2008. június

XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Újra itt a nyár!
Nagyon sok szeretettel köszöntünk és egyben üdvözlünk
mindenkit, aki megtiszteli jelenlétével településünket.
A nyár beköszönte elõtt várakozással tekintünk a balatoni
üdülési szezonra. Valamilyen formában minden egyes
családot érint, hogy ebben a bõ két hónapban minél többen
látogassák meg településünket és töltsenek el nálunk egyre
több vendégéjszakát. Az évek során egyre többen
felismerték, hogy nem elég már az idelátogató vendégnek,
hogy a fürdõzéssel eltelt nap után álomra hajtja fejét. Egyre
több plussz szolgáltatást kell, hogy adjunk, lesni kell még a
gondolatukat is, hogy miben tudjuk
segíteni a szabadidõ hasznos
eltöltését.
Önkormányzatunk az elmúlt években rengeteget tett településünk
egyik gyöngyszeme, a strand fejlesztésére.
Nagyon sokat dolgoztunk, de
mégsem eleget, mert még mindig
rengeteg teendõnk van, hogy
mindenki
igényeit
kielégítõ
fürdõhelye legyen településünknek.
Továbbra sem dõlhetünk hátra, mert
még rengeteg új kihívás áll elõttünk.
Ebben a feladatban képviselõtestületünk maximálisan együtt
gondolkodik, melyben érezzük a
helyi lakosság támogatását is.
De nem szabad megfeledkeznünk a
település egészérõl, hogy az
idelátogatót rendezett környezet
fogadja. Ezen a téren sokat teszünk,
az utcák és közterületek egyre szebbé
tételéért. A lakosság és az
üdülõtulajdonosok is átérzik azt a felelõsséget, hogy csak
közösen és együtt tehetünk a legtöbbet. Természetesen még
mindig akadnak feladatok, de sajnos a kollégák
munkabírása korlátozott és itt szeretnénk felhívni a
figyelmet és egyben kérni, hogy Önök is rengeteget
tehetnek a rendezett településképért. Nem is konkrét
munkavégzésre gondolok, csak egy kis odafigyelésre és
egyben szûkebb környezetük tisztántartására.

Összefoglalva, Tisztelettel arra kérek mindenkit, hogy
közösen tegyünk meg mindent a mi kis településünk egyre
szebbé tételéért. Ha ezt megtettük nyugodt szívvel
mondhatjuk, hogy akik községünket felkeresték,
elégedetten
távoztak.
Emellett
természetesen
gondoskodnunk kell arról, hogy nyaraló vendégek az itt
eltöltött napjaikat tartalmasan tölthessék el. De
természetesen a megrendezett programokra várjuk a helyi
lakosokat is, hogy ki tudjanak kapcsolódni a munkával
eltöltött hétköznapok után. Egyben megértésüket is kérjük,
hogy a szabadtéri rendezvények
alkalmával az átlagosnál zajosabb
éjszakák is valahol a mi érdekünket
szolgálják, hogy az idelátogatók a
településen töltsék el a szórakozásra
szánt idõt és pénzt, melybõl
mindannyian profitálhatunk.
Programjaink minden korosztály
szolgálatára szólnak, a legifjabbaktól
az idõsebbekig. A nyár folyamán a
Bernáth Aurél Galériában egymást
váltják a különbözõ kiállítások és
tárlatok.
A strandon "Mozdulj Balaton!"
programsorozat keretében augusztus
16-ig
szombatonként
sportrendezvények
kerülnek
lebonyolításra. Szintén a strandon
kerül megrendezésre 4 alkalommal
utcabál. Természetesen az idén is
megrendezésre kerül augusztus 610. között a nagy népszerûségnek
örvendõ Bornapok rendezvénysorozat. A felsorolt rendezvények mellett egyéb
programokat is kínálunk Önöknek az elkövetkezendõ
hónapokban.
Községünk minden kedves lakójának nagyon kellemes
nyarat kívánok, és egyben kívánom, hogy mindenki találja
meg számára a megfelelõ szórakozási és kikapcsolódási
lehetõségeket.
Vella Zsolt polgármester

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS:
2008. március 18.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
községi strandon vízimentõ alkalmazására 2008. június 1-tõl
augusztus 31-ig, a Vízimentõk Balatoni Szakszolgálatával
/Zánka/ kötött szerzõdést 1 fõ vízimentõs foglalkoztatására.
A községi strandi pavilonok bérlõi részére engedélyezte az
üzletek nyitását - a Strandi Üzemeltetési Szabályzat 4.pontjában
és a "Strand rendjérõl és belépõdíjairól " szóló 9/2007. /V.23./
rendelet 2. §-ában meghatározottaktól eltérõen - 2008.március
22-tõl, az alábbiak szerint:
Az üzletek nyitvatartási ideje nem lépheti túl a fenti rendelet
6. §. 1./bekezdésében meghatározott nyitvatartási idõt.
Kikötésre került az alábbi szövegezésû tábla kihelyezése: " A
Községi STRAND üzemszerûen június 1-tõl augusztus 31-ig tart
nyitva. A nyitvatartási idõn kivûli fürdõzés saját felelõsségre
történhet."
A Képviselõ-testület óriás úszógumi kölcsönzésére a községi
strandon a 10 m2 nagyságú területet adott bérbe.
A Forrás Kiadó /Szeged/ árajánlatát az "Ábrahámhegyi
Zsebkalauz" kiadvány megrendelésére elfogadta, és megrendelt
1.000 db kiadványt, darabonként 170 Ft egységáron.
2008.április 15.
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, az
abban foglaltakat elfogadta.
Az önkormányzat tulajdonában és mûködésében lévõ
szezonális jellegû községi strandjának õrzésére 2008. évi
szezonra a Z-PROTEKTOR Kft. - vel / Budapest/ állapodott meg.
A
Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági
Intézményének 2008.évi költségvetését elfogadta.
Felhatalmazta a képviselõ-testület a polgármestert a Szigliget
Község Önkormányzata, Ábrahámhegy Község Önkormányzata
valamint a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági
Intézménye közötti Szolgáltatási szerzõdés valamint az
Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Szigliget Község
Önkormányzata, és Balatonrendes Község Önkormányzata
között kötendõ megállapodás és együttmûködési megállapodás
aláírására.
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Veszprém Megye
Idegenforgalmáért Közalapítvány Kuratóriuma által kiírt a megye
települései, és kistérségei idegenforgalmi értékeit bemutató, 2008.
évben megjelenõ, ingyenes turisztikai kiadványok vissza nem
térítendõ támogatására.
A tervezett bruttó költség 170.000Ft, melybõl saját forrásként
bruttó 85.000Ft-ot állapít meg és bruttó 85.000Ft összegre vissza
nem térítendõ támogatást nyújt be.
Részt kíván venni az önkormányzat a Veszprém Megyei

Önkormányzat Közgyûlésének Gazdasági és Területrendezési
Bizottsága ( Veszprém) által kiírt a "A tiszta és virágos Veszprém
megyéért" 2008. évi versenyben.
2008. április 29.
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt "A területi kiegyenlítést
szolgáló
önkormányzati
fejlesztések
támogatásaKDRFT/TEKI/2008" tárgyú pályázat keretében az alábbi
támogatható tevékenység körére: - meglévõ közvilágítás
korszerûsítése.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt "A
települési önkormányzati szilárdburkolatú belterületi közutak
burkolat felújításának támogatása - KDRFT/TEÚT/2008" tárgyú
pályázat keretében
- települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi
- kapacitást nem növelõ - szilárdburkolatú közutak felújítására.
Ábrahámhegy
Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
mint gesztor önkormányzat úgy határozott, hogy Balatonrendes
Község Önkormányzatával a decentralizált helyi önkormányzati
fejlesztések támogatási program elõirányzatából a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
"Települési Környezetvédelmi Program készítése" támogatására
pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek
Környezetvédelmi Programjának kidolgozása.
A Községi Strandon 2008.évben a nyugdíjas belépõjegy
összege: 240 Ft. Azon nyugdíjasok vehetik ilyen összegben ezt
igénybe, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt a 62. életévet
betöltötték.
2008. május 16.
Az önkormányzat a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános
Iskola Tatay napok rendezvényét
20.000 Ft összeggel
támogatta.
2008. június 3.
Az Önkormányzat a megrendezésre kerülõ 2008. évi "Szüreti
felvonulás" rendezvényre pályázatot nyújt be a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társuláshoz.
Az Egyetemi és Fõiskolai Amatõr Kosárlabdázók Egyesülete /
Budapest / megkeresésére az Ábrahámhegyi Községi Strandon
megrendezésre kerülõ "Balaton Beach Tour" programban vállal
50.000 Ft összegû költséget az önkormányzat.
A "Mozdulj Balaton" programsorozat 2008.évi települési
hozzájárulási összegét, 70.000 Ft-ot a Balatoni Fejlesztési Tanács
részére átutalta.
A programok a strandokon 2008. Június 21-én indulnak és a
2008.augusztus 23-án Balatonbogláron tartandó találkozóval
zárulnak.
Kovácsné A. Katalin

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselõ-testület 7/2008.(V.15.) rendelete

A Strand rendjérõl és belépõdíjairól
Ábrahámhegy
Község
Önkormányzata
a
helyi
Önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény
16.§. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Önkormányzat tulajdonában lévõ Strandfürdõre
vonatkozóan a következõ rendeletet alkotja:
1.§.
/1/ E rendelet hatálya kiterjed Ábrahámhegy Strand és
a bejárat elõtti autóparkoló területére.
(Ábrahámhegy 1040 hrsz, 1041 hrsz, 1036/1 hrsz,
1036/2 hrsz, 1039 hrsz)
/2/ A Balatonban a kijelölt Strandfürdõn kívüli
közterületen fürödni tilos.
2. §. A Strand évente június 1. napjától - augusztus 31. napjáig
üzemel. Ettõl eltérõ üzemelési idõtartamot az önkormányzat Képviselõtestülete állapít meg a szükségletnek megfelelõen.
3. §. /1/ A Strand napi nyitvatartási ideje 9,00 órától - 18,00
óráig tart.
/2/ A nyitvatartási idõben a fürdõzõk a Strand
hivatalos bejáratát vehetik igénybe. Nem minõsül
hivatalos bejáratnak a kereskedelmi és vendéglátó
egységek bejárata.
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/3/ A Strandra belépõjegyet csak 9,00 és 18,00 óra
közötti idõben kell váltani, 16 órától azonban
valamennyi fürdõzõ 50 %-os kedvezményû
belépõjeggyel léphet a Strand területére.
/4/ Nyitvatartási idõ alatt az üzemeltetõ biztosítja a
Strand mûködési feltételeit, így különösen:
a./ A fürdõzõk átöltözésének feltételeit,
b./ A veszélytelen fürdõzésre alkalmas
vízterületeket jelzõ bójákkal jelöli ki,
c./ A vízbelépéshez megfelelõ számú biztonságos
és kapaszkodóval ellátott lépcsõt helyez el,
d./ Nyitvatartási idõ alatt biztosítja az elsõsegélynyújtást és a mentés személyi és tárgyi feltételeit.
e./ Gondoskodik a Strandfürdõ és az illemhelyek
folyamatos tisztántartásáról.
f./ A viharjelzésrõl és a vihar veszélyekrõl a mentõs
a fürdõzõket folyamatosan figyelmezteti.
/5/ A nyitvatartási idõ után az üzemeltetõ elvégzi a
közegészségügyi elõírásoknak megfelelõ tisztasági
takarítást.

Ábrahámhegyi Hírmondó

4. §.

5. §.

6. §.

7. §.

8. §.

9. §.
10.§.

Nyitvatartási idõ elõtt - 06,00 órától 09,00 óráig, és
után - 18,00 órától 23,00 óráig- a Strand szabad strandként
mûködik. A vendégek a nyitvatartási idõn túl csak saját
felelõsségükre vehetik a Strandot igénybe.
23,00 órától - 06,00 óráig a strand látogatása tilos.
/1/ A Strand területén kereskedelmi és vendéglátó
tevékenységet csak az Önkormányzat Képviselõtestületének hozzájárulásával, területbérleti
szerzõdés alapján lehet folytatni. Alkalmi árusításra
az õstermelõk részére - egynapi idõtartamra - a Strand
területére területbérleti engedélyt a Körjegyzõ adhat.
/2/ A Strand díszburkolatán az (1) bekezdésben
meghatározott tevékenységek terület-bérleti
szerzõdéssel folytathatók.
/3/ A Strand vendégei számára ingyenes parkoló
mûködik. Az autóparkolóban a gépjármûveket úgy
kell elhelyezni, hogy a forgalmat és a parkolók
rendeltetésszerû használatát azok ne akadályozzák.
A parkolókban elhelyezett gépjármûvekért és az
abban hagyott értékekért az Önkormányzat
felelõsséget nem vállal.
/1/ A Strand területén és díszburkolatán üzemelõ
kereskedelmi és vendéglátóegységek 23,00 óráig
nyitva tarthatnak, feltéve, hogy ezzel nem zavarják
a környék nyugalmát.
/2/ Az 1./ pontban felsorolt egységek üzemeltetõje
folyamatosan köteles gondoskodni
az egység és környékének tisztántartásáról.
/1/ A Strandra nyitvatartási idõ alatt belépõjegy
ellenében lehet bemenni. A belépõk árát a rendelet
1. számú függeléke állapítja meg.
/2/ A Strand területére jegy váltása nélkül csak a
munkavégzés céljából kirendelt önkormányzati
dolgozók, a strandi alkalmazottak, a kereskedelmi
létesítmények tulajdonosai és alkalmazottai valamint feladatellátás céljából - a köztisztasági,
közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató
tevékenységet végzõk - továbbá az ellenõrzésre
jogosult szerv képviselõje - ellenõrzés céljából
léphet be.
/3/ A 6 éven aluli gyermekek után jegyet váltani nem
kell.
/4/ A megváltott, de fel nem használt belépõjegyek
érvényessége nem hosszabbítható meg és vissza
sem váltható.
/5/ A nyitvatartási idõt és a belépõdíjakat a Strand
pénztáraknál jól látható módon ki kell függeszteni.
/1/ A Strandfürdõt fertõzõ betegek és ittas személyek
nem használhatják.
/2/ 10 éven aluli gyermek csak felnõtt kísérettel léphet
a Strand területére és tartóz-kodhat ott.
/3/ A fürdõzõ vendégek kötelesek a Strandfürdõt mások
nyugalmának és biztonságának zavarása nélkül
használni.
Ennek alapján különösen tilos:
a./ Úszni nem tudók részére a mélyvíz használata,
b./ Törékeny tárgyaknak a Balatonba vitele, vagy
dobálása, a Strand területén összetörése vagy
eldobása,
c./ A kabinokban, öltözõkben a dohányzás,
d./ Kutyának, vagy egyéb állatnak a Strand
területére a bevitele,
e./ Gépjármûvel - engedély nélkül - a Strand
területére a behajtás
f./ A Strandfürdõ területét bármilyen módon
szennyezni, szemetelni
g./ Rádiót, magnót másokat zavarva nagy hangerõre
állítva hallgatni.
h./ Mások nyugalmának zavarása, futballozással vagy
labdázással, kivéve az Önkormányzat által e célra
kijelölt területet.
A fürdõzõ vendégek Strandra bevitt értékeiért az
üzemeltetõ felelõsséget nem vállal.
/1/ A Strandon lévõ kölcsönzõk a vízi közlekedési
eszközeiket csak a Strand szélén, illetve az erre
kijelölt helyen - a strandolók zavarása nélkül tárolhatják.

Ábrahámhegyi Hírmondó

11.§.

/2/ A vízi jármûvek használata a strandolásra kijelölt
területen - az elindulás és visszatérés esetét kivéve tilos. Egyéként a vízi jármûvek használatára
vonatkozóan a Vízi közlekedés rendjérõl szóló
27/1993. (IX.23.) KHVM rendeletben foglaltak
az irányadók.
/1/ A Strandfürdõ területén nyitvatartási idõ alatt tilos a
horgászat és halászat.
/2/ A Strand pénztárában hitelesített vásárlók könyvét és
ellenõrzési naplót kell tartani a vendégek és az
ellenõrzést végzõk bejegyzéseihez. A bejegyzéseket a
vonatkozó szabályok szerint ki kell vizsgálni.
/3/ A Strand területén talált, illetve elvesztett tárgyakra a
"talált tárgyak kezelésének szabályait" kell alkalmazni.
/4/ A Strand berendezéseiben és felszereléseiben okozott
kárt az elkövetõ köteles megtéríteni.

Záró rendelkezések
12.§. /1/ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetésérõl a Körjegyzõ gondoskodik.
/2/ Jelen rendelet 6-8. §-ában és a 10-11. §-ában foglalt
kötelezettségek megszegése - amennyiben a magatartás egyéb szabályok szerint súlyosabb jogkövetkezményekkel nem jár - szabálysértésnek minõsül, és
az elkövetõ 30.000,-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal
sújtható.
13.§. /1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,
rendelkezését 2008. június 1-tõl kell alkalmazni.
A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a strand
rendjérõl és belépõdíjairól szóló 9/2007. (V.23.)
számú rendelete hatályát veszti.
/2/ A rendelet kihirdetésérõl a körjegyzõ gondoskodik az
SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelõen.
Ábrahámhegy, 2008. április 28.
A rendelet kihirdetve: Ábrahámhegy, 2008. május 15.
Vella Zsolt Soltész Attila
polgármester körjegyzõ

Ábrahámhegyi Községi Strand
2008. évi belépõjegy árai

A díjak 20 % áfát-t tartalmaznak.
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ESEMÉNYEK A FÜRDÕEGYESÜLET
Az egyesület közgyûlésén - június 7.-én - megtartottuk a négyévente
esedékes vezetõségválasztást. A nem túl nagy részvételi arány ellenére,
többek visszalépése, ill. lemondása után, az alábbi eredmények születtek
(idézet a jegyzõkönyvbõl): A titkos szavazás eredményeképp 10 fõ kapott
szavazatot az alábbi sorrendben:
Dr. Ballagi Farkas
Pattantyús-Á. Miklós
Dr. Ghimessy László
Dr. Matskási István
Borbély Gyula
Dr. Medzihradszky Kálmán
Vönöczky András
Ninausz György
Nagy György
Juhász István

15 pont
15 pont
13 pont
13 pont
12 pont
11 pont
10 pont
9 pont
8 pont
5 pont

A fentiek alapján az elsõ 7 fõ a megválasztott Elnökség tagja, a további
3 fõ az Ellenõrzõ Bizottság tagja.
A Közgyûlés után mindkét testület összeült, és - az Alapszabály szerint
saját hatáskörben - megválasztotta elnökét és az ügyvezetõt, az alábbiak
szerint (kölcsönös megegyezésben a pontszámok alapján):
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület Elnöke:
Dr. Ballagi Farkas
Ügyvezetõje:
Pattantyús-Á. Miklós
Az Ellenõrzõ Bizottság Elnöke:
Ninausz György

ÉLETÉBEN

- 2008.

A közgyûlés másik fontos eseménye, hogy Vella Zsolt, polgármester úr
nemcsak jelenlétével tisztelte meg összejövetelünket, hanem felkérte az
egyesületet arra, hogy közösen adjunk be pályázatot Ábrahámhegy
szépítése és környezetvédelme érdekében a BFT által kiírt pályázatra. Az
említett két téma Ábrahámhegy tekintetében fásítást, faültetést,
parkosítást jelentene, konkrétan a Vasút utcában és a Bökktetõn, valamint
szelektív hulladékgyûjtõ helyek kiépítését a település legalább öt helyén.
A közgyûlés jelenlévõ tagjai nagy örömmel és teljes egyetértésben
szavazták meg a felkérés elfogadását, és a pályázatban való aktív
részvételt. Nyilvánvaló, hogy az ilyen beruházások pénzügyi kerete
messze meghaladja egyesületünk lehetõségeit, de polgármester úr errõl is
gondoskodik: õ állja az önrész összegét. Minderre azért van szükség,
mert a pályázatot csak úgynevezett NGO szervezet adhatja be, ami Non
Governmental Organisation- t jelent, vagyis nem állami szervezetet, tehát
magyarul: önkéntesen alakult civilszervezetet. Most tehát nekünk is van
munkánk bõven június 30.-ig (szerencsés esetben azután is, ha elfogadják
a pályázatot).
Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az augusztus 3-ára tervezett
természetfotó kiállításunkról sem, amelyre minden jelentkezõt július
végéig szeretettel várunk és örömmel fogadunk. Az õszi szemétgyûjtési
akciót pedig idén is megszervezzük - remélhetõleg az eddigieknél
nagyobb részvételi aránnyal.
2008. június
P.Á.M. egyesületi ügyvezetõ

"Éljen Kossuth, Nem kell vasút!" - "Éljen Kossuth, Lesz már vasút!"
Így indult a vasút építése a Balaton északi partján 1907-ben. Az 1909ben átadott, ma 29-es számmal ismert vasúti vonal 2009-ben lesz 100
éves. Amikor épült, akkor még Balaton Vidéki Vasút volt a neve. 2005ben jelent meg Fazekas Miklós kiadványa Balatonfüreden, Az ÉszakBalatoni Vasút története címmel. Az
alábbiakban e nagyszerû könyvbõl idézünk,
illetve csak mazsolázunk.
Akirõl a címben szó van, az Kossuth
Ferenc (1841-1914.), aki abban az idõben,
1906-tól 1910-ig, M. Kir. Kereskedelmi
Miniszter volt - egyébként Kossuth Lajos,
egykori kormányzó és nemzeti hõs idõsebbik
fia, valamint Deák Ferenc keresztfia. A
szabadságharc után elõször fogságba került,
majd emigrációban volt külföldön, több
országban is, miközben kitanulta a
vasútépítést és mérnök lett. 1894-ben - apja
halála után - hazajött, egy évvel késõbb a
tapolcai
kerület
megválasztotta
képviselõnek. 1906-ban a király kinevezte kereskedelmi miniszternek.
Vasútmérnökként a vasút és a vasutasság elkötelezettje maradt
mindvégig. Baross Gábor (a „vasminiszter”) óta nem volt kereskedelmi
miniszter, aki ennyit tett volna a vasútért. 1913-ban már nagyon beteg
volt, 1914-ben megnõsült, majd nem sokkal utána meghalt.
A címben említett "kell is, meg nem is kell" a vasút, arra utal, hogy
mennyi huzavonával járt a vonal megszavazása az Országgyûlésben,
amely törvényjavaslatot Kossuth terjesztett fel az Országgyûlés elé. Az
építésrõl szóló XX. törvénycikket a képviselõk végül megszavazták és
1907. február 14-én kihirdették. Ehhez a sikerhez az is kellett, hogy az
1904-ben alakult Balatoni Szövetség, felkarolva a vasút ügyét, mintegy
3600 fõvel tüntetést szervezett 1906-ban a minisztérium elé. A Balatonparti lakosság pedig gyûjtést szervezett és 85.000 koronát össze is
gyûjtött, jelezve a lakosság szándékát és akaratát a vasút ügyében.
A törvényjavaslat tartalmazta a tervezett vasút útvonalát, azt, hogy
rendes nyomtávú és gõzüzemû lesz, megadta az ívek minimális sugarát,
az egyes szakaszokon megengedhetõ maximális sebességet és
emelkedést, az állomások és megállóhelyek számát, az építés költségeit,
valamint az építés 2 éves határidejét.
Az építési munka 1907. november közepén kezdõdött. A több ezres
munkáslétszám, a megmozgatott, szintén több ezres földtömegköbméter, az odaszállított zúzott kövek tonnáinak felsorolása helyett
idézzünk "A Balaton" c. lap 1909. évi számaiból, ahol folytatásokban
számoltak be az építés eseményeirõl és elõrehaladásáról. Az
Ábrahámhegy környéki szakaszról így szól a beszámoló:
"A sághpusztai nagy töltésen fölhaladva, gyors egymásutánban érjük
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Zánka vízállomást, Viriustelepet, Szepezdet, csuki erdõt, a melynek
sziklabevágásaiból a nyaralókkal telehintett fülöpi hegyre, a révfülöpi
hajókikötõre nyílik kilátás; közvetlenül e mellett épült KõvágóörsRévfülöp állomás; ezen túl a Pálköve sziklaorra adott több hónapi erõs
munkát, a melybõl 9,000 köbméter sziklát kellett kirobbantani; néhány
méterrel távolabb pedig a rendesi rét laza, tõzeges talaja okozott még
nagyobb nehézségeket, kivált a hídalapozásoknál. Az ábrahámi szõlõkön
túl az örsi hegylábához simulva haladunk s a tóti völgybe érünk, a melyet
a Badacsony, Szentgyörgyhegy, Csobáncz sziklás tetõi, a Gulács,
Tótihegy szabályos kúpjai zárnak be fantasztikus körvonalaikkal. A
Badacsony Keleti lejtõje alján épült Badacsonytomaj állomás, a melybõl
három sínpár vezet a bazaltzúzó osztályozóihoz. …"
A két vonalat (a másik az Alsóörs-Veszprém vonal) a kétéves határidõn
belül befejezték. A fõvonal teljes hossza 116,4 km, erõsen íves, a
legkisebb sugarú ív 300 m, a legnagyobb emelkedõ 10 ‰. Az alsóörsveszprémi szárnyvonal 15,8 km, a legkisebb ívsugár 200 m, a
legnagyobb emelkedõ 20 ‰. Az elõirányzott költség 14,6 millió korona
volt, a végleges költség 15,5 millió korona lett. A költséghez a vidék
földbirtokosai, üzletemberei, de az egyszerû emberek is összesen 1 millió
koronával járultak hozzá.
A vasúttörténetet - készülve a jövõ évi jubileumra - a Hírmondó
következõ számában folytatjuk a megnyitási ünnepség eseményeivel,
majd néhány érdekes "sztorival" a vasútvonal történetébõl.
P.Á.Miklós, 2008. április
Forrás: Fazekas Miklós: Az Észak-Balatoni Vasút Története,
Balatonfüred, 2005.
A szerzõ ízig-vérig vasutas volt. Nagyapja 40 évet, apja 43 évet töltött
el a vasút szolgálatában. Fazekas
Miklós (1940-2005) ötéves korától
szinte a vasúton nõtt fel, édesapja
mellett, aki Badacsonyban szolgált.
1965-tõl nyugdíjazásáig Balatonfüred
állomás
létszámába
tartozott,
miközben a vonal majd valamennyi
állomását bejárta. 2005-ben meghalt sajnos, ezen könyv kiadását sem érte
meg.
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Badacsonytomaji Tatai Sándor Általános Iskola
2007/2008-aas tanév eredményének értékelése
Kiváló tanulmányi eredményükért és példamutató
szorgalmukért oklevelet és könyvjutalmat kaptak az
alábbi tanulók:
1. osztály: Gerstenkorn Amália, Gelencsér Dávid,
Illés Bálint, Kerepesi Diána, Novák Panna,
Takács Péter, Tobak Dominik
2. osztály: Borda Fanni + matematika levelezõs versenyen
elért eredményéért
Csalló Kristóf + matematika levelezõs verseny
+ sportban elért eredményéért Söptei Fanni
3. osztály: Babcsán Vanessza, Gerstenkorn Kelemen,
Illés Bence + matematika versenyen elért
eredményéért, Németh Benigna Réka
+ sportban elért eredményéért, Sall Kata
4. osztály: Árvai Adél + sport munkájáért Békássy Éva,
Szõke Tibor + sport munkájáért
5. osztály: Molnár Mátyás + közösségi + sport +
iskolarádió a Petõ Réka +
közösségi munka Tóth Dorina
6. osztály: Békássy Anna, Kovács Kornél, Szabó László +
sportmunkájáért
7. osztály: Farkas Klára + sport Pass Natália + közösségi +
sport Zabó Petra + sport
8.b.osztály: Szlávik Sándor + német nyelvi levelezõs
verseny + sport munka
Jó tanulmányi eredményükért:
1. osztály: Giczi Vivien, Tóth Bettina,
2. osztály: Fülöp Dominik + a sportban elért eredményéért
Nagy Patrik + matematika lev. verseny +
sportban elért eredményéért,
4. osztály: Dér Eszter, Horváth Norman + a sportban elért
eredményéért, Scheiber Liza + közösségi
munkájáért, Vodeányák Alexa
5. osztály: Bolf Annabella
Németh Stella + közösségi munka
Szlávik Barbara,
6. osztály: Dressel Fruzsina, Szõke Eszter
7. osztály: Gelencsér Orsolya + sport,
Molnár Gergely + sport
Közösségi munkáért:
3. osztály: Cseh Krisztián,Péntek Alexandra, Tar Kíra,
Tompos Fabó Noel
4. osztály: Kovács Janka
5. osztály: Dankó Dorina, Götli Gréta, Lampert Mónika,
Péntek Róbert + iskolarádió, Szita Réka,
Tapolcai Klaudia
6. osztály: Vodenyák Klaudia
7. osztály: Németh Zsófia
8.a. osztály: Samu Marko + sport
8.b. osztály: Illés Ádám
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Levelezõs versenyek 1-5. helyezettjei:
6. osztály: Czilli Beatrix, Libinyi Katalin, Sáfár Daniella
Sport munkáért
2. osztály: Farkas Dániel, Szõke Áron, Péntek Patrik,
3. osztály: Pintér Márton
4. osztály: Dressel Ármin, Farkas Balázs, Mékli Miksa,
Péntek Axel Noel, Szabó Marcell, Tölli Ferenc,
Vadász Attila
6. osztály: Farkas Gréta
Iskolarádióban végzett munkájáért:
5. osztály: Cseh Péter, Gelencsér Ádám, Pál Roland
+ sport, Tóth Tamás

Szõke Géza a vonyarci kézilabda torna gólkirálya
vehette át a kupát

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
Azoknak akik nem voltak jelen.

Május 5-én reggel kellemes kis csapat gyûlt össze a
sportpályán. Vidáman üdvözöltük egymást és mindenki
választott egy útitársat és útirányt. A cél az volt: megtisztítani,
megszépíteni Ábrahámhegy utcáit a szétszórt hulladéktól.
Tudvalevõ, ahol egy szemét darab van, könnyebben több is
odakerül. Ezt mi nem akarhatjuk! A mi csodálatos
környezetünk szégyene lenne! Hogyha külföldre utazunk
sehol sem látni szétszórt szemetet az utcán és kiránduló
helyeken. Irigykedve néztük és dicsértük a rend és tisztaság
szeretetüket (ezt filmeken is láthatjuk). Ezen felbuzdulva
zsákokkal felszerelkezve párosával indultunk a nagy
tisztogatásra (mint a madarak tavasszal) környezetünk
védelmére. Dél körül, igen jó eredménnyel érkeztünk meg a
megbeszélt helyre a "batyunkkal". Büszkén meséltük
"élményeinket". Utána pihenésképpen a Polgármester Úr egy
kis beszélgetésre, frissítõre, harapnivalóra invitált meg
bennünket.
Elismerten szép a mi községünk, szeressük és vigyázzunk rá!
VIDD HAZA A SZEMETED NE DOBD EL!
Szabó Lászlóné
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HORGÁSZVERSENY
Május elsõ hétvégéjén, ideálisnak mondható
körülmények közt bonyolódott az idei, immár nyolcadik
horgásztalálkozó községünk strandján. A tavalyihoz
hasonlóan, ebben az évben is egy hosszú hétvégére esett a
rendezvény idõpontja, amit a résztvevõk száma is jelzett. A
19 felnõtt, és 5 ifjúsági nevezõ között voltak olyanok is,
akik szinte az ország túlsó felérõl, direkt ezen verseny miatt
látogattak el hozzánk. A 7 órától 11 óráig tartó halfogásban
az idõ elõrehaladtával, szépen szaporodtak a különbözõ
halfajták, az eltérõ stílusban horgászó pecások szákjaiban.
Az idõ leteltével, a mérlegelést követõen az
eredményhirdetésre már a halászlé fõzés és annak
elfogyasztása miatt összesereglett óriási tömeg elõtt került
sor. A helyezettek az Önkormányzat által felajánlott díjakat
vehették at, de minden nevezõ emléklapot kapott a sikeres
részvételért, valamint a badacsonytomaji "öreg halász" horgászbolt tulajdonosának felajánlásából, hasznos
horgászkellékekbõl is jutott minden résztvevõnek. A
horgászverseny eredményei:
Felnõtt kategória: 1. Töreki Gyula
2. Ruzsics Zoltán
3. Kiss Kálmán

5,19 kg
3,83 kg
3,62 kg

Ifjúsági kategória: 1. Illés Dávid
2. Lendvai Csaba
3. Illés Ádám

1,74 kg
0,80 kg
0,64 kg

HALÁSZLÉ
FÕZÕ TALÁLKOZÓ
A STRANDON

Egy év kihagyás után, idén újra a Nõk a Balatonért
Egyesület szervezte a halászléfõzést az Önkormányzat
támogatásával a strandon, május 3-án. Most is szép
számmal akadtak, akik vállalkoztak e nemes étel
elkészítésére. A következõ tíz csapat részvételével valósult
meg az ebédfõzés: Borbély Gyula, Csizmadia József,
Vargáné Zsuzsa, Pintér Dóra és Cser Tibor, Pacsi Józsefné
és Garamvölgyi Ferenc, Szávai Gézáné - Nagy György
páros, Márkus Zoltán és Darvalics Zoltán, Tóth Gábor, Tóth
Krisztián és Tóth Zoltán, Hegyi Zoltán és Fedõ László
páros. Mindenki a saját ízlése szerint fûszerezte, így volt
balatoni és bajai halászlé is, a vendégek nagy örömére.
Szép napsütéses idõ volt szombaton, és a négy szabadnap
miatt is sokan lelátogattak a strandra. Tavaly 350 fõre
készült halászlé, de mivel akkor nem jutott mindenkinek,
ezért idén 400 adagot fõztünk. Sajnos ez is kevésnek
bizonyult. Jövõre még többet kell fõzni, hogy mindenkinek
juthasson. Köszönjük a segítséget mindenkinek, akik a hal
és egyéb összetevõk beszerzésében, a rendezvény
lebonyolításában, és a fõzésben részt vettek!
Fedõné Vodenyák Katalin

Filmvetítés és Retro
diszkó a kultúrházban
Május 3-án este kapcsolódva az ünnephez, az Éljen Május 1-je
címû film vetítésére került sor. Lehet, hogy ezt a filmet már
sokan látták, de másodszor, harmadszor nézve is nagy élményt
jelenthet. A filmet köszönjük Gödrös Frigyesnek!

Gratulálok a helyezetteknek és minden résztvevõnek!
Kovács József
képviselõ
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A filmvetítés után a fiatalok és a „még fiatalabbak” kedvükre
táncolhattak a Retro diszkóban, amit köszönünk Kresmery
Daninak!
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ÉDESANYÁK NAPJÁN
"Az emberi szívnek nincs nagyobb boldogsága, mint boldogságot látni,
melynek alkotói mi vagyunk." Eötvös József
Májusban a legszebb ünnep az Anyák
napja. Ez az a nap melyen minden évben
Édesanyánknak, Nagymamánknak megköszönjük az egész éves szeretet
gondoskodást. Az anyaságra nehéz
megfelelõ szavakat találni, megfogalmazni, hogy milyen érzések,
gyönyörûségek, bonyodalmak, félelmek,
bánatok, örömök sora egy anyának a
maga anyasága. Anyák napján az anya
eszményített képét ünnepeljük. Titkos
lelkifurdalásaink, csodás kicsi örömeink,
a büszkeség és az elragadtatás pillanatai,
a szörnyûnek képzelt hiányosságaink,
félelmeink, kételyeink nem férnek bele
ebbe az eszményképbe. A költõ szerint
"anya csak egy van", de mi anyukák,
akiknek mindannyiunknak szintén volt,
vagy van édesanyja, sokfélék vagyunk,
és gyermekeink, akik által anyák
vagyunk, ugyancsak sokfélék. Minden
ünnepnek van hangulata, a nemzeti
ünnepeinknek, a megemlékezéseknek,
évfordulóknak. Az anyák napja más, ez
az ünnep az érzéseké, élményeké,
emlékeké, azé a belsõ gazdagodásé
amelyet csak a gyermekeinken keresztül,
élhetünk meg anyák napján, és minden
más napon. Ennek jegyében, tisztelettel
és szeretettel vártuk az édesanyákat,
nagymamákat május 3-án a kultúrházba.
Az ábrahámhegyi gyerekek és fiatalok
anyák napja alkalmából idén is
köszöntõvel készültek. Nagy izgalom-

mal mondták a jókívánságokat, verseket,
a kicsi óvodástól a már szinte fiatal
felnõttekig mindnyájan. Meglepõ volt,
vagy talán nem is annyira meglepõ, hogy
erre az alkalomra szinte rábeszélés
nélkül vállalkoztak a szereplésre, pedig
ez nincs mindig így. Az anyák napi
köszöntõket mondták: Szabó Veronika,
Szabó Lacika, Kovács Janka, Kovács
Kornél, Galler Bogika, Galler Marcell,
Pádvai Katika, Lübkemann Frédy,
Dressel Fruzsika, Dressel Ármin, Pádvai
Miki, Illés Ádám, Szõke Géza, Magyar
Fanni. Az ünnepségen elõször a
Polgármester Úr mondott köszönetet a
község minden édesanyjának, nagymamájának. A gyerekek verses
köszöntõje után, a
hála, a szeretet és a
köszönet jelképeként egy-egy szál
virágot kaptunk.
Így
ünnepeltük
Ábrahámhegyen az
ÉDESANYÁKAT,
akik nem csak
életet adtak, hanem
áldozatot vállaltak,
ezzel kiérdemelték
és emberségessé
tették ezt a szót.

Anyának lenni - azt jelenti:
Hiúz szemmel nézni a világot,
vizsla orral érezni a szagot,
delfin füllel hallani a hangot.
Bivaly tüdõvel szívni a levegõt,
oroszlán erõvel pumpálni
az erekbe a vért, õz lábbal futni,
nyúlként aludni, macskaként bújni.
Õrizni apró tárgyakat:
lehet emlékkönyv, sárga cédula.
Csókolni kedves holmikat:
lehet kiscipõ, apró ruhácska.
Imádni a termést, akkor is
ha vadkörte,vadalma, éretlen, fanyar,
de mégis méhednek gyümölcse.

Bakosné
Tóth Erzsébet

KÖNYVAJÁNLÓ !
"Az a mû, melyet olvasnak: él.
Az a mû, melyet másodszor is elolvasnak: megmarad." (Dumas)
Szabó Magda regénye Az ajtó 1987-ben jelent meg. Az
életrajzi ihletésû mû, a háborút követõ Magyarországon, két
szigorú elvek szerint élõ asszony, Magda az író és
házvezetõnõje különlegesen érzékeny kapcsolatáról mesél.
A történet kezdetén, amikor az írónõ bejárónõt keres
megismerkedik egy vidéki idõs asszonnyal Szeredás
Emerencel. Megismerkedésük elsõ pillanatában rögtön
kiderül, hogy referenciára nem a bejárónõnek van szüksége,
hanem az írónõnek és férjének. Emerenc alaposan kikérdezi
munkaadóját, s végül meggyõzõdve tisztes körülményeikrõl
vállalja a munkát. Ettõl kezdve húsz esztendõn át tartja
rendben háztartásukat. Ezt a húsz esztendõt idézi fel a
regényben Szabó Magda. Emerenc ugyanolyan tevékenyen
porolja az írónõ könyvtárának polcait, mint gondolatai
kacskaringóit. Kényes, viharos kapcsolat ez, melyben jelen
van a sírás, harag és az egymás iránt érzett különös szeretet,
lelkiismeret furdalás, dac és elfogadás. Emerenc életét
mások szolgálatába állítja, ám fenemód kiszámíthatatlan.
Szófukar, de nem válogatja meg szavait. Föllázad minden
kényszer ellen, készen áll éjjel-nappal, mert hogy sohasem
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pihen, de maga szabja meg, hogy mikor és milyen munkát
végez. Természeti erõ, mely csak saját törvényeinek
engedelmeskedik. Ugyanakkor nagylelkûség és finomság
jellemzi, pillér, mely köré szervezõdnek az emberi és állati
közösségek. Emerenc elõtt semmi nem marad fölfedetlen, de
senki sem tudja miért tilos átlépni az õ küszöbét. A háziak
lépten-nyomon titkokba botlanak az öregasszony körül, s a
regényben sorra nyílnak fel Emerenc életének különös ajtói.
Egyre szorosabbra fûzõdik kapcsolatuk. Emerenc életében
elõször nyitja meg ajtaját, beszámol szerelmérõl, drámai
sorsáról, legféltettebb titkát rábízza az írónõre: hogyan tudta
fölépíteni útját egy tönkrement élet romjain. Kettejük
legdrámaibb pillanata, mikor az írónõ átvenni készül a
Kossuth Díjat, majdhogynem a kórházból indul az
ünnepségre, s az öregasszonyt úgy hagyja magára, hogy nem
tudja bizonyosan, látja e még élve. Erre a döntésre az írónõ
hosszú évekkel késõbb is iszonyodva tekint vissza. A
regény ugyanazzal a látomással kezdõdik, és végzõdik: ki
kell nyitni az ajtót, de a zár nem enged. Emerenc különös
erejénél fogva a halálon túl is uralkodik azokon akiket
szeretett és akik szerették õt: emberségbõl és bátorságból ad
nekik leckét. Az ajtó kitárul és becsukódik, hogy az élet
boldogságáról és a meghalás bölcsességérõl szóljon. Én
kétszer olvastam el ezt a könyvet. Szeretettel ajánlom
mindenkinek!
Bakosné Tóth Erzsébet
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