-2002 Kft.  
Badacsonytomaj, F  u. 12.  Tel.: 87/472-104 
NHSZ Tapolca Kft  (szemétszállítás) 
Tapolca, Halápi u. 33.   Tel.: 87/321-567 
hétf  8.00 – 12.00, szerda 7.00 – 19.00, péntek 8.00 – 12.00  
Katasztrófavédelem – Kéményseprés       
Telefon:  1818  
Polgár rség Ábrahámhegy  
Pintér Domonkos elnök     06-30/993-1545 
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 
Rend rség: 107, Ment k: 104, T zoltóság: 105 

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