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Szezonnyitás
Újra itt a nyár, a gyerekeknek megkezdõdik
a szünidõ, a felnõtteknek a nyaralás idõszaka.
A nyár folyamán megháromszorozódik az
Ábrahámhegyen tartózkodók száma, ezért
olyan élményt kell nyújtanunk a vendégek
számára, hogy jövõre is szívesen térjenek
vissza községünkbe.
Ennek érdekében befejezõdött a strand
felújítása. A füvesítés, térkövezés már tavaly
elkészült, idén az öntözõrendszer és a parton
elhelyezett lámpák kerültek átadásra.
Napjainkban egyre inkább elõtérbe kerül az
aktív pihenés. Ennek érdekében Ábrahámhegy
tavaly csatlakozott a Mozdulj Balaton!
mozgalomhoz, mely idén is minden
szombaton versenyekkel várja a sportolni
vágyókat. Szervezett sportolási lehetõségek: a
streetball, strandröplabda, kispályás foci,
tollaslabda, lábtenisz, strandkézilabda. Egész
héten rendelkezésre állnak a strandon a foci-,
lábtenisz-, és röplabda pályák, a strand elõtti
mini-golf pálya, a legkisebbeket játszótér,
homokozó és sekély vizû pancsoló várja. A
kicsik számára idén még egy játszótér került
átadásra a tûzoltó szertár mellett.
Községünkben a strandon kívül a focipályán is
van lehetõség sportolni, továbbá a kultúrház
egész nyáron várja a sportszereivel a mozogni
vágyókat, a Honvéd utcában pedig tenisz pálya
várja a teniszezõket. A kirándulók számára a
környéken számos látnivaló található, a Káli-

medence közelsége, a
salföldi kolostorrom,
Folly Arborétum és a
Bök-hegyen lévõ kilátó nyújt látnivalót. A
sétálgatók, kirándulók
betérhetnek a községben található vendéglõkbe, borozókba.
A mûvészetek kedvelõit egész nyáron
különbözõ kiállítások
várják a Bernáth Aurél
Galériában. A sort
Duschanek János festõmûvész kiállítása nyitja június 24-én, amely
július 08-ig lesz látható, majd július 15-tõl
július 29-ig éremkiállítás, utána pedig
augusztus 4-tõl szeptember 2-ig a helyi és
környéken élõ mûvészek kiállítása lesz
megtekinthetõ. A kultúra kedvelõit június 23án népzene és néptánc est és a Csík zenekar
koncertje várja, majd július 15-én az Essentia
Brass Quintett koncertezik az éremkiállítás
megnyitóján. Július elején karate táborozók
edzenek községünkbe, akik július 7-én
tartanak egy bemutatót tudásukról. A
szórakozni vágyóknak ismét lesznek a
strandon strandbulik, majd augusztus 8-a és
12-e között kerül megrendezésre a bor napok a
tûzoltó szertár melletti parkban, és a sort az
augusztus 19-i tûzijáték zárja. Egész
nyáron át nyitva tart a
könyvtár is az olvasók,
internetezõk számára,
és a Kulturális Centrumban megtekinthetõ
a helytörténeti állandó
kiállítás, az eddig itt
kiállító mûvészek képeibõl és a környékünkön élõ alkotók
mûveibõl tárlat, és a
Csörgey emlék kiállítás. A Kulturális Centrum épületében idén

nyáron is mûködik idény jelleggel a posta
délelõttönként.
Minden programunkról részletesen tájékoztatjuk a lakosságot és a nyaralókat újságunkban, honlapunkon (www.abrahamhegy.hu) és
a község hirdetõtábláin.
Minden községünkbe látogatónak kellemes
idõtöltést kívánunk a nyárra!
Fedõné Vodenyák Katalin

NAGY LÁSZLÓ
Balatonparton
Balatonparton
a nádi világban
megbújtam egyszer
s csodaszépet láttam:
bóbitás nádon
nádiveréb-fészket,
sásbokor alján
kis vízicsibéket.
Vadruca moccant,
topogott a vízre,
barna liléit
vízi útra vitte.
Senki se látta,
csak magam csodáltam,
ott a vízpartján
még sokáig álltam.
Játszott a nádas
széllel és derûvel,
s haza indultam
nádihegedûvel.

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselõtestülete úgy határozott, hogy a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Ábrahámhegy
szennyvízcsatornázása II/c ütem
A fejlesztés megvalósulási helye:
Ábrahámhegy Község belterülete (az
Önkormányzat kezelésében lévõ utakon
és
szolgalmi
joggal
bejegyzett
magáningatlanokon épül meg)
A
községi strandon
vízimentõ
alkalmazására a Vízimentõk Balatoni
Szakszolgálatával állapodott meg az
önkormányzat.
A községi strandon engedélyezte 25 m2
nagyságú területen légvár üzemeltetését
alkalomszerûen.

A halászléfõzõ és horgászverseny
lebonyolítására
és
költségeinek
fedezetére
100.000 Ft összeget
biztosított a 2007.évi költségvetésének
tartalékkerete terhére.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Tapolca Város
Önkormányzat fenntartásában mûködõ
alapfokú
oktatást
biztosító
intézményében,
az
Ábrahámhegy
községbõl bejáró tanulók normatíván
felüli költségének megtérítését 2007.
évben felvállalta.
A Tapolca VSE Férfi kézilabda
szakosztály /székhely: 8300 Tapolca,
Hõsök tere 15./ részére 25.000 Ft
összegû támogatást biztosított.
A "postai híd" és a patak-parti sétány
sarokpontjára "Zsákutca" közlekedési

A strand rendjével kapcsolatos tájékoztató
A strand idén május 26-án nyitott, és
augusztus 31-ig tart nyitva. A strand napi
nyitvatartási ideje 9-18 óráig tart.
Nyitvatartási idõ elõtt 6-9 óráig, és utána
18-23 óráig a strand szabad strandként
mûködik. A vendégek a nyitvatartási idõn
túl csak saját felelõsségükre vehetik a
strandot igénybe. 23-tól reggel 6 óráig
a strand látogatása tilos. Tilos jármûvet,
kutyát vagy más állatot a strandfürdõ
területére bevinni.
A strandra belépõjegyet csak 9 és 18
óra közötti idõben kell váltani, 16 órától
50% kedvezmény jár mindenkinek.
A strandi belépõ jegyek a 2007-es évre:
Felnõtt napi belépõ
310,-Ft
Felnõtt heti belépõ
1.400,-Ft
Felnõtt havi belépõ
5.600,-Ft
Felnõtt idény belépõ
11.200,-Ft
Gyermek napi belépõ 6-14 éves korig
180,-Ft

Diák napi belépõ 14 év felett diákigazolvánnyal
220,-Ft
Gyermek heti belépõ 6-14 éves korig
820,-Ft
Diák heti belépõ 14 év felett
diákigazolvánnyal
1.000,-Ft
Gyermek havi belépõ 6-14 éves korig
3.300,-Ft
Diák havi belépõ 14 év felett diákigazolvánnyal
4.000,-Ft
Gyermek idény belépõ 6-14 éves korig
6.600,-Ft
Diák idény belépõ 14 év felett
diákigazolvánnyal
7.900,-Ft
Kabin 1 napra
1.000,-Ft
Kabin 1 hétre
5.000,-Ft
Kabin idényre
18.000,-Ft
Nagy kabin idényre
30.000,-Ft
Kabin kulcs kaució
1.000,-Ft
(kulcs visszaadásával visszafizetésre kerül)
A parkolójegy díj 2007 évtõl ingyenes!

táblát
helyeztet
el.
A
tábla
elhelyezésének költségét a 2007.évi
költségvetésének tartalékkerete terhére
biztosítja.
A
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
2007/7.
számú
"Idegenforgalmi"
közmunkaprogram
pályázatán részt kíván venni, és
felhatalmazta
Balatonfüred
Város
Önkormányzatát a pályázat benyújtására.
A
községi
strand
biztonsági
õrszolgálatának
kivitelezésére
a
Z-PROTEKTOR Kft-vel /székhely: 1041
Budapest, Árpád u. 177. / köt szerzõdést.
"Falunap" rendezvény lebonyolítására
és költségeinek fedezetére 200.000 Ft
összeget
biztosított
a
2007.évi
költségvetésének tartalékkerete terhére.
Kovácsné A. Katalin

Tájékoztató a
szennyvízcsatornázásról
Ábrahámhegy szennyvízcsatornázás
2/c ütem gerincvezetékeinek kiépítése és
ideiglenes helyreállítása 2007. június
15.-ig befejezõdik.
A megvalósult ütemekben a végleges
helyreállítás
is
ezen
idõpontig
megtörténik.
A 2/c ütem házi átemelõinek telepítése
várhatóan a nyáron fog megtörténni,
melyrõl az érintettek értesítve lesznek.
A II/a II/b III ütemben kiépült
szennyvízhálózatra történõ rákötések
megkezdõdtek.
A
rákötések
az
ügyfeleknek
megküldött tájékoztatók menete szerint
történnek.
Kérjük, hogy a megrendelõlapot
hiánytalanul kitölteni szíveskedjenek.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A
községben
számos
ingatlan
kerítésvonalán jelentõs mértékben kinyúló
zöld növényzet (faág, bokor, gaz) szûkíti le
az utat, akadályozva, balesetveszélyt
okozva ezzel a közlekedésben.
Felhívom az ingatlantulajdonosok
figyelmét
Ábrahámhegy
Község
Önkormányzatának a helyi környezet
védelmérõl, a közterületek és ingatlanok
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rendjérõl, a település tisztaságáról szóló
24/2005.(XII. 30.) számú rendeletben
foglaltakra, mely 3. § (6) alapján: " A
tényleges használó kötelessége a kerítés és
az úttest között növõ gaz kiirtása, a terület
rendben tartása, a közterületre kinyúló
ágak és bokrok megfelelõ nyesése."
Kérem
fokozott
figyelmüket,
gondoskodásukat, és segítségüket a

település
tisztaságának
folyamatos
fenntartása érdekében!
A rendeletben foglalt kötelezettség be
nem tartása szabálysértési eljárást von
maga után, mely harmincezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Ábrahámhegy, 2007. május 24.
Vella Zsolt
Polgármester

Ábrahámhegyi Hírmondó

Közérdekû információ
A társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi
LXXX. törvény, és a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény alapján az alábbi tájékoztatást adom:
2007. április 1.-tõl azok a személyek, akik
nem
rendelkeznek
biztosítással,
és
egészségügyi szolgáltatásra más jogon sem
jogosultak, kizárólag az egészségügyi
szolgáltatási járulék megfizetése mellett
szerezhetnek jogosultságot az egészségügyi
szolgáltatások igénybevételére.
Járulékfizetés nélkül jogosult egészségügyi
szolgáltatásra:
a szociálisan rászorult személy,
akinek jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét (27. 130,- Ftot), egyedülálló esetén 150 %-át (40. 695,- Ftot) nem haladja meg, és vagyonnal nem
rendelkezik, és errõl a tényrõl kérelmére a
települési
polgármester
Hatósági
Bizonyítványt állított ki
a megváltozott munkaképességû
személy, amennyiben a változás mértéke az 50
%-ot eléri, és az adóhatóság erre vonatkozó
igazolásával rendelkezik
aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt
betöltötte, és jövedelme nem haladja meg a
minimálbér 30 %-át (19. 650,- Ft-ot), és ezt
igazolja.
A törvény alapján az egészségügyi
szolgáltatási járulék meghatározásának alapja
a minimálbér (2007. évben 65. 500,- Ft). Ettõl
eltérõ, ha a belföldi személy családjában az
egy fõre jutó jövedelem nem éri el a
minimálbér összegét, és errõl a települési
polgármester által kiállított hatósági
bizonyítvánnyal rendelkezik - ebben az
esetben a járulékfizetés alapja az egy fõre jutó
jövedelem, de minimum az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege. (2007. évben:
27. 130,- Ft)
Az egészségügyi szolgáltatási járulék 9 %os mértékû.
A magánszemélynek (amennyiben nem éri
el az egy fõre esõ havi jövedelem a
minimálbért) elsõként az önkormányzat
polgármesterét kell megkeresni, a hatósági
bizonyítvány kiállítása céljából. Ezt követõen
a hatósági bizonyítvány birtokában kell a
bejelentést az állami adóhatóságnál megtenni
a 07T1011. számú nyomtatványon.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék
fizetését a lakóhely szerint illetékes
adóhatóságnál kell kezdeményezni. A
bejelentkezés az érintett magánszemélyek
feladata/kötelezettsége a területileg illetékes
állami adóhatóságnál, az APEH külön értesítõt
nem küld ki.
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII.
törvény (továbbiakban: Art.) 20. § (6)

Ábrahámhegyi Hírmondó

bekezdése értelmében a magánszemély a Tbj.
39. § (2) bekezdése alapján keletkezett fizetési
kötelezettségét és annak megszûnését 15
napon belül jelenti be az adóhatóságnak. A
bejelentés alapján az adóhatóság a fizetési
kötelezettséget elõírja, a befizetéseket
nyilvántartja.

A bejelentési kötelezettséget akkor is
teljesíteni lehet az említett adatlapon, ha a
magánszemély még nem rendelkezik
adóazonosító jellel. Ez esetben a bejelentés
alapján az adóazonosító jelet az állami
adóhatóság megképzi, és az adóigazolványt az
adózó által megjelölt címre megküldi a
magánszemélynek.
Az Art. 20. § (6) bekezdése szerint a
bejelentés alapján az adóhatóság a fizetési
kötelezettséget
elõírja
az
adózó
folyószámláján, a befizetéseket nyilvántartja.
A befizetési kötelezettségeket elsõ ízben a
bejelentést követõ hó 12. napjáig kell
teljesíteni, ezt követõen a tárgyhónapot követõ
hónap 12. napjáig.
Amennyiben a járulékfizetés idõtartama 30
napnál rövidebb, a fizetendõ járulék összege
az egy hónapra fizetendõ járulék harmincad
része szorozva az adott idõszakban szereplõ
napok számával.
A járulék fizetése mindaddig automatikusan
a bejelentett összeg alapján történik, amíg a
fizetési kötelezettség meg nem változik,
illetve meg nem szûnik. A változásról a
magánszemélynek kell bejelentést tennie a
07T1021. számú bejelentõlapon.
A fizetési kötelezettség teljesítését az
adóhatóság az adóév utolsó napját követõ 60
napon belül az adózó adószámláján
megvizsgálja,
és
az
elmulasztott
járulékkötelezettségbõl
eredõ
tartozás
megfizetési kötelezettségrõl határozatban
rendelkezik.
A
késedelmes
bejelentés
következményeként
az
APEH
visszamenõlegesen a nem biztosított idõszakra
járulékfizetés alapjaként a minimálbér
figyelembe vételével írja elõ a fizetési
kötelezettséget.
Fentiek alapján felhívom azon személyek
figyelmét, akik más jogcímen nem
biztosítottak,
hogy
a
természetbeni
egészségügyi ellátásra való jogosultság
érdekében a szükséges intézkedést tegyék
meg.
Bõvebb tájékoztatást, valamint Hatósági
Bizonyítvány iránti kérelem nyomtatványt a
Körjegyzõség igazgatási osztályán kérhet.
Ábrahámhegy, 2007. május 4.
Soltész Attila
Körjegyzõ

FELHÍVÁS
a parlagfû elleni
hatékony védekezésre
Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét
a parlagfû elleni védekezés jogi szabályozására.
A törvény hatálya kiterjed az ország
területére és az összes ingatlantulajdonosra. Ez
azt jelenti, hogy a hatóságok eljárásukat nem
csak a termõföldek tekintetében folytatják le,
hanem belterületen, közutak, vízpart mentén is.
A szabályozás értelmében mindenki köteles
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfû elleni védekezést végrehajtani, és ezt
követõen pedig a parlagfû virágzását
folyamatosan megakadályozni. Ez a dátum a
szankciómentes,
önkéntes
jogkövetés
lehetõségének határnapja.
A fenti rendelkezés betartását az illetékes
növényvédelmi hatóság folyamatosan végzett
helyszíni szemlén ellenõrzi. Az ingatlan
tulajdonosát/használóját elõzetesen nem kell
szemlére hívni, és postai úton külön nem értesül
az eljárás megindításáról.
A törvény által meghatározott június 30.-i
határnapot követõen a parlagfûvel fertõzött
területeken közérdekû védekezést rendel el
külterületen a Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat, belterületen a helyi önkormányzat
jegyzõje, mely végrehajtására a benyújtott
fellebbezésnek halasztó hatálya nincs.
A törvény lehetõséget ad - szigorú eljárási
rendben -, hogy a parlagfûvel erõsen fertõzött
haszonnövény állományban (napraforgó,
kukorica, stb.) a kultúrnövény károsodása
mellett is elvégezhessék a közérdekû
védekezést, ebben az esetben a földhasználó
kártalanításra nem tarthat igényt.
A védekezés alapvetõ alkotmányos jogokat is
érint, mivel a törvényi szabályozás az
egészséges környezethez való jogot a
tulajdonjog elé helyezi, vagyis a közérdekû
védekezést a hatóság a lezárt terület
felnyitásával - az ott tartózkodó személyek
akarata ellenére is - elvégezheti.
A közérdekû védekezést elrendelõ hatóság a
költségek (vállalkozói díj, elrendelõ hatóság és
földhivatal felmerülõ költségei) 15 napon belüli
megtérítésére kötelezi az érintettet. Ezen
költségen felül a mulasztókkal szemben az
eljáró növényvédelmi hatóság szankciót
kezdeményez, melynek folytatása során
növényvédelmi bírságot szab ki, mely 20. 000
és 5.000.000 Ft közötti összeg lehet.
(200 m2-t meghaladó méretû belterületi
ingatlan esetében minimum 100. 000,- Ft.)
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a parlagfû
és egyéb allergén gyomnövények virágzását
megakadályozzuk, megkönnyítve ezzel az
allergiás betegek mindennapi életét, illetve
csökkentve az új allergiás betegség
kialakulásának veszélyét! Nyomatékosan
felhívom
Tisztelt
Ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy a saját területén hatékonyan és
folyamatosan
irtsa
a
parlagfüvet,
gyomnövényeket!
Ábrahámhegy, 2007. május 24.
Soltész Attila
Körjegyzõ
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Közmeghallgatás és Közgyûlés
Egy
hét
különbséggel
zajlott Ábrahámhegyen ez a két
esemény.
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, illetve a polgármester meghívására lezajlott közmeghallgatásnak komoly
programja volt.
Elõször a polgármester úr számolt be az új
képviselõtestület kicsit több mint fél éves
tevékenységérõl, többek közt a strand
közvilágításának elkészülésérõl, egy új
játszótér megépítésérõl, az utcanév táblák
felújításáról és egyéb, az idegenforgalmi
szezonra történõ felkészülést elõsegítõ
lépésekrõl.
A második programpont a közrendvédelmi
beszámoló volt, amibõl kiderült, hogy a
legtöbb lopási esetben a tulajdonos is hibás,
mivel nem fordít elég figyelmet értékei
õrzésére, háza, nyaralója biztonságos
bezárására.
A legnagyobb érdeklõdést és a legtöbb
hozzászólást
a
szennyvíz-csatorna
beruházásról szóló beszámoló váltotta ki,
amikoris sok-sok hozzászóló mondta el
részletesen
saját
ingatlana
bekötési
problémáját, hiányosságait. Ezeket itt nincs
szándékomban részletezni, mivel a csatorna
ügy Ábrahámhegyen még messze nincs
befejezve, vagyis a hibák kijavítása, az építés
utáni helyreállítások, területrendezés még
bõven folyamatban vannak.
A vegyes ügyek programpont keretében
szóba került a strand belépõjegy árának, a
strand esti bezárásának problémája, amit
polgármester úr megválaszolt. Elhangzott a
megújított honlap dicsérete több felszólaló
részérõl, valamint a polgármester által a nyílt

Olvasni jó
Nemcsak azért, mert olvasmányainkkal
rengeteg hasznos információt, érdekességet, tudományos, történelmi, irodalmi
tudnivalót szívhatunk magunkba, hanem
azért is, mert serkenti agyunk mûködését,
fejleszti a memóriánkat, a koncentrálóképességünket és a fogalmazási
képességünket.
Nem mindenki szereti a betûket.
Mondván, hogy olvasni unalmas, meg
hogy úgyis megfilmesítenek minden jó
könyvet. A jó könyvet azonban hiába
filmesítik meg, mert képzeletünket
lehetetlen felülmúlni.
T.J-né
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rovatban feltett kérdésekre adott korrekt és
megnyugtató válaszairól. Szó volt a
hirdetõtáblák állapotáról és az Ábrahámhegyi
Hírmondó internetes megjelenésérõl is.
Polgármester úr szomorúan jegyezte meg,
hogy kevesen (kb. 30-35 fõ) jelentek meg a
közmeghallgatáson, pedig õ gondosan
felkészült és minden tájékoztató forrást
igyekezett latba vetni, hogy több építõ
szándékú felszólalást tudjon figyelembe
venni, beépíteni további munkája során.
A másik esemény a fürdõegyesületi
Közgyûlés volt, ami június 2-án zajlott. Itt
egy kissé kevesebb résztvevõ képviseltette
magát, de a polgármester úr itt is megjelent,
hogy ezen a fórumon is megismerje a
felmerülõ problémákat és elõsegítse azok
megoldását. A közgyûlés hivatalos része
(beszámoló a gazdasági helyzetrõl és az
elmúlt évi tevékenységrõl) után az
üdülõtulajdonosok által felvetett problémák
domináltak, úgymint a strand esti bezárása, a
kutyák és kerékpárok kitiltása a strandról, egy
újabb
csónakkikötõ
létesítésének
szükségessége és a kerti hulladék
elégetésének tilalma. A válaszok a
következõk:
- a strandot be kell zárni éjszakára, mert
különben (az eddigi tapasztalatok alapján)
sok illetéktelen zavargás történik, aminek
folyamatos ellenõrzésére és kiküszöbölésére
nincs kapacitás;
- a kutyákat sokan szeretik, és sokan nem
szeretik (például a strand vizében), ezért a
fõszezonban ezt sem szabad megengedni (a
többség érdekében);
- a kerékpárokat a strand elõtti tárolókban
kell elhelyezni lezárva (ezt, mondjuk, én sem
értem, miért nem vihetõ be a kerékpár a
biztonság kedvéért a strand területére - hiszen
ez nem szennyez…);
- egy újabb csónakkikötõ létesítésének

Miért szeretem
Ábrahámhegyet?
A régebbi Ábrahámhegyi Hírmondókat
olvasva sok olyan cikkre bukkantam,
amely arról szól, az írója miért is szereti
Ábrahámhegyet. Szeretném, ha ismét
közölhetnénk írásokat arról, hogy ki
miért kötõdik a Balatonpart ezen
ékszerdobozához, milyen gyermekkori
élmények jutnak eszébe Ábrahámhegyrõl.
Az írásokat, amelyeket a helyi
könyvtárba várok, elõre is köszönöm.
Tompos Józsefné
könyvtáros

érdekében az önkormányzat már mindent
megtett, ez közös érdek, de - a törvények és a
félreértelmezett környezetvédelem miatt - ez
pillanatnyilag egyszerûen nem kivitelezhetõ;
- a kerti hulladék égetésének tilalma azért
szükséges, mert sokan (néhányan) egy
hétvége alatt akarják levágni, és rögtön el is
égetni ezt a hulladékot, beterítve az egész
települést sûrû, gomolygó füsttel…

A polgármester a közgyûlésen ismertette az
ez évre tervezett kiállítási rendezvények
menetrendjét:
Június 24. Bernáth Aurél tanítvány kiállítás
megnyitója
Július 15. Varannai Gyula festmény és Fritz
Mihály éremkiállításának megnyitója
Július 29. Helyi és környékbeli mûvészek
csoportos kiállításának megnyitója
A
Fürdõegyesület
felvetette
egy
szemétszedési akció megszervezését a szezon
utáni idõszakra, amit a polgármester igen
nagy örömmel nyugtázott, és minden lehetõ
segítséget (hulladék-zacskók, konténerek, sõt
helyi munkaerõt is) felajánlott a közös
tevékenység sikeres véghezviteléhez.
A szemétszedési akció tervezett dátuma
2007. szeptember 8. szombat
(még egyeztetés alatt)
Kérünk minden fürdõegyesületi tagot,
tervezze be ezt az idõpontot közszolgálatra,
közös érdekbõl. A részletes értesítõt, minden
tagunknak idõben kiküldjük.
2007. június
Pattantyús-Á. Miklós

Könyvtári
hírek
Könyvtárunk az utóbbi idõben sok szép
könyvhöz jutott. Itt a nyári szünet várom az olvasni szeretõ gyerekeket,
ifjakat és örökifjúkat, hogy a könyvekkel
még tartalmasabbá tehessék szabadidejüket.
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Húsvéti játszóház a kultúrházban,
szabadtéri program a focipályán
Április 7-én délelõtt a kisebbeket
vártuk kézmûves foglalkozásra, húsvéti
ajándék készítésére a kultúrházba.
Körülbelül 1214 nyaraló és helyi
kisgyerek jött el. Díszítettünk húsvéti
tojást festéssel, gyönggyel, textil rátéttel, készítettünk karton papírból, mûanyag
kanálból
nyúl
figurát
ragasztással, festéssel, vatta csibét,
pingpong labdából bábot, gipsz keretbe
húsvéti, tavaszi képet, papírból kinyitható húsvéti üdvözlõ
lapot. A kicsik nagyon élvezték, hogy saját kezükkel
készíthetnek ajándékot, és ráadásul mi is jól éreztük
magunkat velük. Köszönöm a segítséget Tompos Józsefné

Pingpong verseny a
kultúrházban

Valikának és Szabó Lászlóné Györgyikének.
Húsvét vasárnapján a focipályán vártuk a gyerekeket,
felnõtteket sportprogramokkal, tréfás ügyességi játékokkal.
Húsvéti tojás kereséssel kezdõdött. A jó elõre és jó helyekre
eldugott csokitojásokat kellett megkeresni, fõleg a kicsik
nagy örömére. A focipálya lejtõs partján húsvéti tojást
gurítottunk. Akié messzebbre gurult, az volt a nyertes. Volt
még bicikli szlalom, futóverseny kanálban tojással, célba
dobás húsvéti tojással, tojás szállítás pingpong ütõn, seprûs
tojás terelés. Felnõtteknek sodrófa hajítás, piros tojás célba
terelése láb közötti sodrófával. Volt focimeccs, zene és büfé
is. Jó idõben, jó levegõn jól éreztük magunkat. Szeretnénk
jövõre is megtartani a húsvéti játékokat.
Bakosné

Csocsó bajnokság volt a kultúrházban

2007.
április
6-án
pingpong
házibajnokságot tartottunk a kultúrházban.
Indulók: Szõke Géza Bírók: Mohos Gergõ
Illés Ádám
Goda József
Szabó László
Lendvai Zsuzsanna
Lendvai Csaba
Elsõ fordulóban mindenki játszott,
mindenki ellen, utána a nyertesek egymás
ellen játszottak. Az elsõ három helyezett a
megnyert szettek alapján:
I. Szõke Géza 8 gyõzelemmel
II. Lendvai Csaba 4 gyõzelemmel
III. Szabó László 3 gyõzelemmel
A nyertesek emléklapot és csokoládé díjat
kaptak.
Bakosné

A kultúrház húsvét után a Pro-Ábrahámhegy Alapítvány támogatásával csocsó asztalt
kapott, ami nagyon hamar nagyon népszerû lett a fiatalok körében. Ennek felavatására
május 19.én csocsó bajnokságot rendeztünk, páros és egyéni kategóriákban.
Induló párosok: Szõke Géza - Gyarmati József
Szalay Gergõ - Gyarmati Renáta
Szabó László - Lübkemann Frédy
Illés Ádám - Kovács Klaudia
Elõször minden páros minden párossal játszott, majd a nyertesek játszották a döntõ
meccseket. Ennek alapján elsõ három helyezett lett a:
I.
Szõke Géza - Gyarmati József
II.
Illés Ádám - Kovács Klaudia
III.
Szabó László - Lübkemann Frédy páros
Az egyéniben indulók eredményei: I. helyezett: Szõke Géza
II. helyezett: Szabó László
III. helyezett: Illés Ádám
A nyertesek csoki ajándékot kaptak. Köszönjük a Pro-Ábrahámhegy alapítványnak!
Bakosné

Köszöntöttük az Édesanyákat
Édesanyám, Anyu, Anyuka, Nagymama, Nagymami - a
magyar nyelv legszebb szavai. Minden esztendõ május elsõ
vasárnapján köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat.
Nem zajos, látványos ünnep ez, hanem halk, meghitt, mint
maga a szeretet. Tisztelettel és szeretettel vártuk mi is a
kultúrházba a község Édesanyáit, Nagymamáit. Zenével,
verssel, virággal köszöntöttük Õket, az Önkormányzat és a
saját nevünkben. Ajándék ez a nap köszöntõknek és
ünnepelteknek is, kiemelkedik a hétköznapok közül. Ma
amikor lelki ellentétben állunk a világgal, az anyagiak, a
mennyiség oly nagy szerepet kapott életünkben, érdemes
nyitott szívvel fogadni a gyerekek, fiatalok szép szavait. Jó
megpihenni egy kis idõre és elfogadni a kedvességet annak
is akinek esetleg nem szerepelt a gyermeke, vagy már
kinõtt a verselõs korból. Biztos, hogy minden Édesanyát,
Nagymamát megköszöntenek a családtagok, gyerekek,
unokák , de ez más, hiszen a község gyermekei, fiataljai
gondolnak szeretettel, és tisztelettel a község Édesanyáira,
Nagymamáira. Remélem jövõre is eljön mindenki aki itt
volt, és mások is csatlakoznak még, hiszen ezek a
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gyerekek, ha kevesen is vannak annyira szeretetre méltók,
és a köszöntés, jó kívánság, szép gondolat csak jól eshet
mindenkinek. Fogadjuk hát el ezt azoktól, akik jó szívvel
adják.
Bakosné
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Horgászverseny és halászlé fõzõ találkozó a strandon
Április 30-án nagyon szép napos
idõben tartottuk a már hagyományos,
idény nyitó
horgászversenyt és
halászlé fõzõ találkozót a strand
területén. A horgászverseny Kovács
József Képviselõ Úr szervezésében
zajlott, örömünkre sok induló
versenyzõvel.
A halászlé fõzésre kilenc, vegyesen
helyi és nyaraló tulajdonos csapat
vállalkozott:
Hegyi Zoltán, Tóth Gábor, Borbély
Gyula, Varga Istvánné, Márkus Zoltán,
dr. Szukai Zsolt, Pacsi Józsefné, Tóth
Krisztián, Haragh János és csapata. A
fõzéshez a hal alapanyagot, a kenyeret,
a
tányérokat,
evõeszközt
az
Önkormányzat biztosította. A fõzõk
különbözõ módon, saját ízlésük és
tudásuk
alapján,
üstökben,
bográcsokban szabad tûzön készítették
el
a
finomabbnál,
finomabb
halászléket. Mivel hosszú hétvégére

esett a rendezvény több vendégre
számítottunk, bár ezt nagyon nehéz
elõre kalkulálni, hiszen az idõjárástól is
függ a látogatottság. Körülbelül 100150 adaggal terveztünk többet mint az
eddigi években, így 350 adag halászlé
fogyott el, de sajnos így sem jutott
mindenkinek.
A jövõben erre
majd jobban kell
figyelnünk. Mint
minden nagyobb
rendezvény ez sem
egyemberes
munka,
de
szerencsére
sok
segítséget kaptam
a
Polgármester
Úrtól, a hivatalbeli
titkárságig,
az
ügyintézõ lányokig
mindenki segített.
Külön köszönettel

tartozom
minden
fõzõnek
és
csapatának,
Tompos
Józsefné
Valikénak,
Ráczné
Andikának,
Szabóné
Györgyikének, Kissné
Zsuzsának és társaságának akik, az
asztalok, padok kihordásában az étel
osztásában segítettek.
Bakosné

HORGÁSZVERSENY
Ideális idõjárási viszonyok között
zajlott az immár hetedik alkalommal
megrendezésre került horgásztalálkozó a
község strandján, április utolsó
hétvégéjén.
A hosszú hétvégének érezhetõ hatása
volt a résztvevõk számát illetõen, mert
minden eddiginél többen, 24 felnõtt és 8
gyermek jelentkezett az idei "halfogó"
versenyre. A kijelölt horgászhelyek
kevésnek is bizonyultak, de a horgászok
sportszerûen összébb húzódva segítették
a
folyamatosan
érkezõ
társaik
elhelyezkedését. A versengés 7-11 óráig
tartott, és az idõ haladtával szépen
szaporodtak a kifogott halak a

szákokban.
A mérlegelést követõen a helyezettek
az Önkormányzat által felajánlott díjakat
vehették át, de minden nevezõ
emléklapot kapott a sikeres részvételért,
valamint Nagy Tibor, a révfülöpi
"SPICC"-horgászbolt tulajdonosának
felajánlásából különdíjak kerültek
kiosztásra, és hasznos horgászkellékbõl
is jutott minden résztvevõnek.
A horgászverseny eredményei:
Felnõtt kategória:
1. Nagy Károly 5,34 kg
2. Szõke Erazmus 2,85 kg
3. Vadász Attila 2,60 kg
Ifjúsági kategória:

1. Illés Dávid 0,85 kg
2. Szabó László 0,59 kg
3. Illés Ádám 0,55 kg
Gratulálok a helyezetteknek, és
minden résztvevõnek! Kovács József
SZABÓ LÁSZLÓNÉ
Balatoni horgász
Órákig néz a Balaton partján
Nincs most társa, egyedül van
Távolba réved mintha sellõt látna
Vagy a tó tükrét nézi tán?
Megérdemli ez a gyönyörû táj!
Most pihen, s kikapcsolódik már.
Kitartóan ül már az árva
Ki tudja mi a gondolata
S vár egy szerencsés kapásra
Hogy egyszer hajoljon meg a botja
Egy nagy hal akadjon a horogra
A tûz már ég s fölötte bográcsa
S lám a szerencse forgása
Egyszer csak ráng már a jelzõ
Rohan ugrik, hogy kikapja õt
Szegény horgász pórul járt ma
A nagy hal a damilt elrágta
Sikerült neki a szabadsága.
Akadt még egy a horogra
Egy ficánkoló kis halacska
A jószívû horgász õt visszadobta
Így más kerül ma a bográcsba
Mert hal nem akadt a horogra
Ma mást ehet vacsorára.
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Falunapi és gyermeknapi rendezvény pünkösd vasárnapján a
tûzoltó parkban
Az
Ábrahámhegyen
már
hagyománnyá
vált
falunappal
egybekötött gyermeknap május 27-én
került megrendezésre a községi
sportpályán és tûzoltó parkban. Sport
programokkal, játékos vetélkedõkkel,
kézmûves foglalkozással, pincepörkölt
fõzéssel, rendõrségi és tûzoltó
bemutatóval, az iskolások színpadi
mûsorával, zenével, légvárral, este
utcabállal jó idõben, jó kedvvel
ünnepeltünk.
Elõzõ napokban bevásároltunk, megtisztítottuk a fõzéshez a burgonyát elõkészítettük a kézmûves foglalkozásokhoz szükséges anyagokat.

Pünkösd vasárnap a Tûzoltó Egyesület
tagjainak segítségével asztalokat,
padokat helyeztünk el, a pincepörkölt
fõzéséhez is hozzákészültek a
vállalkozó kedvû csapatok. A fõzést öt
csapat vállalta: Fedõné Vodenyák
Katalin és csapata, Varjas Gyuri bácsi
és Götli József csapata, Tóth Gábor és
csapata, Tóth Krisztián és csapata,
Pacsi József és csapata. Különbözõ
alapanyagokból sertés és marhahúsból,
csülökbõl készültek a finom pörköltek.
A fõzés alatt sport és ügyességi
játékokban, kézmûves foglalkozásokon
vettek részt a gyereket. Az ebédhez a jó
hangulatot harmonikaszó biztosította.
A
sport
és
ügyességi versenyek legjobbjai
jutalomban részesültek, dicséretet és jutalom
könyveket kaptak az iskolában
legjobb
eredményt
elérõ
ábrahámhegyi
tanulók, valamint a kultúrházi
programokon aktívan résztvevõ
gyerekek is Õk

azok akikre mindig számíthatok,
akiknek köszönettel tartozom és akikre
mindannyian büszkék lehetünk:

Könyv jutalmat és dicséretet kapott
tanulók:
Kovács Klaudia - Országos nyelvi
verseny megyei fordulóján elért 5.
helyezés - Sikeres alapfokú "C"
típusú nyelvvizsga - A Balatonfelvidéki iskolák kistérségi idegen
nyelvi szép kiejtési versenyen elért 5.
helyezés - "TITOK" országos nyelvi
tanulmányi verseny 104. helyezése
Szlávik Sándor - Litteratum
országos német nyelvi verseny arany
fokozata
Pádvai Miklós - Eredményes sport
szerepléseiért
Szõke Géza - Eredményes sport
szerepléseiért
Szabó László - Helyesírási és sport
versenyeken elért eredményeiért
Szlávik Barbara - Olvasópályázaton elért eredményes szerepléséért
Kovács Janka - Mesevetélkedõn
való eredményes szerepléséért és
mûsorokon való furulya szerepléséért
Dressel Ármin - Eredményes sport
szerepléséért

Falunapi és gyermeknapi sport és ügyességi játékok nyertesei
Csoki evés játékban:
Kicsik kategóriája:
I. Horváth Gellért
II. Kustra Dóra
III. Galler Boglárka
Nagyok kategóriája:
I. Gyarmati József
II. Szabó László
III. Szõke Géza
Lufi taposás játék:
I. Szlávik Sándor
II. Békefi Balázs
III. Szlávik Barbara
Zsákban futás játék:
I. Gyarmati Renáta
II. Szõke Géza
III. Szlávik Barbara
Kapura rúgás játék:
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Kicsik: Jutalmat kapott:
Galler Boglárka, Galler Marcell
Nagyok:
I. Lübkemann Frédy
II. Szalay Gergõ
III. Illés Ádám
A jó közösségi munkáért, a
programokon ünnepségeken való
aktív részvételükért dicséretet és
emléklapot kaptak:
Dressel Fruzsina, Dressel Ármin,
Illés Ádám, Kovács Kornél, Kovács
Janka, Gyarmati József, Gyarmati
Renáta, Szabó László, Szabó
Veronika, Kovács Klaudia, Szõke
Géza, Lübkemann Frédy, Zab
László, Szalay Gergõ, Szombathelyi
Ferenc, Pádvai Miklós

A gyermeknapon nem kaptak
jutalmat, de fontos hogy megtudja
mindenki, hogy vannak fiatal
felnõttek, akikre a kultúrházi
programokon és bármi más
segítségben mindig számíthatok.
Rájuk is szeretettel és köszönettel
gondolok.
Kellemesen, jó hangulatban
tölthette az idejét mindenki aki a
falunapi programot választotta.
Este jó zenével mulattunk hajnalig.
Köszönöm
mindenkinek
a
segítségét, a fõzõknek a munkát,
külön köszönet a Tûzoltó Egyesület
tagjainak és másoknak akik még
reggel
is
segítettek
az
összerakodásnál.
Bakosné
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata, a PRO Ábrahámhegy Alapítvány és a Bernáth Aurél Társaság szeretettel meghívja Önt
és kedves családját
DUSCHANEK JÁNOS
festõmûvész
kiállításának megnyitására
2007. június 24-én vasárnap 11 órakor
a Bernáth Aurél Galériába.
A kiállítást rendezte és megnyitja:
Kratochwill Mimi
mûvészettörténész
Megtekinthetõ:
2007. június 24-tõl július 8-ig hétfõ és kedd
kivételével naponta 15 - 19 óráig, Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
/a vasútállomással átellenben, a 71. számú mûút mellett/

Kiállítás a B ernáth A urél G alériában
Idén nyáron
is sor kerül az
immáron
hagyománnyá
váló Bernáth
tanítvány
kiállításra.
Bernáth Aurél
számos nyarat
t ö l t ö t t
Ábrahámh e g y e n ,
alkotásainak ihletõje volt e táj. Az Õ tiszteletére
vette fel galériánk a nevét. Elsõ évben a képeibõl,
azóta tanítványai alkotásaiból nyitnak minden
évben tárlatot.
Idén Duschanek János festõmûvész látogat el
hozzánk festményeivel és grafikáival.
Duschanek János 1947-ben született
Bakonyszentlászlón. Tanulmányait 1968-72
között végezte a Képzõmûvészeti Fõiskolán,
Bernáth Aurél növendékeként. 1975-ben
Derkovits ösztöndíjat kapott, majd egyre több
egyéni és kollektív kiállításon vett részt

hazánkban és külföldön. 1976-ban a Szófiában
rendezett Fiatal realista festõk Biennáléján a II.
díjat nyerte el. Ugyanebben az évben a Szegedi
Nyári Tárlat I. díját kapta. Az V. Országos
Akvarell Biennálén nívódíjjal jutalmazták.
További díjai, kitüntetései:
1978 Moszkvai Nemzetközi Kiállítás díja
1982 Tokiói Modern Mûvészeti Múzeum díja
1982 Magyar Akvarellfestõk Londoni
Kiállítása díja
1982 Monacoi Grand Prix figuratív festészeti
nagydíja
1990 Molnár C. Pál Társaság nagydíja
Kiss Mária jellemzése szerint a mûvész
mûveinek "szerkezete - mind az alakok
elrendezésében, mind a színek harmóniájában tökéletes egységet mutat: a ritmikus mozgások
valódiak, a fénytõl átjárt, világító színek
hitelesek.
Sajátos
természetlátása
és
természetszeretete megragadó. Mindig a
természet vizuális látványából indul ki, azonban
nemcsak a látott világ formái, hanem fõként a
színek foglalkoztatják. Ezért csupa derû és
optimizmus mûvészete. (...) Duschanek nem

foglalja össze nagy színfoltokká a képeit, hanem
minden egyes fûszálat, levélformát, virágot,
szirmot aprólékosan és egymástól elkülönítve
ábrázol. (…) Képein a figurák, létszámukat
tekintve mindig túl vannak azon a határon,
amelyen belül a nézõ szinte automatikusan
megszámolja õket s az értelmezés szempontjából
mindegyiknek jelentõséget tulajdonít. A figurák
megmaradnak az egymást ismerõ, egymással
bensõséges-meghitt kapcsolatban álló társaság
keretei között. (…) Duschanek munkásságában a
rajz is igen fontos helyet foglal el. Rajzai
önmagukban is megálló, befejezett, egyedi
mûvek. (…) Duschanek János sajátos
egyénisége kortárs festõmûvészetünknek.
Mûvészetének kulcsa, sikerének titka az, hogy
minden körülmények között igaz ember és
elképzeléseihez hû mûvész tud maradni."
Remélem e rövid jellemzéssel felkeltettük
érdeklõdésüket és mindenkit szeretettel várunk a
kiállítás megnyitóján, mely még a megnyitót
követõ két héten keresztül megtekinthetõ lesz a
galériában.
Fedõné Vodenyák Katalin

Népzene és néptánc est júniusban
Most már, a hatodik alkalom közeledtével
óvatosan és halkan teszek egy jelzõt az
ábrahámhegyi népzene és néptáncest
beharangozójához: hagyományos. Talán
megteremtettük az alapjait annak, hogy erre az
"Ábrahámhegy
Kulturális
Örökségének
Megõrzéséért Alapítvány" által szervezett
rendezvényre a jövõben ezt a jelzõt is
használjuk.
Alapítványunk egy kis szervezet. Néhány
tettre kész emberbõl áll, akik ezért az évi egy
alkalomért idõt, fáradságot és pénzt áldoznak.
Igen pénzt is, amirõl nem illik beszélni, és
amibõl manapság - úgy tûnik - egyre kevesebb
van mindenkinek. De minden évben érezzük azt
a minket támogató, növekvõ segítséget,
amellyel ez a rendezvény az elsõ ötletektõl
kezdve késszé válik, elõadás lesz belõle.
Az elsõ gondolatok, ötletek az adott évi
rendezvény befejeztével jönnek elõ. Ezen túl
vagyunk, úgy tûnik sikerült, mi lesz jövõre?
Hogyan csináljuk jobban, mit rontottunk el, mi
az az újdonság, ami bevált? Remélem, a tavalyi
félévtizedes elõadáson csak annyi hibát látott a
közönség, hogy a bugaci Szántó Szilvi nem
kapott mikrofont az énekéhez. Ezt én hibáztam
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el! Nem szóltam Zsoltnak, hogy kellene egy
mikrofon a színpadra. Két dolog segített. Az
egyik a menetrend volt, akkor éppen nem jött
vonat. Másik maga az énekes, aki gyönyörû
hangjával magára vonta a közönség figyelmét
és csend lett a nézõtéren. Pedig õ "csak" egy
beugró volt, mert az eredetileg mûsorba jelölt
gátéri Bujáki Marikának torokgyulladása lett,
szólalni sem tudott, nem hogy énekelni. Az
olyan apróságokról csak most hall majd az
olvasó, hogy az elsõ fürdés alkalmával hárman
vágták el a lábukat a Balatonban. Egyikük még
az elsõsegély helyen is komoly gondot okozott
sebével. Persze mi ez a néhány évvel ezelõtti
foci-balesethez képest, amikor a tapolcai
ambulancián kötöttünk ki. És a táncos sebesült
fejjel is táncolt! Észrevette valaki?! No, de
ennyit a rémtörténetekrõl. Még csak egy
apróság a technika ördögérõl, ami az elõadás
kezdete elõtt 10 perccel, a hajszál pontosan
félbetört CD alakjában jelent meg, és amit
azután a zenekar ûzött el zenéjével.
Nem reménykedem az idén sem kevesebb
zökkenõben. Murphy mondását idézve "optimista embernek nem lehet örömet
szerezni" - tekintek az idei, VI. Ábrahámhegyi

Népzene és Néptánc Est elé. De ne higgyék,
hogy borúlátóan várom június 23-át. A gátéri és
kiskunmajsai táncosok új mûsorral érkeznek.
Az elõzõ években jobbára az ország jelenlegi
határai között barangoltak táncaikkal. Most
kicsit tágítják a kört, Erdélybõl és Moldvából
hoznak táncokat, az Ifjas Zenekar húzza a talp
alá valót. Az õ mûsoruk kicsit rövidebb lesz az
eddigieknél. Ennek oka, hogy a második
részben a Csík zenekar ad koncertet. Ez a
társulat az ország egyik legjobb és
legnépszerûbb népi zenekara. Öt lemezt adtak
ki idáig, a legutóbbi, "Senki nem ért semmit"
címû lemezükért a 2006. évi Fonogram díjat
kapták világzene kategóriában a lemezkiadók
egyesületétõl. A koncert után a közönség
kedvére táncházat is tartunk.
Miért is írtam én elõbb az optimista
emberrõl? Hát persze hogy azt szeretném, hogy
örömet szerezzünk az odalátogatóknak.
Jöjjenek el minél többen, érezzék jól magukat,
táncoljanak!
Zolnai László
az "Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megõrzéséért Alapítvány"
kuratóriumi elnöke

Ábrahámhegyi Hírmondó

A Csík Zenekar

(a zenekar honlapjáról:
www.csikband.hu)

„Ábrahámhegy Kulturális Örökségének MegĞrzéséért” Alapítvány
és Ábrahámhegy Község Önkormányzata
szeretettel meghív minden érdeklĞdĞ
ábrahámhegyi és környékbeli lakost, üdülĞt

A Csík zenekar 20 éve
meghatározó szereplõje Magyarország népzenei életének. Rengeteg
2007. június 23.-án szombaton 19 órára
koncert, táncház és jó néhány
az ábrahámhegyi strandra (esĞ esetén a Kulturális Centrumba)
sikeres
zenei
album
tette
népszerûvé nemcsak a zenekart, de
a magyar népzenét is - hazánkban
és külföldön egyaránt. Az eltelt két
évtized alatt több rangos zenei díjjal
jutalmazták
a
kecskeméti
formációt. Munkájuk legnagyobb
elismerését jelzi a Fonogram-Díj,
melyet 2007 év elején érdemeltek ki
Koncertet ad a
legutóbbi, "Senki nem ért semmit"
címû
albumért
világzene
kategóriában. A szakmai közönség
2006. évi Fonogram díjas a világzene kategóriában
elismerését is bizonyítja, hogy
ElĞtte fellép a Kismakkos Néptáncegyüttes GátérrĞl és
1991-ben elnyerték a Népmûvészet
a Mayossa HagyományĞrzĞ Egyesület Kiskunmajsáról.
Ifjú Mestere címet, a IV. Bonyhádi
Zenél az Ifjas Zenekar.
Népzenei Fesztivál Fõdíját és
Az elĞadás elĞtt: kerámiavásár és bormustra!
Az elĞadás után a fellépĞk részvételével, tánctanítással egybekötött TÁNCHÁZ!
ugyanitt
a
Magyar
Rádió
A belépés ingyenes.
Különdíját is.
Támogatók:
A zenekar 1992-ben a Kiváló
Mûvészeti Együttes díját kapta. A
Sydneyben rendezett 2000. évi
Kvarc-Ásvány Kft.
nyári olimpiai játékok kulturális
Ábrahámhegy-Kisörs
rendezvényein több más neves
elõadómûvésszel együtt képviselték
hazánkat és a magyar népzenét.
A zenekar rendszeresen tart
magyar táncházakat. Házigazdaként
neves népmûvészeket, zenészeket fogadnak itt, de tehetséges fiatal szólisták, táncosok és táncházi zenekarok
számára is fellépési lehetõséget biztosítanak. A zenekar koncertmûsorában elsõsorban magyarországi és erdélyi
magyar népdalok illetve táncmuzsikák hallhatók, de román táncdallamok is szerepelnek. Legújabban a modern
zenék népi és elektromos hangszerekre való
átdolgozását is sikerrel vállalják fel.
A zenekarral számos tévé- és rádiófelvétel készült.
Eddig megjelent albumaik: "Boldog szomorú dal",
"Tiszta szívvel", "A kor falára" "Be sok esõ, be sok sár"
és a legújabb kiadványuk "Senki nem ért semmit".
A zenekar tagjai:
Barcza Zsolt - cimbalom, harmonika,
Csík János - hegedû,
Dresch Mihály - szaxofon, furulya,
Kunos Tamás - brácsa,
Majorosi Marianna - ének,
Bartók József - bõgõ,
Szabó Attila - hegedû
Szokolay Dongó Balázs - duda

népzene és néptánc estjére

CSÍK ZENEKAR

Gáspár József, Gyapjasné Fizil Ágnes
Papp-Váry Gáborné, Szabó Vanda,
Szabóné Hanzsér Gyöngyi, Tálas Zsuzsanna, Zolnai László, Zolnai Márton

Ábrahámhegyi Hírmondó
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László király áldunk!

Templomunk védõszentje Szent László király,
róla emlékezünk az alábbiakban:
Szent
László,
legendás
királyunk
Lengyelországban született 1040 körül. Amikor
apja I. Béla magyar király trónra került, László és
bátyja Géza huszonévesek voltak Három évvel
késõbb azonban nem õk öröklik a trónt, hanem
apjuk testvérének I. Andrásnak fia Salamon.
Géza és László nyolc esztendõn át támogatják a
tizenéves királyt, hõsies harcokban védik az
országot. László vitézsége megmutatkozott
számtalan viadalban. Hatalmas termete, testi
ereje, bátorsága félelmet keltett az ellenségben,
hadvezérként is kiemelkedett. Salamon
ellenében trónra segíti bátyját, Gézát, aki
apjukhoz hasonlóan alig három évig uralkodott.

Ezután választották királlyá
Lászlót, de csak késõbb
koronáztatta meg magát. Uralma
alatt megszilárdult a magyar
államszervezet. Rendkívül szigorú
törvényei,
a
törvénykezést
szabályozó intézkedései az
országot
erkölcsileg
és
gazdaságilag is meg-erõsítették. A
mélyen vallásos, sokat imád-kozó
és
böjtölõ
László
az
egyházszervezés István által
megkezdett munkáját tovább
folytatta. Bõkezûen támogatta, az
egyházat,
templomokat
apátságokat alapított, átszervezte
és megerõsítette a püspökségeket. Halála után
csaknem egy évszázaddal szentté avatták. László
király a legnépszerûbb magyar szent, akinek
alakját mind a néphit, mind a fõúri körök
megõrizték. Segedelemért hozzá imádkoztak,
képét pecsétjeiken és pénzérméken is
megõrizték. A népi legendák és mondák máig
õrzik a harcos és csodatévõ király számos tettét.
Ilyen a tordai hasadék keletkezésének mondája
is. E szerint amikor a kunok üldözték Szent
Lászlót, és már majdnem utolérték,
fohászkodására megnyílt mögötte a hegy és
elválasztotta üldözõitõl. Másik hagyomány
szerint üldözõi közé aranypénz szórt, hogy amíg
azokat összeszedik egérutat nyerjen, azonban a
pénzek a kapzsi üldözõk kezében kõvé váltak,

ezért vannak máig is jellegzetes alakú kövecskék
a tordai hasadék környékén. Nemegyszer
megsegítette bajukban vitézeit. Amikor éheztek
az ellenséget üldözve, fohászára szarvascsorda
jelent meg. Amikor szomjaztak, csatabárdját
belevágta a sziklába és imájára abból víz fakadt.
Volt, hogy betegség pusztított harcosai között,
amikor is álmában látomás jelent meg és
nyílvesszõjét kilõve egy füvet talált el, amelytõl
a betegek meggyógyultak. Azóta is Szent László
füvének nevezik ezt a növényt. A sírjánál is
történtek csodák. A sírjára tettek esküt a peres
ügyekben megidézett felek. Olyan esetekben
amikor nem tudtak dönteni, távoli tájakról is
Szent László sírjához rendelték a feleket. Itt a
kijelölt személynek egy megtüzesített vasat
kellett elvinni a kijelölt helyre puszta kézzel.
Utána a kezét bekötözték, lepecsételték. Ha pár
nap múlva a gyógyulás jelei jelentkeztek a seben
az az ártatlanságát igazolta. Több esetben a Szent
László sírjához idézettek nem merték vállalni az
istenítélet próbáját, visszavonták hamis vádjukat.
Szent László kultusza ma is él. Jelzik ezt a
Szent életét bemutató freskók, a templomokban,
szobrok, versek, énekek. Valószínûleg Váradon
keletkezett az alábbi énekes zsolozsma:
"Áve égi király híve
Királyoknak gyöngye, éke
László mennynek sorsosa
Ég királyát ki követted,
Országunkat védelmezted,
Légy hazádnak bajnoka.

Kép és érem tárlat nyílik 2007. július 15-één vasárnap dr. Varannai Gyula orvos numizmatikus emlékére
Dr. Varannai Gyula (1905-1993) a XX. század második felének kiváló orvos-numizmatikusa orvos és történész volt egyszerre, éremtörténettel és orvos
történeti éremmûvészettel foglalkozott. 1934-tõl Zuglóban volt körzeti orvos és még egy gyermekkórház betegeit is kezelte. 1942 és 44 között a legvészesebb
idõkben iskolaorvosként és egészségtan tanárként az egészséges életre, becsületre, hazafiságra, bátorságra , mások tiszteletére nevelte a diákjait. A háború alatt
katona orvosként sok embert mentett meg a biztos haláltól. A háború után Zugló elsõ tiszti fõorvosa lett. Ekkor kezdett éremtörténettel és orvostörténeti
éremmûvészettel foglalkozni. Az 50-es években már Õ rendelkezett az egyik legnagyobb gyûjteménnyel a magyar éremmûvészek munkáiból. Egyike volt az
orvostörténeti éremgyûjtemény alapítóinak. Numizmatikai kutatásainak eredményeirõl sokat publikált. Születésének centenáriumára Fritz Mihály szegedi
szobrásztanár emlékérmet készített.
Öröm számunkra, hogy az kép és éremtárlat megnyitóján vendégünk lesz az ESSENTIA BRASS QUINTETT rézfúvós együttes. Kik is Õk?
Az öt tagú együttes 2004. novemberében alakult Budapesten, a XVI. kerületi Zeneiskola növendékeibõl. Hamar ismertek lettek az iskolai és a különbözõ
rendezvényeken való fellépéseikrõl. Ma már az országban több helyen adnak sikeres koncerteket, közremûködnek templomi hangversenyeken. Nagy
lelkesedéssel, aprólékos munkával készülnek fellépéseikre. Céljuk a kamarazene minél szélesebb körben való megismertetése. Az együttes neve Essentia
(esszencia) utal arra, hogy olyan mûveket játszanak, amelyekben a klasszikus zene, és a könnyedebb melódia hangzásvilága is fellehetõ.
A zenekar tagjai:
Ádám Csaba - trombita. Az Országos VII. VIII. és IX. Lubik Imre Zeneiskolai Trombitaversenyen 4. helyezést ért el, és kiemelkedõ teljesítményéért
különdíjat kapott.
Ádám János - trombita. A VII. Országos Lubik Imre Zeneiskolai Trombitaversenyen6. helyezést ért el. Az iskolai és területei versenyeken mindannyiszor
az elsõ három helyezett között szerepelt.
Fehér
Ádám
tuba.
2006-ban
a
Kiskunfélegyházán megrendezett Országos
Mélyrézfúvós Versenyen tuba szakon 4. helyezést
Ábrahámhegy egyik gyönyörû nevezetessége a
ért el.
Szent
Iván kápolna. A Badacsonyörssel határos
Furka elõd - kürt. Kvalifikálta magát a 2007 évi
Kápolnadombon,a festõi háttér középpontjában,
Kisújszálláson megrendezendõ IX. Országos Kürt
hívogató kilátóhelyen áll. 1757-ben épült.
Versenyre., mivel mind az iskolai, mond a területi
A kápolna hajójának keletelt szentélye
válogatókon kiemelkedõ teljesítményt nyújtott
körszeletíves záródású. Téglasisakos, tám-pilléres
Simándi József - harsona. A XVI. kerületi
tornya a nyugati oldalon található. Eredeti
Mátyásföldi Fúvószenekar elsõ harsonása,
harangját az I. világháború alatt begyûjtötték
valamint a XV. kerületi Hubay Jenõ Ifjúsági
ágyúnak. A jelenlegi harang felirata: "A KülsõFúvószenekar elsõ harsonása, és szólamvezetõje.
ábrahámi katolikus hívek közadakozásából, 1923".
A zenekar eredményei közül kimagaslik a 2006A déli oldalon félköríves ablakokkal néz a Balaton
ban megrendezett Rácz Aladár Fesztiválon
felé. Mai teteje az eredetinél alacsonyabban épült.
nyújtott szereplésükért Irma Slaninová által Védõszentje Keresztelõ Szent János ünnepe június 24, ezért igazi neve Keresztelõ Szent János
odaítélt Kiemelt Nívódíj.
kápolna,vagy népi egyszerûséggel Nyári János kápolnának is nevezik.
Szeretettel várunk mindenkit a tárlatra és a
Forrás: Fekete József Ábrahámhegyi Krónika
megnyitón szereplõ együttes meghallgatására.
Kigyûjtötte: Tompos Józsefné
Idén a Szent Iván kápolnában a búcsúi szentmise június 23-án (szombaton) 15 órai kezdettel lesz.
Bakosné

Szent Iván kápolna
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Kedves Mûvészek!

FELHÍVÁS
a bornapok rendezvényén való részvételre
Ábrahámhegyi borosgazdák és vendéglátósok!
Az Önkormányzat és a Hegyközség ebben az évben
is megrendezi közös rendezvényét: az Ábrahámhegyi
Bornapokat. Az idén augusztus 8-tól 12-ig terjedõ
idõszakban változatlan helyszínen lenne a program
lebonyolítva. A szervezõk továbbra is a helyi
bortermelõk és vendéglátósok részvételére
számítanak, ezért nekik biztosítanak lehetõséget a
részvételre. A pavilonok korlátozott száma miatt
szeretnénk a kiállítók részvételi szándékát felmérni.
Június 30-ig várjuk azon bortermelõk jelentkezését,
akik szándékoznak kiállítani a bornapokon, és
megfelelnek az elmúlt években kialakult
szempontrendszernek.
Az Önkormányzat 2 vállalkozónak biztosít
lehetõséget a büfé üzletkörrel való kitelepülésre a
rendezvényen amennyiben:
- beszerzik a szükséges hatósági engedélyeket
- elfogadják a rendezõk által elõírt feltételeket.
Kérem minden jelentkezõtõl a határidõ pontos
betartását!
Várjuk ötleteiket, hogy milyen produkciókat
látnának szívesen a rendezvény programjai között.
Jelentkezni lehet: Kovács József, Tel: 06/30/24084-69
Tisztelettel: Kovács József
HK. elnöke
Képviselõ

Az "Ábrahámhegyen és környékén alkotó
képzõmûvészek" V. csoportos kiállítása 2007.
augusztus 4.-szeptember 2-ig kerül megrendezésre.
A megnyitó idõpontja augusztus 4-én, szombaton du
5 órára várható.
A kiállításon 3 mûalkotással lehet részt venni. Ennél
több is beadható, ha van rá hely, ki lesz állítva. Ez a
rendezés alatt derül ki. Minden alkotáson szerepeljen
név és cím. Ha megvásárolható a mû, akkor egy lapra
írják fel a címét, méretét, árát, valamint az
elérhetõségét.
Az alkotásokat az Ábrahámhegyi Önkormányzaton
lehet leadni Illésné Rácz Andreának az alábbi napokon:
2007.július 23.
8-16 óráig
július 25.
8-16 óráig
július 27.
8-13 óráig
július 30.
8-16 óráig
Ha nem megfelelõ ez az idõpont, be lehet adni a
munkákat elõbb is, de ne késõbb. Ebben az esetben
idõpont egyeztetés céljából keressék fel Illésné Rácz
Andreát munkaidõben a 87/510-109, vagy a 0630/531-6859-es telefonszámon.
Meghívókat a beadáskor lehet kérni.
Szervezõ: Kiss Gábor
Tel: 06-87/471-531
06-1/362-1111
06-20/918-7734

Pünkösd elõestéjén
Rettentõ gondolatok denevérszárnya
csapódik az ember homlokához,
fölnézvén a tavaszi égre. Szabad-e a
ma fiainak imádsággal zörgetni a az
irgalom kapuit, laknak e azokon a
kapukon túl, és szabad-e még ebben
hinnünk? Megérdemli-e még az ember
az élet külsõ és belsõ szépségeit,
amelyeket megteremtve kapott, vagy
maga teremtett? Szentlélek váró
szombat estelén, a harangszós
alkonyatban
szabad-e
még
imádkozni? Szabad. A népeknek,
melyek nem keresték egymás
megrontását, nekik szabad. De a
megcsaltaknak, a kifosztottaknak,
gyámoltalanok millióinak is joga van
Isten kezébe kapaszkodni. Világosító
lélek, akinek elsõ földreszálltát festi
meg az evangélium, tudod-e hogy
sokan találtatnak még akiknek nem
volt elég a rémségeknek és
iszonyatnak azon torlata, amelynek
emberi neve: háború? Akinek nem

Ábrahámhegyi Hírmondó

volt elég a nagy játszma, s elég
kifizetõdõ az üzlet. Világosító
szeretet, aki a csillagok felett lebegsz,
miért nem láttatod már be velünk,
hogy egyik nép, egyik faj sem elég
erõs, sõt valamennyi együtt sem elég
erõs arra, hogy az élet asztalától
elkergetve kiirtsa a másikat. Miért
nem érteted meg velünk még most
sem, hogy egyszer mégis csak meg
kell férni egymás mellett? Be kell
rendezkednie minden államnak,
minden népnek arra, hogy más állam,
más nép, más ember is van a világon.
Miért volna ezt lehetetlen ma belátni
s nem egy év, tíz év, vagy ötven év
múlva, amikor úgyis be kell látni?
Miért? - adja fel a pünkösdi harangok
zúgásakor az emberek ezer milliója a
nagy kérdést, amelyre nincs felelet.
Vagy talán kérdés sincs? "Mikor az Úr
lelke betölti a föld kerekségét és aki
mindeneket összetart, annál van a szó
értelme." Világító szeretet, akit

öröktõl valónak tanít a hit, a mi földön
járó fogalmaink szerint, Te vagy a
legfiatalabb az Egy Isten három
személye között, nyilván azért vagy
még mindig idegen az embereknek. A
legrégibb az Atya az erõ Istene, a
létrehozó, aki törvényeket adott és
ítéletet tart. A Fiú a szív istene. Az
ítélettevõ
mellett
kell
lenni
megbocsátónak Ám a Szentlélek
Úristennek az értelem istenének, a
Világító Szeretet Istenének még eddig
kicsi szerep jutott az emberiség
történetében. A fehér galamb az idõk
kezdete óta áll királyi derûvel a
mosolygó Atya, s a bánatos Fiú közt,
s csak ritkán meglebbenõ szárnnyal
nézi a világok születését, elomlását,
hallgatja a szférák zenéjét, az éter
zsongását, az emberek halálhörgését de közéjük le nem száll. Az Õ országa
még csak ezután lészen eljövendõ!
Móra Ferenc (1932) írása alapján
gyûjtötte Bakosné Tóth Erzsébet
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MOZDULJ BALATON!
Az idén is megtartásra kerülnek a
MOZDULJ BALATON Mozgalom
sport és szabadidõs rendezvényei
Idõpontjai:
Júniusban: 16-án, 23-án, 30-án
Júliusban: 7-én, 14-én, 21-én, 28-án
Augusztusban: 4-én és 11-én
A programok egységesen 13
órakor kezdõdnek a strandon.
Egész héten használhatod a
sportpályákat, bérelhetsz sportszereket.

Szervezett sportolási lehetõség
van Streetball, strand-röplabda,
kispályás foci, tollaslabda, lábtenisz, strand kézilabda sportágakban.
Szombatonként a fenti idõpontokban versenyezhetsz is a
kedvenc sportágadban. A legjobb
eredményt elérõk díjat kapnak.
Augusztus 18-án lesz a IV.
Mozdulj Balaton sporttalálkozó
Keszthelyen.

FELHÍVÁS!
Várjuk olvasóinktól írásaikat, képeiket, melyek közérdeklõdésre
tarthatnak számot és amelyeket az Ábrahámhegyi Hírmondóban
megjelentethetnénk. Tisztelettel várjuk észrevételeiket, ötleteiket,
téma ajánlataikat arra, hogy a Hírmondó jobb, színesebb,
érdekesebb legyen. Az írásokat
névvel, címmel ellátva a
ÉRTESÍTÉS
Kultúrházban, és a Könyvtárban
2007.
június
4.-tõl
le lehet leadni, vagy e-mailen a
szeptember
28.-ig
postai
vodenyakkatalin@freemail.hu
szolgáltató hely mûködik a régi
címre, valamint az Önkoriskola épületébe (Badacsonyi u.
mányzat 8256 Ábrahámhegy
12.)
Badacsonyi u. 13. postacímre
A szolgáltató helyen valalehet megküldeni. Megjelenmennyi postai szolgáltatás
tetésükrõl a szerkesztõbizottság
igénybe vehetõ
dönt.
Nyitva tartás hétfõtõl pénSzerkesszük
együtt
az
tekig 08.30.-tól 12.30 óráig.
Ábrahámhegyi Hírmondót!

Ne szúrja a szemét a szemét!!
Ábrahámhegy
Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi
környezet védelmérõl, a közterületek
és ingatlanok rendjérõl, a település
tisztaságáról 2005 évben 24/2005.
(XII.30) szám alatt rendeletet hozott. E
szerint a külön jogszabályban
meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ el és
30,000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal
sújtható:
- aki a háztartási és egyéb szemetet
nem a körjegyzõ által kijelölt
szeméttelepen helyezi el,
- aki a közterületet beszennyezi, és
az általa elõidézett szennyezést nem

takarítja el.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy szemetet, hulladékot csak az
arra a célra rendszeresített és felállított
szeméttartóba lehet elhelyezni!
Aki a közterületet, valamint az itt
elhelyezett felszerelési, berendezési
tárgyakat beszennyezi, köteles annak
megtisztításáról azonnal gondoskodni!
A fentiek értelmében kérem a
lakosság jogkövetõ és jóérzésû
magatartását településünk tisztaságának megóvása érdekében!
Ábrahámhegy, 2007. június 7.
Köszönettel: Vella Zsolt
polgármester

Közérdekû
Körjegyzõség ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ, szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30 óráig,
Péntek: 8.00 - 13.30 óráig,
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyzõ:
Hétfõ, szerda 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30 óráig
elõzetes idõpont egyeztetést követõen.
Polgármester:
Péntek 9 - 16 óráig
A központi telefonszám 06-87/471-506
jegyzõ 06-87/471-506
építésügy 06-87/571-107
igazgatás 06-87/571-108
pénzügy, adóhatóság, 06-87/571-109
A hivatal fax száma: 06-87/571-110
E-mail címe: hivatal@abrahamhegy.hu
www.abrahamhegy.hu
Háziorvosi ellátás
Rendel: Dr. Németh Csaba Tel.: 464-197 (lakás) mobil:
20/9444-862
Rendelõ, Ábrahámhegy: 87/471-516
Hétfõ 13 - 15 óra, Csütörtök 10 - 12 óra
Balatonrendes: 87/464-338
Kedd 13 - 14 óra, Csütörtök 8 - 9 óra
Révfülöp: 87/464-150
Hétfõ 8 - 12 óra, kedd 9 - 12 óra,
Szerda 8 - 12 óra, Csütörtök 16 - 18 óra, Péntek 9 - 12
óra
Ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban.
Tel.: 06-87/511-083; hétvégén: szombat-vasárnap,
ünnepnap 16.30-7.30-ig
Állatorvos
Dr. Szabó Béla, Kõvágóörs: 87/464-109, 20/475-2965
Hatósági állatorvos
Dr. Ásványi Tamás, Kõvágóörs, Kossuth u. 26. 87/463745, 20/9217-372
Fogorvos
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán
Badacsonytomaj Tel.: 471-689
Hétfõ 13 - 19 óra, Kedd 7 - 13 óra, Szerda 12 - 18 óra,
Csütörtök 7 - 13 óra, Péntek 7 - 13-ig
Bejelentkezés és idõpont egyeztetés 87/471-689
Hétvégi ügyelet: szombat-vasárnap Veszprém Halle u.
5/D SZTK 8 - 14 óráig
Gyermekorvos
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc Badacsonytomaj, Tel.:
87/471-282
Hétfõ 8 - 12 óra, Kedd 13 - 16 óra (11 - 12 óra
Badacsonytördemic) Szerda 8 - 12 óra, Csütörtök 13 16 óra, Péntek 8 - 12 óra
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp:
87/464-065 Hétfõ 7.30 - 13 óra, Kedd 9.30 - 17 óra,
Szerda 7.30 - 17 óra, Csütörtök 7.30 - 13 óra és 16 - 18
óra Péntek 9.30 - 17 óra Szombat 8 - 12 óra
Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
87/471-012 Hõsök tere 5. Hétfõtõl - Péntekig 7.30-12,
12.30 - 17 óra, Szombat 8 - 10 óra
Könyvtár, internetes helyiség és a kiállító helyiségek
nyitva tartása:
Hétfõ:
szünnap
Kedd:
15 - 20
Szerda:
15 - 20
Csütörtök: 15 - 20
Péntek:
15 - 21
Szombat: 15 - 21
Vasárnap: 14 - 20
Kultúrház nyitva tartása:
Szerdától-szombatig 15-21 óráig
Tûzoltóság: Tel.: 471-539
Csõtörések bejelentése: DRV RT Badacsony Egry
József. sétány Tel.: 87/531-007
Falugazdász (Pekli Tamás)
Tel.: 30/410-9525 Kedd 13.00-14.00
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
ügyfélszolgálat 06-40/220-220
Mûszaki hibabejelentés: 06-40/330-330

