Az Önkormányzat és a Fürdoegyesület lapja
XVI. évfolyam 1. szám

VISSZAPILLANTÁS az elmúlt 30 hónapra
A polgármester szemszögébõl

Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem
Önöket a 2009-es évben. 2006 októberében tele optimizmussal,
rengeteg energiával feltöltõdve vágtunk neki egy szellemiségében új
önkormányzati ciklusnak. Az újonnan megválasztott képviselõtestület tagjai nagy százalékban ugyanazokat a feladatokat tûzték ki
célul az elkövetkezendõ évekre. Komoly elszántsággal vágtunk neki
az elõttünk álló négy évnek. Elképzeléseim között szerepelt nemzeti
ünnepeink méltó megünneplése. Értelemszerûen elsõ alkalommal az
október 23-i megemlékezés és fáklyás felvonulás, majd az ezt követõ
filmvetítés tette tartalmasabbá az ünnepet. Másnap közös kirándulás
a Pálos Kolostorhoz.
Március 15. napját stílszerûen a fiatalokkal ünnepeltük.
Augusztus 20-án egy pompás tûzijátékot láthattunk, melyet az elmúlt
évben a Lesznoi Mazsorett csoport fellépése színesített. Október
elején színvonalas és igen nagy sikerû Murci Fesztivált tartottunk.
Nem szabad megfeledkezni a „Mozdulj Balaton” egész nyáron tartó
rendezvényeirõl. Sajnos a tervezett sportpálya felújítás a mai napig
nem valósulhatott meg, valamint a leégett Fagyöngy helyére
tervezett szórakoztató centrum építkezései sem kezdõdhettek meg. A
Mûvelõdési Ház vezetésével megbízott kolléga agilitásával,
talpraesettségével bizonyította, hogy jó választás volt az õ személye
erre a feladatra. A már megszokott rendezvényeink kinõtték a
település határait, egyre messzebbre viszik településünk jó hírét,
továbbra is hasonló színvonalon kívánjuk lebonyolítani
rendezvényeinket az elkövetkezõ években.
A településen a csatorna beruházás néhány szolgalmi jogos
terület kivételével elkészült, ezzel ellentétben a Rendesi-hegy és a
Körmici-hegy ivóvíz ellátása nem valósulhatott meg. Viszont a

T isztelt Ábrahámhegyiek!
2006. októberében megtiszteltek bizalmukkal, és képviselõnek
választottak. Azóta aktívan részt veszek a falu közösségi életében, és
igyekszem munkámmal az itt élõk érdekeit szolgálni.
A képviselõi ciklusból eltelt két év, pont a fele. Ezalatt eredeti
programomból volt ami már megvalósult is volt ami még nem. A
focipálya melletti játszótér megvalósult, bár én jelölésemkor arról
még nem tudtam, hogy erre már volt pályázat beadva. Fontosnak
tartottam és tartom most is a falu tisztaságát, az évi kétszeri
szemétszedésben is aktívan részt veszek, és most már sokkal több
helyen van kihelyezve szemetes, két éve alig volt. Többek között a
felsõ buszmegállóhoz is került szemetes, a felújítása - vagy most már
inkább a cseréjérõl van szó - viszont tervben van. A Pattantyús sétány
megvalósítása várat magára, mert a testület úgy döntött, hogy azt
csak azután kellene megvalósítani, ha a volt Fagyöngy épülete kész
lesz, hogy a munkagépek ne tegyék tönkre. A strand ügye továbbra is
kényes kérdés, bár a parkolás ingyenes lett, de a helyiek nem
mehetnek be ingyen a strandra, a környékbeli településekhez
hasonlóan. Ezt minden nyár elõtt felvetem, de errõl még pozitív

2009. április
közvilágítási beruházás elkészült, kivételt képez a Honvéd utca és
folytatása, valamint Akácfa utca.
A Patak parti sétány részbeni kialakítása megtörtént a befejezése
sajnos néhány telekrésze földhivatali rendezése miatt csúszik.
Strandunkat tovább fejlesztettük az elmúlt hat év beruházásainak
köszönhetõen a környék legkedveltebb strandja lett, amit mi sem
tükröz jobban, hogy bevételeink jelentõs növekedtek. Utcáinkat
lehetõség szerint aszfaltozzuk és folyamatosan karbantartjuk. A
temetõben több heti munkával rendezett állapotokat teremtettünk.
Folytatásként megalapítottuk a Temetõkápolnáért Alapítványt, mely
tükrözi azon törekvésünket, hogy minél elõbb megvalósíthassuk az
oda tervezett kápolnát.
A Mûvelõdési Ház akadálymentesítése és az udvar rendbetétele
folyamatban van. Az orvosi rendelõ megszépült, ahol kulturált
körülmények között kereshetik fel háziorvosunkat a község lakói.
Egy apró hiányosság azonban jelentkezik a hangszigetelés terén,
amit a közeljövõben kijavítunk.
Szintén pályázati pénzbõl szépítjük a kilátó környékét és a Park
utca végén található önkormányzati területen kerékpáros pihenõ és
park kerül kiépítésre.
A foglalkoztatás terén elõrelépés, hogy a különbözõ közmunka
programokban évente átlagosan hat fõt tudunk alkalmazni.
Továbbra is van még mit tennünk különbözõ lakossági igényeknek
eleget téve. Közvilágítási lámpák elhelyezése, utak aszfaltozása,
csapadékvíz elvezetés, egyedi csatorna problémák megoldása,
szemétszállítás mindenki számára elérhetõ legyen, közterületen fák
gallyazása, virágosítás és minden egyes apró, de fontosnak tartott
feladat megoldása.
Az elkövetkezendõ hónapokban, években közösen tegyünk a mi
szeretett településünkért.
Vella Zsolt
polgármester
döntés nem született. APatak utcai száguldást sajnos fekvõrendõrrel
nem lehet megoldani, mert KPM út és a KPM nem járul hozzá, a
sebesség korlátozó táblára meg nem sokan figyelnek. Az
Önkormányzat próbál munkahelyet teremteni, minden évben
minden lehetséges támogatást igénybe vesz, hogy minél több embert
alkalmazhassunk a közmunka program keretében, hogy az emberek
munkához juthassanak. Az elmúlt két évben a rendezvényekkel
felpezsdítettük Ábrahámhegy életét, melyben én is tevékenyen részt
veszek. A közeljövõben a szelektív szemétgyûjtés is megvalósul
végre, kevésbé terheljük így szeméttel a környezetünket. Továbbra is
szeretném, ha községünk épületei, közterületei megszépülnének,
erre már számos pályázat van benyújtva, vagy már megvalósítási
szakaszban tart. Az elkövetkezõ két évben is aktívan részt veszek a
községben felmerülõ problémák megoldásában, községünk
tisztaságának megõrzésében, változatos rendezvények szervezésében, megvalósításában.
Köszönöm megtisztelõ bizalmukat, hogy Ábrahámhegy
közéletében részt vehetek!
Fedõné Vodenyák Katalin
alpolgármester
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Képviselõi munka félidõig
Tizenhat évi polgármesteri munka után 2006 õszén már csak
képviselõ jelöltként indultam az Önkormányzati választásokon.
Most az elmúlt több mint két év munkáiról szeretném tájékoztatni a
település lakosságát. Ugyan jó barátom óva intett a képviselõi
munkától, „ne legyen az ember ott másodhegedûs, ahol már volt
prímás” azért úgy éreztem, hogy segítségére tudok lenni utódomnak
és a településnek.
A csatornázási munkák egy üteme még hátra volt, és mint a
Viziközmû Társulat elnökének is voltak még félben lévõ teendõim.
Legfontosabb feladatnak azt tartottam, hogy a polgármester váltás
minél kevésbé érintse a település életét. Nagy elõny volt, hogy a
megválasztott új polgármester már egy cikluson keresztül mint
alpolgármester részt vett a testület munkájában és így az ügyek döntõ
többségében megfelelõ információval rendelkezett. Leginkább a
régebbi ügyekben, illetve a korábban történtekben tudtam a
segítségére lenni. Az elmúlt két év munkájában úgy vettem részt,
hogy változatlanul elnöke vagyok a Viziközmû Társulatnak, amely
feladatának végéhez közeledik. A csatorna beruházás néhány kis
munka kivételével befejezõdött. A lakástakarék-pénztári futamidõ
végéhez értünk, így kezdõdhet a pénzeszközök átvétele, a hitelek
visszafizetése és a végelszámolás megindítása.

„Visszatekintetés félidõ eltelte után.”

Tisztelt Ábrahámhegyi Választópolgárok!
Több mint két év eltelte után engedjék meg, hogy visszatekintsek
és tájékoztassam Önöket, hogy választási célkitûzéseimbõl, és tett
ígéreteimbõl mi valósult meg, és mit kell még tennem.
Leadott közvilágítási igények: Tizenegy utcában 38 db
közvilágítási lámpa beépítés történt.
Honvéd utca: Árajánlatkérés megtörtént, melynek értéke 2,8 M
Ft. Tervezés ebben az évben megvalósul, kivitelezés a következõ
évben várható. Tervezési díj az ez évi költségvetésben biztosított.
Patakparti sétány: Árajánlatkérés megtörtént, értéke 8,3 M Ft.
Tervezés ebben az évben megvalósul. Tervezési díj az ez évi
költségvetésben biztosított. A kivitelezést nehezíti, hogy a sétány
több magántelket érint. Amíg az érintett ingatlantulajdonosoktól a
szükséges engedélyek nem biztosítottak, a kivitelezés nem
kezdõdhet el. Az önkormányzat folyamatosan egyeztet és levelez az
érintettekkel, hogy ezen a sétányon is megvalósuljon a következõ
évben a kivitelezés.
Vannak olyan igények is, amelyek sajnos nem valósíthatók meg
azért, mert a villanyhálózat és az oszlopok magántelken vannak.
Ezekre az ingatlanokra a szolgáltató szolgalmi jogot jegyeztetne be,
amit az érintett tulajdonosok nem biztosítanak, ezért nem
kivitelezhetõ.

A tények tükrében (2006-2008)
A 2006-os választások után nagyon sok olyan, a településünkkel
kapcsolatos tevékenység,- beruházás fejezõdött be, melyeknek a
megkezdése az elõzõ választási ciklusból folytatódott.
Itt említeném meg a fiatalok letelepedését segítõ telkek kialakítását,
majdan az értékesítésüket illetõen. Elkészült a községi játszótér.
Befejezõdött a strand rekonstrukciója mely beruházás három év
munkájának az eredménye, ami azt jelenti, hogy (a vendégforgalom
alapján) a környék legkedveltebb strandját mondhatjuk
magunkénak. Átadásra került egy olyan beruházás, mint a
vízcsatornázás, amely minden ember, s település életében is nagy
mérföldkõ. A temetõkápolna építési ügye szintén az elõzõ testület
elhatározása között szerepelt. Egyes tárgyalások lassúsága miatt még
a mai napig sem tud az építkezés elkezdõdni. A közvilágítás
korszerûsítése is elég hosszadalmasan valósult meg, a szolgalmi
jogos beleegyezõ nyilatkozatok késedelmesen érkeztek vissza az
érintettektõl. Mindösszesen kb. 300 db energiatakarékos lámpatest
lett felszerelve, ami még jobban segíti a lakósság közbiztonságát.
Továbbra is fontosnak tartom azokban az utcákban a közvilágítás
bõvítését, ahol még ez hiányzik. Megkezdéséhez az éves
költségvetésünkben a keretösszeget hozzárendeltük.
Idetartozik többek között a Honvéd utca, a Burnót patak melletti
sétány és a lakósság által leadott igények teljesítése.
Nagyon régi tervem ill. vágyam vált valóra, amikor a múlt év
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Folyamatosan részt vettem a képviselõi munkában, lehetõséghez
képest aktív részeseként a testületi üléseknek. Az Önkormányzat
rendezvényeinek szervezésén belül különösen a sport és szabadidõ
rendezvények szervezésében tevékenykedtem. A hagyománnyá vált
László-napi néptánc rendezvény különösen ezek közé a
rendezvények közé tartozik. Jó megoldás volt a testület részérõl,
hogy a rendezvényekhez egy-egy képviselõ nyújt segítséget így
mindenki talál magának feladatot. 2009. márciusban három esti
program szervezését vállaltam, melybõl kettõ már sikeresen
megrendezésre került. Reméljük ebbõl is sikerül hagyományt
teremteni.
Az elmúlt két évben a képviselõi tiszteletdíjamat nem vettem fel,
így abból lehetõségem volt támogatást nyújtani, illetve
rendezvényeket támogatni. Így támogattam a Nyugdíjas klubbot,
Ábrahámhegy Kulturális Örökségéért Alapítványt, a Pro
Ábrahámhegy Alapítványt, a testvér települési kapcsolatok építését a
már említett három elõadást, valamint a Polgárõrséget. A
kultúrházban tartandó foglalkozásokhoz pedig sporteszközök
vásárlását segítettem. Remélem, hogy a hátralevõ közel két évben
még hasznára tudok lenni a településnek, és akkor elmondhatom,
hogy a polgármesteri munkával együtt húsz év munkájával
segíthettem településünket.
Gáspár József képviselõ
Községi utak portalanítása, aszfaltozása: Az elmúlt idõszak
alatt az önkormányzat a községi utakat 5 M Ft értékben aszfaltoztatta.
Csatornahálózat végleges kiépítése és befejezése: Községünk
belterületén befejezõdött a csatornahálózat ütemenkénti
kivitelezése. Egyedi kivitelezés szükséges a Gesztenye utcában és a
Patak parti telek lecsatlakoztatásához. A kivitelezés ebben az évben
megvalósul. A Szigeti utcai teleknél szolgalmi jogi problémák állnak
fenn, amíg ez meg nem oldódik, a kivitelezés nem valósulhat meg.
Temetõkápolna építése: A kivitelezéshez a jogerõs építési
engedéllyel rendelkezik az önkormányzat. Az egyház és az
önkormányzat által ebben az évben 15 M Ft áll rendelkezésre, de ez
az összeg sajnos nem elég a végleges megépítésre.
Reméljük, hogy lesz olyan pályázati kiírás, ahol lehetõség lesz
pályázni és a szükséges pénzt pályázat útján elnyerni, hogy az
építkezést mihamarabb meg lehessen valósítani. Az önkormányzat
ennek érdekében minden lehetséges intézkedést megtesz.
Természetesen képviselõtársaim vállalásait is támogatva, hogy azok
is megvalósulhassanak, mert azok mind községünk érdekeit és
komfortosabbá tételét szolgálja.
Visszatekintve az elmúlt idõszakra, ezek voltak fõbb vállalásaim
és célkitûzéseim.
Tisztelettel: Kondor László
független képviselõ
végén elkészült a Fenyves utcában lévõ kút, mint helyi örökség.
Megóvását, értékének megmentését kötelességemnek tartom, mivel
megvalósulásában NAGYSZÜLEIM nem kis részt ill. munkát
vállaltak.
Továbbra is fontosnak tartom, hogy a közterületeinken a még
meglévõ épített örökségeinket vegyük pártfogásba, szépítsükgondozzuk. Vezéreljen bennünket az a mondás: “Aki a múltját nem
becsüli, jövõjét nem érdemli.” Nagyon fontos ellátandó feladat a
Rendesi-hegy,- Ábrahámszõlõk ivóvíz ellátása. Már 2004-ben is
szerepelt a testület programjában. Egyéb tulajdonosi okok miatt nem
sikerült elõbbre lépni. Ugyanebben a csomagban szerepel Körmicrész bõvítése. Célok között szerepel a volt “FAGYÖNGY” vendéglõ
átépítése, ami kimondottan pályázati pénzekbõl tud megvalósulni.
Mondhatjuk: “A jövõ a mában rejtõzik”. Megújult az orvosi rendelõ,
ami a betegellátás színvonalát is emeli. Az akadálymentesítés
elkészültével a mozgáskorlátozottak is könnyebben intézhetik
hivatalos ügyeiket. Csapadékvíz elvezetése, és az elmaradt utcák
aszfaltozása a nagyobb feladatkörbe sorolandó.
A szelektív szemétgyûjtés- és szállítása mindenkitõl nagy
odafigyelést igényel majd.
Úgy gondolom, a négy évre kitûzött és az eddig megvalósult
programon felül az önkormányzati testületnek módja volt olyan
forrásokat szerezni, amelyek jóvoltából még kedvezõbben alakult
településünk komfortja, megítélése.
Borbély Gyula
önkormányzati képviselõ

Tisztelt Olvasó!
A közelmúltban mi, a település képviselõi abban egyeztünk meg,
hogy a következõ újságban leírjuk észrevételeinket a választás óta
eltelt idõszakról, mit terveztünk el és abból mi valósult meg.
Gyakorlatilag mind a hatan leírhatnánk ugyanazt, nyilván
mindenki a saját stílusában, ezért én nem tenném ezt, inkább a
képviselõtestület egészérõl írnék pár gondolatot. Kezdeném azzal,
hogy új polgármester és alpolgármester került a község élére, a
képviselõi posztok nagyjából változatlanok maradtak, így egymás
megismerésével már nem kellett bajlódni. Senki nem felnõttnek
születik, sok mindent meg kell tanulni az életben, ugyanígy van ez a
vezetõi poszt betöltésével is, különösen ha egy település irányításáról
van szó. Véleményem szerint ez a tanulás jól és gyorsan sikerült,
hiszen érezhetõ ez a község ügyeinek gyors és rugalmas intézésében,
a településkép kialakulásában, a közhangulatban és a
véleményekben egyaránt. Nyugodtan mondhatom, hogy a
képviselõtestületen belül jók a kapcsolatok, erõinket az együttgondolkodás jellemzi, köti le.

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
2008. november 12.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az
önkormányzat 2008. I-III.n. évi költségvetés teljesítésérõl készült
beszámolójelentést valamint az Ábrahámhegy-Balatonrendes
Községek Körjegyzõségének 2008. I-III.n. évi költségvetés
teljesítésérõl készült beszámolójelentést 26.196e Ft bevételi és
26.638e Ft kiadási fõösszeggel jóváhagyólag elfogadta.
Elfogadásra került Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek
Körjegyzõségének és Ábrahámhegy Önkormányzatának 2009. évi
költségvetési koncepciójának I. fordulóban történõ tárgyalása.
A „Nõk a Balatonért” egyesület helyi csoportját 100.000,- Ft
összegû támogatásban részesítette az önkormányzat az Adventi
készülõdés és a Mikulás ünnepség költségeinek fedezetére.
Elfogadta a Képviselõ-testület a köztisztviselõk jogállásáról szóló
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ alapján
Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek Körjegyzõség
köztisztviselõinek 2009. évi munka-teljesítmény értékeléséhez a
teljesítménykövetelmények alapját képezõ kiemelt célokat.
2008.november 21. rendkívüli ülés.
A Képviselõ-testület a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás (székhely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.) Társulási
Megállapodás módosítását - melyet a társulási tanács 2008.
szeptember 30-án tartott ülésén jóváhagyott elfogadta.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás (székhely: 8300
Tapolca, Nyárfa u. 3.) Társulási Megállapodás módosítását
2008.november 21. közmeghallgatás.
1. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról
Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat által bevezetett adónemek:
Építményadó, idegenforgalmi adó épület után, idegenforgalmi adó
tartózkodási idõ után, telekadó, iparûzési adó, talajterhelési díj
Törvényi szabályozás alapján központosított adók:
Gépjármûadó, luxusadó
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2007.évre
az adómértékeket nem változtatta, azok a 2006.évivel megegyeztek.
Adómértékek 2007.évben:
Építményadó
400 Ft/m2/év
Idegenforgalmi adó épület után
400 Ft/m2/év
Idegenforgalmi adó tartózkodási idõre 250 Ft/fõ/éjszaka
Telekadó
50 Ft/m2
Iparûzési adó
1,5%
Talajterhelési díj
120 Ft/m3
Gépjármûadó
120-300 Ft/kW/év
Luxusadó
0,5 %
A gépjármûadóztatás az 1991.évi LXXXII. törvény, a luxusadó
kezelése a 2005.évi CXXI. törvény alapján történik.

Jó, hogy így van ez, hisz ahol ez nem így mûködik – akár helyi,
akár országos szinten -, azok a települések nem jutnak elõbbre – egy
helyben topognak. Ábrahámhegy közéletének irányításában minden
képviselõ megtalálta a saját szerepkörét, szakmai képzettségének és
érdeklõdési körének megfelelõen. Mindenkinek megvan a saját
feladata, és úgy gondolom ezzel jól kiegészítjük egymást, így
közösen egy kerek egészet próbálunk alkotni. Feladat persze bõven
akad ebben a csöppet sem egyszerû, kacifántos világban, sokszor
annyi, hogy polgáraink azt nem is gondolnák. Ezért bíztatnék
mindenkit a testületi ülések látogatására (hisz azok nyilvánosak),
vagy a televízión keresztül az ülések megtekintésére, hogy átfogóbb
képet kapjanak az ott folyó munkáról.
Mindent egybevetve úgy ítélem meg, hogy a község vezetése
nyitott a problémák megoldásában segítõkész, de hiszen ezért van
ÖNKORMÁNYZAT!
Kovács József
képviselõ
ADÓNEMEK ISMERTETÉSE
1. Építményadó
Az építményadó kivetése szempontjából adóköteles az
Önkormányzat illetékességi területén lévõ lakás és nem lakás céljára
szolgáló épület.
Aköltségvetésben tervezett adó összege 3.200.000,- Ft volt.
2007. dec. 31-i állapot szerint a befizetett adó 3.138.528,- Ft volt.
2. Idegenforgalmi adó építmény után
Adókötelezettség terheli az Önkormányzat területén azt a
személyt, akinek az Önkormányzat illetékességi területén olyan
üdülésre, pihenésre alkalmas épülete van, amely nem minõsül
lakásnak.
Aköltségvetésben tervezett adó összege 17.000.000,- Ft volt.
2007. dec. 31-i állapot szerint a befizetett adó 16.637.426,- Ft volt.
3. Idegenforgalmi adó tartózkodási idõ után
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki az
Önkormányzat területén egy vendégéjszakát eltölt.
Aköltségvetésben tervezett adó összege 1.500.000,- Ft volt.
2007. dec. 31-i állapot szerint a befizetett adó 2.007.900,- Ft volt.
4. Telekadó
Adókötelesek az önkormányzat területén lévõ belterületi
beépítetlen területek. Atervezett adó összege: 800.000,- Ft volt.
2007. dec. 31-i állapot szerint a befizetett adó 778.315,- Ft volt.
5. Iparûzési adó
Atervezett adó összege: 3.000.000,- Ft volt.
2007. dec. 31-i állapot szerint a befizetett adó 6.909.550,- Ft volt.
6. Talajterhelési díj
A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása a Képviselõtestület részérõl megtörtént. A díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a
közcsatorna üzembe helyezését követõ 90. naptól terheli. A jogerõs
vízjogi engedélyezés idõpontjától számított 90. naptól kell a díjat
fizetni.
7. Gépjármûadó
A belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott
gépjármûvek után gépjármûadót kell fizetni.
Atervezett adó a költségvetésben 2.500.000,- Ft volt.
2007. dec. 31-i állapot szerint a befizetett adó 3.927.837,- Ft volt.
8. Luxusadó
Az épületek m2 adataiból kiindulva Ábrahámhegy község
illetékességi területén magánszemély tulajdonában álló lakásnak
valamint üdülõépületnek minõsülõ lakóingatlan számított értéke a
100.000.000,- forintot nem éri el.
9. Késedelmi pótlék
Késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, ha az adóalany az elõírt
határidõig nem fizeti meg a kirótt adót. A pótlék felszámítása a
mindenkori jegybanki alapkamathoz igazodik. 2007. december 31-i
állapot szerint a befizetett késedelmi pótlék 241.421,-Ft volt.
folytatás a következõ oldalon...
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2007.évi adóbevételek összesítése:
Építményadó:
Idegenforgalmi adó építmény után:
Idegenforgalmi adó tartózkodási idõ után:
Telekadó:
Iparûzési adó:
Gépjármûadó:
Késedelmi pótlék:
Mindösszesen :

3.138.528,- Ft
16.637.426,- Ft
2.007.900,- Ft
778.315,- Ft
6.909.550,- Ft
3.927.837,- Ft
241.421,- Ft
33.640.977,- Ft

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2007. évben az alábbi
felújítási és beruházási munkálatokat tervezte:
Felújítások:
Eredeti elõirányzat
Teljesítés
Fenyves utcai kútfelújítás:
600 e Ft
600 e Ft
Polgármesteri iroda kialakítás:
447 e Ft
270 e Ft
Melegedõ kialakítása:
360 e Ft
158 e Ft
Gázfûtés leválasztása:
960 e Ft
825 e Ft
Útfelújítás Akácfa utca:
720 e Ft
0 e Ft
Hivatali épület:
18.000 e Ft
0 e Ft
Összesen:
21.087 e Ft
1.853 e Ft
Beruházások:
Eredeti elõirányzat
Játszótér kialakítás:
3.720 e Ft
Strand felújítás:
13.080 e Ft
Szennyvízcsatorna II/c ütem:
76.671 e Ft
Szennyvízcsatorna II/a ütem:
27.381 e Ft
Gépek (fûkasza):
480 e Ft
Bútorok (polgármesteri iroda):
0 e Ft
Balaton és Halász u. aszfaltozás:
0 e Ft
Hivatali épület tervek:
0 e Ft
Patak parti sétány tervek:
840 e Ft
Körmici vízellátás tervek:
360 e Ft
Rendesi hegy vízellátás tervek:
360 e Ft
Sportcentrum:
180.000 e Ft
Összesen:
302.892 e Ft

Teljesítés
2.736 e Ft
13.900 e Ft
80.127 e Ft
28.766 e Ft
178 e Ft
429 e Ft
2.677 e Ft
920 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
129.733 e Ft

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl megállapítható,
hogy az Önkormányzat mûködése kiegyensúlyozott volt. Az
Önkormányzat záró pénzkészlete 2007. december 31-én 59.104 e Ft.
A helyi adókból befolyt összegeket utakra, közvilágításra,
beruházásokra fordították, ahogy az elõbb is ismertette:
Fenyves utcai kút ; Polgármesteri Iroda kialakítása ;
Önkormányzati dolgozók részére melegedõ; Fûtéskorszerûsítés a
hivatal és a kultúrház leválasztása; Folyamatban van a hivatali épület
felújítása, a napokban akadálymentesítés lesz; A játszótér kialakítása;
A strand felújítására az elmúlt nyolc évben 13,9 millió Ft-ot költöttek;
A szennyvízcsatorna II/c. üteme 80.127 e. Ft-ba került; Fûkaszát,
bútort vásároltak, a Balaton és Halász utcákat aszfaltozták; A hivatali
épület tervének elkészítése.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a képviselõ-testület döntése szerint
2008.évben a helyi adókat nem emelik. 2009. évben a Patak-parti
sétány tervét készítik el, a Körmici és Rendesi hegy vízellátását,
Szabadidõcentrum terveit, Temetõkápolna építését. A pályázatokat
figyelemmel kísérik és azokon indulnak.
Felújítási kiadásai között szerepel a Hivatali épület akadálymentesítése, melynek összköltsége 10.780e Ft, melyre 90%-os
pályázati támogatást nyert az Önkormányzat 9.702e Ft összegben.
Ezen beruházás az idei évben elkezdõdött, pénzügyi mozgás a
következõ éven várható.
A beruházások között szereplõ strandi támfal elkészült, melynek
értéke 240e Ft volt.
Aberuházások között megvalósult:
* strandi kertészeti munkák 584e Ft értékben
* pavilonok elõtti térkövezés 587e Ft értékben
* vízóra akna, lábtengó pálya kialakítás 287e Ft összegben
* szakvélemény a Kékkúti és Salföldi szennyvízcsatorna hálózatról
160 e Ft összegben
* számítógép vásárlás történt a könyvtárba 252e Ft-ért
* mentõ katamarán került vásárlásra 465e Ft értékben
* fûnyíró traktor került vásárlásra 595 e Ft értékben
* bútor, vagyis szék került vásárlásra a kultúrházba 449e Ft-ért
* az út aszfaltozási munkák elkészültek 4.250e Ft értékben.
Ezen beruházásokhoz kapcsolódó áfa: 1.497e Ft.
* A szennyvízcsatorna II/c ütem bekerülési költsége 106.837.000,- Ft.
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Ezen ütem keretén belül 3.169 fm vezeték kerül kiépítésre. Az 1
méterre jutó költség: 33.713,- Ft/m. Ebbõl 25.285,- Ft/m állami
támogatás, és 8.428,- Ft/m saját erõ.
A csatorna kiépítése megtörtént, az I. részszámla 80.128e Ft
kifizetésre került (ebbõl 60.096e Ft céltámogatás, 6.106e Ft CÉDE
támogatás volt) A II. részszámla 26.709e Ft teljesítése is megtörtént,
ebbõl 6.677e Ft önrész, és 20.032e Ft céltámogatás. A helyi adók
befizetései idõarányosan megfelelõen alakultak, eddig 34.850e Ft
került átutalásra a költségvetési számlára. Jelenleg is van adó a
számlákon. Mûködési célú pénzeszközt vett át az Önkormányzat mint
gesztor a körjegyzõség fenntartására Balatonrendes Község
Önkormányzatától 4.747e Ft összegben.
A Kistérségi társulástól mozgókönyvtári feladatok ellátására
kapott pénzeszközt 375e Ft összegben, valamint rendezvény
támogatására 100e Ft-ot.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott. Pénzkészlete
2008. november 19.-én (Lekötött betét 49.000e Ft, mely kamataival
együtt 55.440e Ft, Számlákon: 10.979e Ft. Pénztár: 112e Ft. )
összesen: 66.531 e Ft
A helyi egyesületeket – NABE, Polgárõrség, Fürdõegyesület,
Nádirigó Egyesület, Túravitorlás Sportklub – támogatják. 2007.évben
és az idén is színvonalas rendezvényei voltak az önkormányzatnak.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy Tapolcán új mentõállomás lesz,
melyet az állami költségvetés az Országos Mentõszolgálat és a
lakosság befizetéseibõl valósítanak meg. Lakosságarányosan kell a
településeknek hozzájárulniuk, 1.000,- Ft/lakos összegben.
Pályázaton egy kilenc személyes kisbuszt nyertek, amely a jövõ év
elsõ harmadában érkezik meg, értéke a 10 millió forintot meghaladja,
ennek önrésze 10 % volt. Megvalósítják a Bökhegy rendbetételét,
fásítás lesz, szelektív hulladékgyûjtõ edény kihelyezése, a régi
konténereket lecserélik.
A község területén 2008. évben a kommunális feladatokat az
alábbi létszámmal sikerült elvégezni. 2 fõ közalkalmazottként
határozatlan idõben történõ foglalkoztatással. A munkaügyi központ
támoga-tásával közhasznú foglalkoztatásra is sor kerülhetett, így
május 16-tól szeptember 15-ig 1 fõt, 2 fõ pedig október 1-tõl december
31-ig sikerült foglalkoztatni. A támogatás a munkabér és annak
járulékainak 90 %-ra terjed ki. 2008 évben is csatlakoztak a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium által kiírt un. „Idegenforgalmi”
közmunkaprogramhoz, melyet a PROBIO Balatonfüredi
Településüzemeltetési Zrt, mint munkáltató koordinált. A közmunkaprogram keretén belül telepü-lésünkrõl 2 fõ regisztrált munkanélküli
foglalkoztatására nyílt lehetõ-ség 2008. május 15-tõl 2008. november
21-ig. Továbbá 2 fõt pedig a nyári 3 hónapban alkalmaztak.
Fõ feladataik között szerepel a vasúti pálya és környékének gyom
és hulladék mentesítése, közutak környékének és a zöld területek
ápolása.
Kultúrház és kulturális centrumban, 2 fõ heti 30 órában látja el a
közmûvelõdéssel kapcsolatos feladatokat.
Strandon szezonális jelleggel 4 fõ teljes munkaidõben történõ
foglalkoztatásra került sor.
Orvosi rendelõ takarítása és egyéb hivatalsegédi feladatokat pedig
1 fõ látja el.
Községüknek 551 lakosa van, ebbõl 0-17 éves 53 fõ, 18-54 éves
281 fõ, 55-59 éves 46 fõ, 60-69 éves 87 fõ, 70-79 éves 57, 80 év feletti
27 fõ.
Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei
önkormányzatok együttmûködésével a 2000/2001-es tanév során
létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsõoktatási
intézmények hátrányos helyzetû hallgatói számára nyújt rendszeres
anyagi segítséget.
Ábrahámhegy község Önkormányzata 2002-ben csatlakozott elsõ
ízben az ösztöndíjrendszerhez, azóta több ábrahámhegyi fiatal
részesült támogatásban.
2. Tájékoztató a települési környezetvédelemrõl.
Vella Zsolt polgármester
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi
LIII.törvény 46. §. 1./bekezdés e./pontja szerint: “A települési
önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a
környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.”

A törvény elõírja, hogy egyes települések területén a csapadékvíz
elvezetés megoldott legyen, a következõ évi feladatokban ez
súlypontként fog szerepelni.
A levegõ tisztaságát többek között a tûzgyújtási tilalom elõírásával
védi. A zöldterületek védelme érdekében szabályozta a fakivágást,
tiltja a közterületek beszennyezését, továbbá elrendeli a
növényvédelmi elõírásoknak megfelelõen a helyi ingatlanok
karbantartását, mind a gyomnövények okozta károsodástól, mind az
egészségre is ártalmas károsítóktól, pl. parlagfûtõl.
A szennyvíz-csatorna bekötés a község 99%-ában megoldott, csak
néhány ingatlan esetében nem került sor a szennyvízcsatorna rákötési
lehetõség kivitelezésére.
A törvény elõírásai szerint a település rendelkezik hatályos
rendelettel a helyi környezet védelmérõl, a közterületek és ingatlanok
rendjérõl, a település tisztaságáról és a környezetvédelemrõl.
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának a helyi környezet
védelmérõl, a közterületek és ingatlanok rendjérõl, a település
tisztaságáról szóló 24./2005.(XII.30.) rendelete valamint a
környezetvédelemrõl és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2006.
(VIII. 10.) rendelete.
3. Közérdekû kérdések és javaslatok.
Javaslat hangzott el a Ságvári forrás kibányászására. Kérés volt,
hogy vízvezeték bõvítés esetén az Ábrahámi szõlõket is vegye
figyelembe az önkormányzat. Kérték, hogy a kultúrházi
tornagyakorlatokra – amennyiben lehetõség van rá – 5-6 labdát
vásároljon az önkormányzat, mivel már egyre többen vesznek részt
tornán.
Vella Zsolt polgármester
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a hulladékégetést a helyi rendelet
szabályozza, lehet tüzelni, csak meghatározott napokon, október 1-tõl
április 30-ig hétfõn és szerdán 16-22 óra és szombaton 8-12 óra között.
2008. december 16.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az
ábrahámhegyi temetõkápolna megvalósítására létrehozta az
„Ábrahámhegyi Kápolnáért” Közhasznú Alapítványt.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez igénybe vehetõ támogatások 3. célterülete
vonatkozásában az Önkormányzat tulajdonában lévõ 222 helyrajzi
számú többfunkciós közösségi ház külsõ és belsõ felújítására.
A Tapolcai székhellyel létesülõ új mentõállomás építésével
egyetért az önkormányzat és 1.000,- Ft/lakos összeget vállal a
fejlesztéshez.

TÁJÉKOZTATÓ
Ábrahámhegy Község Önkormányzat illetékességi területén
fizetendõ talajterhelési díjról.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az Országgyûlés a környezet és természet védelme, terhelésének
mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet
megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a
környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak
biztosítása érdekében megalkotta a 2003. évi LXXXIX. törvényt a
környezetterhelési díjról, amely 2004.január 1-én lépett hatályba. A
törvény célja, hogy elõsegítse a környezetbe történõ anyag- vagy
energiakibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása
érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az
állam és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.
Atörvény hatálya kiterjed :
- arra a környezethasználóra aki az engedélyhez kötött
környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot
bocsát a környezetbe
- azokra a környezetterhelõ anyagokra, amelyek a környezetbe
kerülve környezetterhelést eredményeznek és amelyek kibocsátott
mennyisége érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, mûszaki
számítás segítségével meghatározható.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel „Együttmûködési
Megállapodást„ köt az önkormányzat, melynek célja, hogy a felek a
138/2008. /X.18./ FVM rendelet vidéki örökség megõrzéséhez
pályázat keretein belül az ezekhez kapcsolódó tevékenységek terén, az
egymástól kölcsönösen igényelt ismereteket, módszereket és
szolgáltatásokat a másik fél számára biztosítsák. Az Alkotmánybíróság 444/B/2006.számú határozatával a luxusadóról szóló 005.évi
CXXI. törvényt megsemmisítette valamint a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény egyes rendelkezéseit is, így azok 2009.január 1.-tõl
hatályukat vesztik. Ezért az önkormányzat luxusadóról szóló 3/2006.
/III.17./ rendeletét hatályon kívül kell helyezni.
2009. január 20.
A Képviselõ-testület a Körjegyzõség 2009. évi költségvetési
tervezetének I. fordulós tárgyalását követõen 36.449e Ft bevételi és
36.449e Ft kiadási fõösszegek mellett jóváhagyólag elfogadja azzal,
hogy a II. fordulóra fentiek mellett készíti elõ a Körjegyzõség a
költségvetési rendeletet.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
342.660e Ft bevételi és 342.660e Ft kiadási fõösszeggel elfogadásra
került.
A Képviselõ-testület a 2009. évi képviselõ-testületi ülések
„Munkatervét„ az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2008. /I. 25./ rendeletének 13. §. 2./bekezdése alapján
elfogadta.
Ábrahámhegy Községben 2009. évben a rendezvények
elfogadásra kerültek, a Képviselõ-testület a rendezvények költségeit a
2009. évi költségvetésében biztosítja.
A révfülöpi Általános Iskola Intézményirányító Társulási Tanács
által 2008. december 11-i ülésén jóváhagyott egységes szerkezetbe
foglalt társulási szerzõdés jóváhagyásra került.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ testülete az
alábbi alapítványokat, szervezeteket támogatja:
- Ábrahámhegyi Polgárõr Egyesület
(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) 300.000,- Ft értékben;
- NABE Ábrahámhegyi Csoportja
(8256 Ábrahámhegy, Patak u. 54.) 100.000,- Ft értékben;
- Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) 100.000,- Ft értékben;
- Veszprém megyei Mentõszervezet „04 Alapítvány”
(8200 Veszprém, Almádi u. 36.) 50.000,- Ft értékben támogatja.
Kovácsné A. Katalin

A kibocsátó a levegõbe, a felszíni vizekbe, illetve az idõszakos
vízfolyásokba, a talajba juttatott, e törvényben meghatározott
környezetterhelõ anyagok minden egysége után környezetterhelési
díjat köteles fizetni.
A környezetterhelési díjak fajtái:
- levegõterhelési díj
- vízterhelési díj
- talajterhelési díj.
Ábrahámhegy Község Önkormányzatánál a fent felsoroltak
közül a talajterhelési díj fizetési kötelezettség került bevezetésre.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót
terheli, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve
az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az
egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó
területérzékenységi szorzó határozza meg.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés
esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetõség
hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége,
folytatás a következõ oldalon...
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csökkentve a 8/2000. (X.18.) KöViM rendelet szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
Atalajterhelési díj egységdíjának mértéke : 120,- Ft/m3.
A területérzékenységi szorzó a 27/2004. (XII.25.) KvVM.
rendelet alapján - „fokozottan érzékeny besorolású„- 3,0.
A talajterhelési díj alapja csökkenthetõ azzal a számlákkal igazolt
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából, olyan
arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony
hulladék jogszabályi elõírások szerinti elhelyezését igazolja.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
1/2007.( I.23.) számú rendelete alapján mindazon szennyvízelhelyezést alkalmazó kibocsátónak aki a mûszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá a tárgyévet követõ és március 31.
napjáig Ábrahámhegy Önkormányzat Jegyzõjéhez, mint
önkormányzati adóhatósághoz bevallást kell tennie és a díjat meg
kell fizetnie.
Jogértelmezési probléma merült fel a tekintetben, hogy
Ábrahámhegy és Balatonrendes községek illetve mind a fõmûi
rendszer jogerõs vízjogi üzemeltetési engedéllyel jelenleg sem
rendelkezik a díj kivethetõ-e? Mivel ezen jogbizonytalanság a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közigazgatási és Jogi
Fõosztályának írásos tájékoztatása alapján feloldódott, így a díjat az
Önkormányzat 2008. január 1-tõl szedi be.
Amennyiben a közcsatornára a rákötés megtörtént azt hitelt
érdemlõ módon a DRV Zrt. Által kiállított használatbavételi

Aktív korúak ellátása
A hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú személyek és
családjuk részére nyújtott ellátás rendszere 2009. január 1-jétõl
megváltozott. Az eddig "rendszeres szociális segély" elnevezésû
támogatási formát váltotta fel az "aktív korúak ellátása", amelyet a
települési önkormányzat jegyzõje állapít meg a jogosultsági
feltételeknek megfelelõ igénylõknek Aktív korúak ellátására
jogosultak az a 18. évet betöltött személy, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve 50%-os
egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) vakok személyi járadékban, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül (a továbbiakban együtt:
"egészségkárosodottak") vagy
d) munkanélküli járadéka, álláskeresési járadéka, álláskeresési
segélye, vállalkozói járadéka (a továbbiakban együtt: álláskeresési
támogatás) folyósításának idõtartama lejárt, vagy
e) az álláskeresési támogatás folyósítását keresõtevékenység
folytatása miatt a folyósítási idõ lejártát megelõzõen szüntették meg,
és a keresõtevékenységet követõen az Flt. alapján álláskeresési
támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
f) az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelõzõ két
évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év idõtartamig
együttmûködött, vagy
g) az ápolási díjának, a gyermekgondozási segélyének, a
gyermeknevelési támogatásának, a rendszeres szociális járadékának
és a bányász dolgozók egészségkorosodási járadékának, az átmeneti
járadékának, a rehabilitációs járulékának, a rokkantsági
nyugdíjának, a baleseti rokkantsági nyugdíjának, az ideiglenes
özvegyi nyugdíjának folyósítása megszûnt, illetve az özvegyi
nyugdíj folyósítása a Tny. 52.§-ának (3) bekezdése szerinti okból
szûnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelõzõen az
állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig
együttmûködött.
A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a
kérelmezõ és családja megélhetése más módon nem biztosított, és
keresõtevékenységet – ide nem értve a közfoglalkoztatást és az
alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát – nem folytat.
A jogszabály akkor minõsíti a megélhetést nem biztosítottnak, ha
a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
90%-át és vagyona sem a kérelmezõnek, sem családjának nincsen.A
fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási
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hozzájárulás bemutatásával vagy a hozzájárulás hiteles másolatával
igazolhatja.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
1/2007.(I..23.) számú rendelete alapján mindazon szennyvízelhelyezést alkalmazó kibocsátónak aki a mûszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá a tárgyévet követõ és március 31.
napjáig Ábrahámhegy Önkormányzat Jegyzõjéhez, mint
önkormányzati adóhatósághoz bevallást kell tennie és a díjat meg
kell fizetnie.
2008.évre a talajterhelési díj 90%-át, 2009. évre már a teljes
összeget kell megfizetni.
Az érintetteknek az adóhatóság bevallási nyomtatványt és
csekket küld. A nyomtatvány és a csekk ügyfélfogadási idõben
átvehetõ az Ábrahámhegyi Körjegyzõségen is.
A bevallás benyújtásának és a díj megfizetésének határideje
2009. március 31. napja.
A bevallás kiküldése a DRV Zrt Siófok adatszolgáltatása alapján
történt.
Ezúton tájékoztatom, hogy a bevallás benyújtásának
elmulasztása szankciókat von maga után. Az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. tv. 172.§ -a alapján mulasztási bírság kiszabására
kerül sor, melynek összege magánszemély adózó esetében 200 ezer
forintig, más adózó esetében 500 ezer forintig terjedhet.
Ábrahámhegy, 2009. március 18.

Önkormányzati Adóhatóság

szerkezetét kifejezõ arányszámot jelenti, ahol az elsõ nagykorú
családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként
nevelõ szülõ arányszáma 0,2-vel növekszik; a házas- vagy élettárs
arányszáma 0,9; az elsõ és második gyermek arányszáma
gyermekenként 0,8; minden további gyermek arányszáma
gyermekenként 0,7; a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 azzal,
hogy a gyermek arányszáma további 0,2-vel növekszik, ha a személy
fogyatékossági támogatásban részesül.
Az aktív korúak pénzbeli ellátásának típusai: rendszeres szociális
segély vagy rendelkezésre állási támogatás.
Rendszeres szociális segélyre jogosultak azok, akiknek a jegyzõ
megállapította az aktív korúak ellátására való jogosultságát és
egészségkárosodottak vagy 55. életévüket már betöltötték vagy 14 év
alatti gyermeket nevelnek feltéve, hogy a családban élõ gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti
gyermekgondozási támogatásban, vagy díjban, terhességi
gyermekágyi segélyben és a gyermek napközbeni ellátását nem
tudják intézményben biztosítani és vállalják az önkormányzat által
kijelölt szervvel az együttmûködést. Fontos szabály, hogy egy
családban csak egy személynek állapítható meg rendszeres szociális
segély.
A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelemhatár
összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének
különbözete. A családi jövedelemhatár megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 százalékának
szorzatával. A havonta folyósított összeg akkor sem lehet kevesebb
ezer forintnál, ha a fenti számítás eredménye kevesebb, mit ezer
forint, és maximális havi összege a nettó minimálbér, amely 2009ben 57.815,- Ft. A rendszeres szociális segélyben részesülõ,
amennyiben közfoglalkoztatásban kíván részt venni vállalhatja,
hogy elhelyezkedése érdekében aláveti magát ugyan azoknak a
szabályoknak, amelyek a közfoglalkoztatásba bevonható körre
kötelezõek, egy év idõtartamra az álláskeresõk nyilvántartásába
felveteti magát, megköti az állami foglalkoztató szervvel az
álláskeresési megállapodást és részt vesz a közfoglalkoztatásban, ill.
a képzésben. Ez idõ alatt õt a rendszeres szociális segély nem,
helyette munkabér illeti meg, illetve ha önhibán kívül nem vesz részt
a közfoglalkoztatásban, rendelkezésre állási támogatást kell számára
nyújtani.
Rendelkezésre állási támogatásra jogosult az a személy, akinek az
aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, és nem
jogosult rendszeres szociális segélyre, köteles a közfoglalkoz-

tatásban részt venni, illetve az, aki 35. év alatti és nem fejezte be az
általános iskola 8. osztályát, iskolai oktatásba részt venni. Továbbá
köteles az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresõként nyilvántartásba vetetni magát, és a foglalkoztatási megállapodásban foglaltakat elhelyezkedése érdekében betartani. A rendelkezésre álló
támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege, mely 2009-ben 28.500,- Ft. Ha az aktív korú ellátásra
jogosult nem a közfoglalkoztatás, ill. a munkavállalói könyvvel
történõ munkavégzés körébe tartozó keresõ tevékenységet kezd, ill.
erre vonatkozóan eleget tesz bejelentési kötelezettségének, a keresõtevékenység kezdõ napjától számított három hónapig az öregségi
nyugdíjminimum legkisebb összegének 50 százaléka, ezt követõen
még újabb három hónapig 25 százaléka továbbfolyósítandó. Ennek
feltétele, hogy a keresõtevékenység folyamatosan fennáll, amit
havonta igazolni kell.

Az Európai Parlamenti választások
Tisztelt Választópolgárok!
2009-ben újra sor kerül az Európai Parlament megválasztására,
amelybe a Magyar Köztársaság 22 képviselõt delegálhat, akikre a
választópolgárok közvetlenül voksolhatnak.
Az Európai Parlament tagjainak választására 2009. június 4. és 7.
között kerül sor az Európai Unió tagállamaiban, így Magyarországon
is. A választás pontos idõpontját a Köztársasági Elnök Úr az Európai
Közösség által meghatározott idõtartamon belül, legkésõbb 72
nappal a szavazás napja elõtt tûz ki.
Az Európai Parlamenti képviselõket 1979 óta választják
közvetlenül az unió állampolgárai. Az Európai Parlament a világon
az egyetlen olyan nemzetközi politikai testület, amelyet általános
választójog alapján közvetlenül választanak meg a polgárok. A
képviselõket 5 évre választják, a mandátumok száma a tagállam
népességétõl függ. Egy képviselõ átlagosan 600 ezer választót
képvisel, ez a szám azonban a kis országok esetében kevesebb, így õk
felülreprezentáltak az Európai Parlamentben. 2004 júliusától 732
EU-honatya dolga volt 450 millió EU-állampolgárt érintõ ügyekben
véleményt nyilvánítani, társ-jogalkotóként eljárni. Románia és
Bulgária 2007. január 1-jei csatlakozásával az EP létszáma
átmenetileg 785 fõre bõvült, de ez a 2009. évi választásoknál
visszaáll az eredeti számra. Magyarországnak jelenleg 24 képviselõi
helye van a Parlamentben, ez az idei EP választások során 22-re
csökken, hiszen idõközben 27 tagúra bõvült az EU és arányosítani
kellett a mandátumokat. A magyar európai parlamenti képviselõk
megválasztásáról a 2003. évi CXIII. törvény rendelkezik.
A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással
történik. A szavazólapon a jelölõ szervezetek neve, emblémája és a
listákon szereplõ elsõ 22 jelölt neve szerepel. Minden választónak
egy szavazata van, így egy listát jelölhet meg a szavazólapon
szereplõk közül. Értelemszerûen minél több szavazatot kap egy lista,
annál több jelöltje jut mandátumhoz és kerül be az Európai
Parlamentbe.
A Magyarország számára fenntartott 22 európai parlamenti
mandátum kiosztásában azon pártok vehetnek részt, amelyek listája
elérte az összes listára leadott érvényes szavazatok több mint 5%-át.
Alapvetõ feltétel, hogy a választópolgárok az Európai Uniónak csak
egy tagországában gyakorolhatják a választójogukat, vagyis
ugyanazon választás alkalmával csak egy helyen szavazhatnak. Ha
egy uniós tagállam Magyarországon lakóhellyel rendelkezõ polgára
nálunk akar szavazni, akkor fel kell iratkoznia a választói
névjegyzékre. Ebben az esetben hazája választói névjegyzékébõl az
Országos Választási Iroda értesítése alapján törlik a nevét. Ha viszont
az illetõ 2004-ben már felvetette magát a magyar választói
névjegyzékbe, ezt 2009-ben már nem kell újra kérnie.
Az országgyûlési választásokhoz hasonlóan az európai
parlamenti képviselõk választásán – elõzetes jelentkezés alapján – a

Magyar Köztársaság kijelölt nagykövetségein és konzulátusain is
lehet szavazni, ha a szavazás napján valaki nem tartózkodik hazánk
határain belül. Ilyenkor a választópolgár a lakóhelye szerinti helyi
választási iroda vezetõjétõl kérheti az úgynevezett külképviseleti
névjegyzékbe való felvételét a szavazás napját megelõzõ 16. napig. A
kérelmet személyesen, ajánlott levélben vagy meghatalmazott útján
lehet elõterjeszteni. Az irodavezetõ törli a nevét a névjegyzékbõl és
felveszi a külképviseleti névjegyzékre. Fontos: ha ajánlott levélben
kéri a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt, akkor úgy kell azt
feladni, hogy a szavazás elõtti 16. napig megérkezzen a lakóhely
szerinti választási irodába! A külképviseleteken a szavazás
idõpontját a törvény úgy határozza meg, hogy a világban mindenhol
fejezõdjön be a szavazás, mikorra a magyarországi szavazókörök
bezárnak. Emiatt más idõzónákban lévõ országokban a hazaitól
eltérõ idõpontban lehet szavazni, egyes helyeken akár egy nappal
korábban is kezdõdhet a szavazás.
HOGYAN SZAVAZZUNK?
Mielõtt felkeresné a szavazóhelyiséget, ellenõrizze az értesítõn,
hogy hol adhatja le a szavazatot vagyis hol található a szavazókör.
A következõkre kell ügyelni, amikor szavazni indul: – semmilyen
pártjelvényt nem lehet viselni a ruházaton, mert ez kampánycsendsértés, – ha túl sokan vannak a szavazóhelyiségben, akkor az
elõtérben kell várakozni, – a szavazóhelyiségben a bizottsági
tagokon kívül csak a választópolgárok tartózkodhatnak a
szavazáshoz szükséges ideig –, a szavazókörben törvény tiltja mások
gyõzködését.
Amikor belép, készítse elõ a személyazonosító igazolványt és
lakcímkártyát. Az elõbbit helyettesíthetõ útlevéllel vagy a kártya
formátumú jogosítvánnyal is, de a lakcímkártyát minden esetben be
kell mutatni. A bizottság egyik tagja ellenõrzi a személyazonosságot;
ez nem fontoskodás (még akkor sem, ha éppen jó ismerõs teszi is ezt),
mert a választási bizottság tagjának ez a kötelessége. Ezután alá kell
írni a választói névjegyzéket, majd átveheti a szavazólapot, amely
csak akkor érvényes, ha rajta van a szavazatszámláló bizottság
hivatalos pecsétje! Ha valamit nem ért, kérjen bátran segítséget a
bizottság tagjaitól, akiknek kötelességük segíteni, de nem
mondhatják meg, és nem is sugallhatják, hogy kire szavazzon! A
szavazólapon látni fogja a pártok nevét, emblémáját és az egyes
pártok listáján szereplõ jelöltek nevét. A pártok neve felett egy üres
kör látható.
Az Ön által választott párt feletti körbe egy X vagy + jelet tegyen
(ne mellé, fölé vagy alá, hanem a körbe!), de semmi mást. Ha a jelölés
nem egyértelmû vagy több pártot is bejelöl, akkor a szavazat
érvénytelennek számít. A szavazólapot tollal kell kitölteni, még
véletlenül sem ceruzával! (Van toll a szavazófülkében is azok
számára, akik nem vittek magukkal, de kérhetõ a bizottságtól is)
Ha a szavazólapot véletlenül elrontja (rossz helyre tette az Xjelet), akkor vissza kell adni a bizottságnak – semmi esetre se dobja
az urnába –, és kérjen egy új szavazólapot.
A bizottság jegyzõkönyvet vesz fel a hibás szavazólapról, de csak
egyszer kaphat újat, ezért legyen figyelmes!
A szavazólapot a szavazófülkében töltse ki! Nem köteles a
fülkébe bemenni, de csak ott tud mások tudta nélkül, titkosan
szavazni. Éljen ezzel a lehetõséggel, mert ez a döntés csak Önre
tartozik!
A kitöltött szavazólapot tegye bele a borítékba (nem kell
leragasztani, ezzel megkönnyíted a szavazatszámlálók munkáját) és
dobja az urnába, amelynek jól szemmel látható helyen kell lennie, a
szavazóhelyiség közepén.
Ne feledjük, minden parlamenti demokráciában a legfontosabb
esemény a választás, különösen így van ez egy olyan intézmény
esetében, mint az Európai Parlament, amelynek létrejöttében és
közvetve hazánk szavának erõsítésében Ön is részt vehet.
A megválasztott képviselõk megbízása öt évre szól és az Ön
szavazata is befolyásolja, hogy milyen lesz az összes tagállam, így
Magyarország életére is kihatással bíró Európai Parlament a 20092014-ig terjedõ idõszakban!
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FELHÍVÁS
JAVASLATTÉTELRE
ÁBRAHÁMHEGY DÍSZPOLGÁRA CÍM ÉS
ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉREM
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ
Tisztelt Állampolgárok!
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a település gazdasági
gyarapodását, továbbfejlõdését, kulturális és mûvészeti értékeinek
megõrzését és annak tiszteletben tartását csak az együtt munkálkodó
polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Vannak olyan
személyiségek, akik a település közéletének valamely területén
kiemelkedõ teljesítményt nyújtanak, illetve nyújtottak, olyanok,
akiknek személye vagy tevékenysége elválaszthatatlanul
kapcsolódik a településhez. Az önkormányzat adózni kíván e
személyeknek, kifejezve a település elismerését példamutató
magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a település szellemi és
anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért. Adózni kívánunk
azoknak is, akik kisebb, de a település életében mégis jelentõs
munkásságukkal szolgálták a közösséget.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata azzal a céllal, hogy a
közösség szolgálatában kiemelkedõ érdemeket szerzett személyeket
méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és
cselekedeteiket megfelelõen értékelve állíthassa példaként a jelen és
az utókor elé
„ÁBRAHÁMHEGY DÍSZPOLGÁRA”
címet, valamint
„ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉRMET”
alapított.
„Ábrahámhegy Díszpolgára” cím adományozható annak a
személynek, aki kiemelkedõ jelentõségû munkájával vagy egész
életmûvével mind a településen, mind pedig országosan olyan
elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének
öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához,
továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
Díszpolgári cím meghalt személy részére és külföldinek is
adományozható.
„Ábrahámhegy Díszpolgára” cím négy év alatt egy élõ és egy
elhunyt személynek (posthumus) adományozható.
„Ábrahámhegyért emlékérem” adományozható azoknak a
polgároknak vagy közösségeknek, akik vagy amelyek a település és
lakossága érdekében, a település fejlesztésében, a társadalmi,
szociális, kulturális, oktatási, sport és a gazdasági élet bármely
ágazatában kiemelkedõen hasznos munkát végeztek és ezzel
jelentõsen hozzájárultak a közösség szellemi, erkölcsi, anyagi
értékeinek gyarapításához.
„Ábrahámhegyért emlékérem” évente egy élõ vagy egy
elhunyt személynek (posthumus) adományozható.
„Ábrahámhegy Díszpolgára” és az „Ábrahámhegyért
emlékérem”-re javaslatot tehetnek az önkormányzati képviselõtestület tagjai, civil szervezetek képviselõi, Ábrahámhegy község
polgárai.
Írásbeli, indoklással ellátott javaslataikat

2009. április 15.-én 16 óráig
az Ábrahámhegy Önkormányzat (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi
u. 13.) címre eljuttatni szíveskedjenek! Kérjük a borítékon feltüntetni
az adományozni kívánt cím („Ábrahámhegy díszpolgára” vagy
„Ábrahámhegyért emlékérem”) megnevezését.
Vella Zsolt
polgármester
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Kossuth ide, vasút oda
Megy a vonat, ide-oda!
Az Észak-Balatoni Vasút története
Fazekas Miklós nyomán – 3. rész.
Humoros események, ábrándok, balesetek
Megtörtént
„A vonal átépítése elõtt Balatonfüred-Aszófõ között a
lejtviszonyok olyanok voltak, hogy már Balatonfüred állomás is
esésben volt, majd a váltók után 10 ‰-es esés következett. A 36-os
õrháztól volt egy kis vízszintes szakasz, majd a pálya emelkedett az
aszófõi bejárati jelzõig. Nem egyszer elõfordult, hogy
Balatonfüredrõl a kocsik megfutamodtak, elgurultak az aszófõi
bejárati jelzõig, majd vissza, egy jó darabig ingáztak, míg végül a
völgyben megálltak. Szerencsére emiatt baleset nem történt. Egy
ilyen alkalommal a 35. számú õrháznál szolgált Diószegi Gyula
bácsi. … Egyik éjszaka nyugodtan szundikált az asztal tetején,
amikor arra riadt, hogy elõtte elhalad egy vonat. Felpattant az
asztalról, de mire kiért, már csak a végét látta eltûnni a sötétben.
Morgolódva visszafeküdt. Éppen elszundikált, amikor hasonló
jelenségre riadt, de most a „vonat” ellenkezõ irányba haladt. Amikor
harmadszorra történt meg ugyanez, felkapta a telefont, kurblizza
mérgesen: „Halló, Füred-Aszófõ – jól elkanyarítja – se
engedélykérés, se menetjelzés, a vonatok meg jönnek-mennek!”
„Balatonfüreden a Borforgalmi Vállalat iparvágányán kellett a
tolatást végezni. Az egyik boros kocsi dómfedele fel volt nyitva.
Meglátta ezt az élelmes mozdonyfûtõ, fogta a ceglédi kannát,
gyorsan felmászott a kocsi tetejére, hogy megmerítse azt a jó
nedûbõl. Épp belehajolt a nyílásba, amikor a mozdony rázökkent a
kocsisorra. Emberünk egyensúlyát vesztve, fejjel a borba esett.
Szerencsére nagyobb baj nem történt.”
(Fazekas Miklós: Balatonfüred és a vasút, Füredi História, 2002.
szeptember)
Egykori ábránd (ami még ma is néha terítékre kerül)
„Az új vasút átadását követõen Weiningen Mátyás, ny. tihanyi
gazdatiszt, méréseket végzett a befagyott tó jegén. Megállapította,
hogy a víz szélessége Tihany és Szántód között 1058 méter, mélysége
a tihanyi parttól 318 méterig 6-14 m, utána 0,5-1,5 m. A tihanyi
révkikötõtõl pár száz méterre, a balatonfüredi öböl felé, még látszik a
nyoma egy hídfõnek. A szántódi oldalon egy töltés vezet be a
mélyvízig. Ez 1887-ben, az alacsony vízálláskor, kiemelkedett a
Balaton szintjébõl. Tehát csak 318 m hosszú vashíd kellene ahhoz,
hogy a két partot összekössék. Elõbb-utóbb a Déli Vasút
államosításra kerül, és Aszófõ-Szántód között összeköttetést lehetne
létesíteni. Weiningen Mátyás 1918 végén ismét felveti a TihanySzántódi híd építését, de most már Balatonfüred-Tihany-Szántód
közötti villamos vonattal, személy- és teherforgalommal.
Bruck Mór reagál a tihanyi híd témájára. Õ nem lát esélyt a
megvalósításra, és gazdasági vonatkozásban sem látja szükségesnek,
mivel a két part között a forgalom olyan csekély lenne, hogy a
költségek nem térülnének meg. A híd helyett inkább gõz-kompok
beállítását szorgalmazza.”
Nevezetes balesetek a 29-es vonal történetében
„1914. május 11-én váratlan, és sajnálatos esemény zavarta meg a
vonal forgalmát. Balatonkenese és Balatonfûzfõ között közvetlenül a
löszfal alatt haladt a vasút. A löszfalat akácfákkal ültették be,
védekezésképp az esetleges csuszamlás ellen. Sajnos, a védekezés
nem volt elég eredményes. A 420-423. szelvényben, a déli órákban a
homokos part megcsúszott, és elsöpörte a vasutat az arra felé haladó
1112. sz. vonattal együtt. Néhány perc alatt kb. félmillió m3 föld
omlott le. A homok a vonatot félig eltemette és mintegy 40-60
méterrel eltolta a Balaton felé. Közben a mozdony, a szerkocsi, a
poggyászkocsi és az elsõ személykocsi felborult és leszakadt a vonat
többi részérõl, amely sértetlen maradt. Szerencsére emberéletben
nem esett kár, köszönhetõen Balogh Tibor mozdonyvezetõ
lélekjelenlétének. A löszfal felé haladva a mozdonyvezetõ észlelte,
hogy mozog az erdõ, a telefonpózna pedig dõl a vasút felé. Azonnal

megállította a vonatot, az utasokat kiszállította, akik végül tisztes
távolságból nézhették végig a tragédiát.”
„A helyreállítás során a vasúti pályát néhány méterrel eltolták a
Balaton felé. Ezzel azonban a veszély nem szûnt meg. 1936-ban
újabb földcsuszamlás volt, amely a vasutat és a közutat megemelte.
Ezt követõen 1941-42, majd 1946-ban volt hasonló földmozgás, de
akkor csak a közút károsodott. Mindegyik eset után néhány méterrel
a Balaton felé tolták a vasutat, de ezt tette maga a földmozgás is.
Végleges megoldást csak az ötvenes évek végén megkezdõdött
átépítés hozott.”
(Az ezen a területen elõfordult, és ma is elõforduló
földcsuszamlásokról Fazekas Miklós könyvében olvashatunk.)
Néhány további baleset
„1976 õszén, Zánka-Köveskál
– Révfülöp állomások között, egy
tehervonat végébõl 8 teherkocsi
leszakadt és az azt követõ másik
tehervonat a leszakadt kocsikba
ütközött. … Az elõzõ tehervonat
mozdonyvezetõje észrevett
valamit, ami nem stimmel, de
közben tovább tudott hajtani és
elérte Révfülöp állomást… Az
ottani szolgálattevõ, mielõtt
meggyõzõdött volna a vonat teljes
megérkezésérõl, a mögöttes
állomásnak visszajelentést adott. Zánka-Köveskál forgalmi
szolgálattevõje a követõ tehervonatot elmenesztette. … A vonat
Szepezdfürdõ közelében az álló kocsiknak ütközött, azok nagy része
kisiklott és összetört. A baleset közvetlen oka, hogy Révfülöp
állomás szolgálattevõje úgy adott vissza-jelentést a vonat
megérkezésérõl, hogy nem gyõzõdött meg annak teljes
megérkezésérõl. A balesetet követõen megszigorították a vonatok
végének megfigyelését.”
„A 80-as évek közepén, Csopak megállóhelynél, egy
személygépkocsi várakozott arra, hogy kiforduljon a vasutat szûken
átszelõ mellékútról. A sorompókezelõ leengedte a sorompót, de csak
félállásig sikerült, mert a várakozó gépkocsi még alatta volt, õ
azonban ezt nem észlelte, mivel akkor még nem volt vonali biztosító
berendezés. Szembe jött egy kisteherautó, s látva, hogy a sorompó
félállásban van, a sínekre hajtott. Kikanyarodni õ sem tudott, a
gépkocsi vége az ûrszelvénybe ért. A 80 km/h sebességgel haladó
vonat vezetõje az ív miatt nem láthatta a teherautót, hátulját az árokba
lökte. A platón utazó személy azonnal életét vesztette, a
vezetõfülkében lévõk kisebb sérülésekkel megúszták.”
Sajnos, egy ilyen baleset kellett ahhoz, hogy a MÁV korszerûsítse
vasúti biztonsági berendezéseit, valamint hogy a Közútkezelõség
külön kanyarodó sávot létesítsen Csopaknál.

1986. július 18-án, Alsóörs és Balatonfüred között a Favorit
nemzetközi gyorsvonat négy pályamunkást ütött el, akik a pálya
mentén, az ûrszelvényben dolgoztak. Mind a négyen meghaltak. A
figyelõõr kiképzetlen, új munkaerõ volt (nem figyelmeztetett idõben,
rossz helyen állt), a munkavezetõnek nem volt szakvizsgája,
munkájuk nagy zajjal járt, így nem hallották sem a figyelõ jelzését,
sem a mozdony hangjelzését, a szerelvény közeledtét sem. A
mozdonyvezetõ az íves kanyar miatt csak késõn észlelte a pályán
dolgozókat. Hiába fékezett, a 40-50 méter távolság kevés volt a
megálláshoz.
„A vonatok Alsóörs és Balatonfüred állomásokon feltorlódtak,
közel négy órán át szünetelt a vonatforgalom, míg helyre állt a rendes
forgalom.”
„1999. június 4-én, 17 óra után Badacsonylábdihegy és Badacsony
megállóhelyek között az 1973. sz. gyorsvonat M61 004 psz-ú
mozdonya és két négytengelyes személykocsi kisiklott, és a 71
számú közút egyik sávját lezárta.
A Badacsonylábdihegy megállóhely utáni ívbõl kiérve a
mozdonyvezetõ, a szakadó esõben, rossz látási viszonyok között
észlelte, hogy keresztben a vágányon kidõlt fa lombozata fekszik.
Késõbb kiderült, hogy a lombok alatt 1,2 méter átmérõjû fatörzs is
van. A mozdony a fát néhány méteren maga elõtt tolta, majd a kilógó
törzs egy másik fában elakadt és az is a vonat elé zuhant. A mozdony
ezt maga alá gyûrte, majd megemelkedett, kisiklott, keresztbe fordult
és az oldalára dõlt. A mozdonyvezetõ szerencsére kisebb
zúzódásokkal megúszta. A kisiklott és szintén keresztbe fordult elsõ
két kocsiban kevés utas volt, összesen 6 sérült személyt találtak. A
vonat utolsó kocsijában 80 fõs gyermekcsoport volt, õk szerencsére
csak a hirtelen fékezést észlelték.”
A roncsok félrehúzása, a pálya ideiglenes helyreállítása után már
másnap délelõtt 10:30-kor megindulhatott – természetesen erõs
sebességkorlátozással – a forgalom. Hátramaradt még a sérült
mozdony és kocsik elszállítása, a kifolyt szennyezõ gázolaj
eltávolítása, és a pálya meg a szerelvények helyreállítása. A balesetet
az erõs viharban hirtelen kidõlt fák okozták, a vasút részérõl nem
történt mulasztás.
Több, kisebb-nagyobb baleset is történt még a vonal mentén, itt csak
néhányat ismertettünk.

Vigyázzunk vasutunkra!
Figyeljünk arra is, nehogy mi okozzunk balesetet!
Örüljünk, hogy 100 éve él és mûködik ez a vasútvonal, még ha
csak több-kevesebb megelégedésünkre is!
Ünnepeljük meg a 100. évfordulót közösen, egyetértésben:
2009. június 27-én!
2009. február

Pattantyús-Á. Miklós

folytatás a következõ oldalon...
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Szemétszállítás és elhelyezés várható változásai
Ábrahámhegy Községben keletkezõ lakossági hulladék
elszállítása várhatóan 2009 május 31-el megváltozik. A 20/2006
(IV.5) KvVM rendelet alapján a rendeletben szereplõ elõírásoknak
nem megfelelõ hulladéklerakókat 2009 július 16-ig be kell zárni.
A rendelkezés érint több környéken lévõ hulladéklerakót többek
között a Balatonrendesi lerakót is.
A Községben ez idáig összegyûjtött lakossági hulladék a
Balatonrendesi hulladéklerakó telepen került elhelyezésre.
A szeméttelep bezárása miatt, szükséges a hulladékgyûjtésre,
szállításra és elhelyezésre vonatkozóan szolgáltatót választania az
Önkormányzatnak, annak érdekében, hogy a községbõl a lakossági
hulladék elszállításra, elhelyezésre kerüljön.
A szolgáltató váltás várhatóan díjemeléssel fog járni, mely
többek között köszönhetõ lesz a nagyobb szállítási távolságnak is. A
megyében 158 Önkormányzat tagja többek között Ábrahámhegy is,
egy hulladékkezelés európai szintû megoldására létrejött
Önkormányzati társulásnak, mely a hulladék elhelyezését, gyûjtését
és szállítását is megoldja várhatóan 2009 októberétõl.
Az új megoldással a megyében lévõ lakossági nem veszélyes
hulladék lerakó telepek megszûnnek, rekultiválásra kerülnek, és a
hulladék a Királyszentistvánon
épülõ hulladéklerakón kerül
elhelyezésre, mely megépülését követõen a hulladék gyûjtés,
szállítás és elhelyezés díjának további emelkedése várható.
A kialakuló szemétszállítási díjakról még csak becsült összegek
állnak az Önkormányzat rendelkezésére, mely alapján kijelenthetõ,
hogy a 2009 június 1-e utáni idõszakban egy darab 120 L
hulladékgyûjtõ ( kuka) egyszeri ürítése bruttó 280-330 Ft között
várható, mely díj tartalmazza a gyûjtés, szállítás lerakás költségeit is.
A Királyszentistáni hulladéklerakó megépülését követõen ezen
ürítési díj a társulás tájékoztatása alapján elõzetes
költségkalkulációkat figyelembe véve nagyjából: egy darab 120 L
hulladékgyûjtõ ( kuka) egyszeri ürítése esetén 540 Ft közelében
várható mely díj tartalmazza a gyûjtés, szállítás lerakás költségeit is.
A társulás keretein belül Ábrahámhegy Községben egy darab
szelektív hulladékgyûjtõ hely kerül kialakításra, ahol a mûanyag,
papír és üveg hulladékok külön kerülnek gyûjtésre,
újrahasznosításra.

MÁRCIUS 8.
NÕNAP!

Kéri János:
Nõnapi köszöntõ

Tavasz hajnalán
Mindenki számára ismerõs
Róluk emlékezünk,
dátum a március 8., ezen a
A nõkrõl, kiknek
napon ugyanis sok országÉletünk
köszönhetjük
ban a fõszerep a hölgyeké, lányoké,
édesanyáké és nagymamáké.
Ki mindent
A Nemzetközi Nõnap immár majd egy
Megtesz
értünk, a nõ,
évszázada ösztönzi megemlékezésre a
Dajkál,
ápol,
fiúkat és férfiakat. Ilyenkor köszöntik
És
felnevel
õ.
hölgyismerõseiket a férfiak, ki virággal, ki
apróbb vagy nagyobb ajándékokkal,
Hálánk szálljon
esetleg néhány kedves szóval. A nõkrõl
Lányra, anyára,
sokan, sokféleképpen vélekednek,
Ki a családot
költõket ihlettek, festõk ecsetjeit keltették
Összetartja.
életre, és sok más mûvészeti ág hirdeti
alkotásaiban a nõk különlegességét,
Szépséges nõk,
szépségét, bájait. Ezen a napon a férfiak
Jó asszonyok,
igyekeznek kivételes bánás - módban
Kívánunk boldog,
részesíteni barátnõjüket, feleségüket,
Víg nõnapot.
hölgy rokonaikat. S bár tudva lévõ, hogy a
nõi lélek érzékeny és szeretetre éhes, s nemcsak az évnek ezen a
napján kívánja a törõdést, mégis boldogsággal tölti el az a
kényeztetés, melyet ezen a napon kap. Sok férfi nyilatkozott már úgy,
hogy a nõvel élni néha gyönyörû érzés, olykor teher, néha felemelõ,
máskor nyûg, egy mégis bizonyos: Nélkülük élni nem lehet! Hiszen
gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s
ha szükséges korholnak, vagy éppen hallgatnak. Mégis szeretnek, s
ezért sokan hálásak is nekik. Anõ is olyan, mint egy virág. Minél több
gondoskodást és törõdést kap a párjától, annál szebb és sugárzóbb!
A következõ verssel szeretne az Ábrahámhegyi Önkormányzat
kedveskedni a hölgyeknek:
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2009. A CSILLAGÁSZAT
NEMZETKÖZI ÉVE
Az ENSZ 62. közgyûlése 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének
nyilvánította. A világ csaknem valamennyi országa csatlakozott a
kezdeményezéshez. Galileo Galilei éppen 400 évvel ezelõtt
fordította távcsövét az égbolt felé, és rövid idõn belül olyan
felfedezéseket tett, amelyek új irányt adtak a tudományos
gondolkodásnak. Könnyen lehet, hogy az idõ tájt, esetleg még
korábban is, mások is irányították már a Holdra, és más fényes
égitestekre akkori, kezdetleges távcsöveiket, de a látómezõben
feltáruló kép lényegének megértése, mi több, a látottak
fontosságának felismerése egyedül Galileié. Õ bizonyította
megfigyeléseivel a nap középpontú világkép helytállóságát, ezzel
végképp eldöntve a több évezredes kérdést. 1609-ben készített
távcsövével fedezte fel a Hold hegyeit, a Vénusz fázisváltozásait, a
Jupiter négy holdját, a Szaturnusz gyûrûjét és tanulmányozta a
napfoltokat. Tehát úgy is tekinthetjük, hogy ebben az évben a távcsõ
négy évszázados története, és a használatával elért nagyszerû
felfedezések elõtt tiszteleg a világ!
(forrás: Élet és Tudomány 2009. január)

Galileo Galilei
Itáliai természettudós. Pisában született 1564. február 15-én.
Édesapja kereskedõnek szánta fiát, de látva sokoldalú tehetségét,
orvosi pályára küldte. Tanulmányai során felismerte az akkoriban
egyedül elfogadott Arisztotelészi fizika hiányosságait. 1583-ban
felfedezte az inga lengésének egyenlõ-idejûségét, a testek
szabadesését. Állítólag a pisai dóm egyik lámpájának kilengése hívta
fel figyelmét erre. Vizsgálataival és fellépésével sokakat magára
haragított, fõként az Arisztotelészi tanok híveit. 1592-tõl 18 éven át
tanított matematikát a pisai egyetemen. Amikor értesült a
Hollandiában szerkesztett elsõ teleszkópokról, õ maga is épített
magának egyet, mellyel késõbb fontos felfedezéseket tett.
Tanulmányozta a Hold felszínét, az Orion csillagait. 1610-ben
felfedezte a Jupiter holdjait, s ugyanebben az évben a firenzei
udvarban telepedett le, mint a nagyherceg matematikusa és
filozófusa. Itt fedezte fel a Vénusz és a Mars fázisait, és a napfoltokat
is. Azt állította, hogy a foltok a Napon vannak. Kutatásai során a Nap
szélén lévõ foltok rövidülésébõl arra következtetett, hogy a Nap
gömb alakú. 1611-ben felismerte, hogy a bolygóknak nincs saját
fényük, hanem a Nap fényét tükrözik vissza. Azt is észrevette, hogy a
Vénusz és a Mars a Nap körül kering, és maga a Nap tengely körüli
forgást végez. Véleménye persze sokak ellenségességét váltotta ki,
akik az inkvizíció elé akarták állíttatni. Ennek ellenére Galilei
leveleiben védelmezte a Kopernikuszi világrendszert, melynek
középpontja nem a Föld, hanem a Nap volt. Ez megbotránkoztatta az
egyházat. Galilei viszont azt állította, hogy a Biblia szövege nem
lehet a természettudományos kutatások és felfedezések akadályozója, s a teológusok feladata egyeztetni azokat a kereszténység
tanaival. Okfejtése miatt Rómában feljelentették az inkvizíciónál.
Önmagát sikerült tisztáznia, de nem tudta megakadályozni a
Kopernikuszi tanok elvetését. Börtönnel fenyegették, ha tovább
fojtatja a heliocentrikus világkép terjesztését. Ezek után pár évig
visszavonultan élt, de amikor jóakarója került a pápai trónra VIII.
Orbánként, kiadhatta a kopernikuszi tanokat tárgyaló mûvét a
Dialogo di Galileo Galilei-t. Ezzel nagy elismerést keltett a tudósok
körében, de ellenségei annál inkább áskálódni kezdtek ellene, és
megindították az inkvizíciós pert. Galilei ekkor 70 éves volt.
Rómában arra kötelezték, hogy tagadja meg tanait. Galilei kénytelen
volt engedni a kényszerítésnek, de a legenda szerint az eskü után
felugrott, s lábával dühösen toppantva felkiáltott: (”Eppur si
muove!”) “És mégis mozog a Föld!”. Ettõl kezdve az inkvizíció
foglya volt. Ekkor még mindig végezhetett megfigyeléseket
teleszkópjával, noha látása erõsen meggyengült. 1638-ban teljesen
megvakult. 1642. január 8-án halt meg Firenzében, egy évvel
Newton születése elõtt.
Bakosné Tóth Erzsébet

EZER ÉVES MÚLTÚ MEGYÉK
Négy megyénk: Pest, Fejér, Veszprém és Zala megye idén
ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ezt a hírt olvastam az
újságban, láttam a tévében. Tényleg, honnan is ered a megyerendszer,
mi a feladata, milyen átalakulásokon ment és megy keresztül a mai
napig? Mit is ünnepel négy megyénk az idei évben? Ehhez kerestem
írásokat, melyek visszatekintést adnak a Magyarországi
megyerendszer történetére. Röviden tehát: Eredete egészen a
honfoglalás koráig nyúlik vissza. Alapjait akkor vérségi kötelékek
adták, területét pedig a hét magyar törzs szállásterületei alkották. Ez a
felosztás közéleti, erkölcsi, vallási, gazdasági, politikai
kötöttségekkel és igazgatási jogokkal is járt. Ezekbõl jöttek létre
késõbb a királyi, nemesi, majd a polgári vármegyék. Elõször a
királyi vármegye alakult ki, Szent István korában. Megalapozva a
keresztény magyar állam közigazgatását. Katonai, pénzügyi,
igazgatási és bíráskodási egységként mûködött, és az élén álló ispán a
királyt képviselte. Késõbb a földbirtokok nagy része katonai és
politikai célokkal adományozva a nemesek kezébe került. A
földterületek többsége így már nem a királyé, hanem a nemeseké
volt. Ezzel egyre több nemes szerzett mentességet, az ispán
joghatósága alól. Ez hozta azt a fordulatot, hogy a királyi vármegyék
nemesi vármegyékké alakultak. Ez megyerendszer mûködött a XIII.
század második felétõl a XIX. század derekáig. Az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc idején születettek meg a polgári
vármegyék. A szabadságharc leverése után a forradalmi
vívmányokat, a polgári önkormányzatokat, és a megreformált
vármegyerendszert a diktatórikus vezetés váltotta fel. Ezen
idõszakban, a magyar alkotmányosság is szünetelt. A kiegyezés után
a vármegyerendszer újra mûködni kezdett, legfontosabb szerveként a
törvényhatósági bizottságot jelölték ki. A vármegyék kisebb
közigazgatási egységei a járások voltak, melyek irányításáért a
fõszolgabírák feleltek. A polgári vármegyék rendszere 51 évig élt. A
XX. század elsõ felére azonban a 72 vármegyébõl, melybõl nyolc
Horvátországot alkotta, mindössze 35, többségében csonka
vármegye maradt meg. A Horthy-rendszerben a közigazgatásban
összevontak vármegyéket. Ennek következtében 25 polgári
vármegyére korlátozódott, a majdnem háromnegyed részét elvesztõ
Magyar Királyság. A vármegyék száma a II. világháború elõestéjén
több ízben is nõtt, köszönhetõen a revíziós politikának, ám ez a
gyarapodás nem bizonyult tartósnak. A rendszer, amelyet
folyamatosan javítottak, egészen a II. világháborúig mûködött. A
háború lezárultával igyekeztek mihamarabb helyreállítani a feldúlt
polgári vármegyerendszert. Részsikereket elértek, ám, az 1950-ben
megszületett, a helyi tanácsokról szóló törvény megszüntette a

Egy „furcsa pár” az év madara
Ha végiglapozunk a naptárt, azt látjuk, hogy az évnek szinte alig
maradt olyan napja, amely valamilyen szempontból ne lenne "jeles".
Vallási, világi ünnepek, emlékezetes nemzeti vagy nemzetközi
események évfordulóiról nevezetes napok sorakoznak benne.
Köztük szerepelnek olyan "világnapok", amelyek nem a szó
klasszikus értelmében vett ünnepnapok, hanem inkább
figyelemfelkeltõk. Egy-egy jelentõs környezeti, társadalmi,
kulturális értékre, problémára hívják fel a figyelmet. Európa számos
országában évtizedes hagyomány az év madarának a megválasztása.
Magyarországon a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület egy teljes évet szentel az idén két madárfaj, a vetési varjú
és a kékvércse népszerûsítésének, megismertetésének. Hazánkban
található a Föld egyik legjelentõsebb kék vércse állománya. A kék
vércse az egyetlen telepesen fészkelõ, fokozottan védett
sólyomfélénk, amely, mivel fészket építeni rest, a szintén telepesen
költõ varjúk használaton kívüli fészkeibe rakja le tojásait. Így a két
madárfaj élete szorosan összefügg. Hazánkban a kék vércse
állomány az 1980-as évek óta közel harmadára csökkent. Míg az
1950.-es években 2200-2500, napjainkban alig 700 fészkelõ párt
tartanak nyilván. Nagyon jó példája ez annak, hogy a természet
milyen érzékeny és összefüggõ rendszer. Ha valahol beavatkozunk,
nem tudhatjuk pontosan, hogy milyen közvetett hatást érünk el egy
másik területen vagy fajnál. A kék vércse visszaszorulása ugyanis
részben annak a rovására írható, hogy a vetési varjú állomány

vármegyét mint törvényhatóságot. Az 1950-es megyerendezés az
országot 19 megyére osztotta. Ha kisebb változtatásokkal is, de ma is
ez az ország megyebeosztása. Az 1989-es rendszerváltozással a
megyék önkormányzati jogot kaptak a helyi önkormányzatokkal
együtt. Az elmúlt évtized második felében Magyarországon 7 régió
került kialakításra. A régiók nagyobb közigazgatási egységet
képeznek, többségében három megyét olvasztanak magukba. Az
Európai Unióhoz való csatlakozásunkkor jöttek létre. Ennek vannak
hívei és ellenzõi is. A régiókon belül alakultak mikrorégiók, melyek
területi kapcsolatban vannak, és meghatározott célok érdekében
fognak össze. Mi az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld mikrorégióhoz tartozunk. Több települési önkormányzat társulása,
funkcionális együttmûködése alkotja a kistérségeket. Ez tehát a mai
helyzet. Visszatérve a megyékre, a megyerendszer tehát, hosszú
múltra tekint vissza. Az ezer éves évforduló alkalmából a négy
megye az idén közösen, egymással összefogva és egyénileg is
bemutatja történelmi és kulturális örökségét. A tervezett programok
szerint mind a négy megyében lesz egy-egy nagy rendezvény, a
közös programindító eseményt pedig, az évfordulós megyék
összevont megyegyûlését májusban a Veszprém megyei Sólyban
tartják. Itt íródott ugyanis a Szent István által kiadott, 1009-re
keltezhetõ eredeti, latin nyelvû okirat, mely felsorolja a veszprémi
püspökség tartozékait és birtokait. Az oklevél csak egy 1295 körül
kelt átirat formájában maradt meg, ezt jelenleg a Magyar Országos
Levéltár õrzi. A dokumentum szerint a veszprémi egyházmegye
akkoriban Veszprémvár, Fejérvár, Visegrádvár és a mai Zala, vagyis
Kolonvár megyékbõl állt. Közös rendezvényként terveznek virtuális
kiállítást, amelyhez internetes vetélkedõ csatlakozik, együttes
sportrendezvényeket is tartanak, továbbá a megyék önálló és közös
kiadványokkal emlékeznek az évfordulóra. Veszprém megyében a
várakhoz kapcsolódó rendezvénysorozat is lesz, amely érinti
Sümeget, Szigligetet, Csobáncot, Nagyvázsonyt és Várpalotát.
Fotópályázatot, vándorkiállítást és egy, a települések és civilek által
írt Ezer év, ezer emlék címet viselõ kiadványt is terveznek a
megyével kapcsolatos értékekrõl. Fejér megyében augusztus 2.-án
tartják a megemlékezést. A közintézmények kiállításai mellett
emlékérem vagy akár emlékpénz kiadásával is szeretnék
emlékezetessé tenni az évfordulót. Zalában, a történelmi központ,
Zalavár térségében tervezik a helyi rendezvényt. Az eseménysorozat
befejezéseként a tervek szerint decemberben Budapest ad otthon a
záró konferenciának. Az ezeréves oklevél a mai Pest megyét
Visegrádvár megyével azonosítja, így elsõsorban itt
koncentrálódnak majd a megemlékezések. Az egykori római erõdbõl
kialakított ispáni várban jövõ augusztus végén emlékmûvet és
szobrot is szeretnének avatni.
Bakosné Tóth Erzsébet
jelentõsen visszaesett. Ezt a madarat kártevõként tartották számon,
és kíméletlenül irtották. A gyérítés következtében két évtized alatt a
vetési varjak hazai állománya tizedére csökkent. A kék vércsének
viszont a léte függ a vetési varjútól, hiszen annak fészektelepeit
használja költéshez. A varjúfiókák már májusban kirepülnek, és a
kékvércse csak ezt követõen rakja le a tojásait a varjúfészekbe. Tehát
a kékvércse szaporodása kifejezetten a varjútelepekhez kötõdik. Így
a vetési varjú állomány csökkenése - az irtás valamint a fészkelésre
alkalmas pusztai facsoportok eltûnése – okozza a kék vércse
visszaszorulását. Ehhez még hozzájárul az intenzíven mûvelt
területek növekedése, a beépítés, a legeltetés megszûnése. A
nagyfeszültségû vezetékek okozta pusztulás is számottevõ. A 2009es év "furcsa párja" erre az egymásrautaltságra hívja fel a figyelmet,
és arra, hogy a természetbe való beavatkozás milyen közvetlen és
közvetett hatásokkal járhat.
Vönöczky András ötlete alapján a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület honlapjáról
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NABE HÍREK

CIVIL KEREKASZTAL

2009. február 10-én tartották megbeszélésüket a Badacsony
Térségi Civil Kerekasztal tagjai a badacsonytomaji Városi Közösségi
Házban, ahol az elkövetkezõ tavaszi idõszak programjairól,
pályázatokról esett szó. A megbeszélést Szauer Rózsa, a Nõk a
Balatonért Egyesület elnöke vezette. Elsõsorban a Nemzeti Civil
Alapprogram (NCA) 2009 évi pályázati lehetõségeirõl tájékoztatott,
amelyeket civil szervezetek támogatására írtak ki, melyek
részletesen megtekinthetõk a www.nca.hu honlapon. A pályázatok
kitöltéséhez minden érdeklõdõnek segítséget nyújt Deák Ferencné a
tomaji Közösségi Házban.
Ezen kívül a közeljövõ programjairól kaptunk tájékoztatást.
Egyrészt lehetõség volt jelentkezni a Badacsonyihoz hasonló civil
szervezõdés mûködésének megtekintésére Pápára, az ottani Civil
Háló Szövetség „Miénk a ház!” elnevezésû programjára, amely
szakmai elõadásokból és kiállításból áll. Az Ábrahámhegyi NABE
csoportból Kiszelyné Jónás Ildikó vett részt e rendezvényen február
23-án.
Továbbá a Nõk a Balatonért Egyesület, mint a térségi
kerekasztalok munkaszervezete, ismét sikeresen pályázott az NCAhoz „A Balatoni Civil Háló Megerõsítése III.” címmel. Ennek
köszönhetõen Badacsonytomajon is sor került egy kétnapos tréning
szervezésére a Térség- és Együttmûködés Fejlesztés Tréning a
Balaton régióban címmel, mely az együttmûködéseket elõsegítõ és a
közösségek, hálózatok kialakulását erõsítõ képzés. Ezen az
Ábrahámhegyi NABE csoportból Hartmann Rozália vett részt
február 27-28-án.
Döntöttek még a Civil Kerekasztal tagjai a II. Civil Majális
megtartásáról, mely hasonlóan a tavalyihoz, idén is Badacsonyörsön
(Csigáskúti játszótérnél) kerül megrendezésre május 1-jén.
Mindenkit szeretettel várunk!
Fedõné Vodenyák Katalin

A Badacsony Térségi Civil Kerekasztal tagjai február 1o-én
megbeszélték, hogy elfogadják a pápai Civil Háló Szövetség
meghívását a „MIÉNK A HÁZ!” programra. Ez a szakmai nap
elõadásokból és kiállítás megtekintésérõl szól. Badacsonytomajról
indultunk a Kistérség autóbuszával Pápára a Jókai Mór Kultúrházba.
A kultúrház emeleti elõterében sok tablón a különbözõ civil
szervezetek tablóit tekinthettük meg. A tárlókban kézimunkákat,
szalma dísztárgyakat és folttechnikával készült tárgyakat láthattunk.
A programban tervezett elõadás sorozatot Rádi Róbert Pápa Város
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési osztály vezetõje nyitotta meg,
köszöntötte a résztvevõket. Elmondta, hogy sok civilszervezet részt
vesz a város életében. Tevékenységüket azokon a területeken fejtik
ki, amik a hivatal feladatai és a lakosság igényei között vannak. Így
hiánypótlást oldanak meg. Az együttmûködés nagyon jó a hivatal és
a civil szervezetek között. A város a lehetõségekhez mérten
támogatja a civil szervezetek mûködését. A következõ elõadó
Mátyás Mónika volt. Tájékoztatott a Nemzeti Civil Alapprogram
Tanácsának munkájáról és a megújult vezetõség terveirõl. A
kollégium az eddiginél nagyobb súly kíván adni a régiós
struktúrának. Kiemelt céljaik: demokratikus partneri kapcsolatok,
nemzetközi kapcsolatok, szakterületek. Önkéntesség az
Önkéntességi törvény alapján. Pályázni kell a támogatásukra, ezek
adhatóak. A „FIATALOK LENDÜLETBEN” programot Öcsi József
irodavezetõ mutatta be. A program célja, szervezett körülményeket
biztosítani 19-30 év közötti fiataloknak egyéni és csoportos
formában, európai országokban végzett munkára. Kipróbálni
magukat, és a nyelvismeret bõvítése. A feladatok témaköre:
környezetvédelem, gyermekekkel foglalkozás, szociális gondozás.
A program ideje egy év. A program részletesebb tájékoztatója
Bakosné Erzsikénél megtekinthetõ! Pálvölgyi Péter A NORVÉG
CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP pályázati lehetõségeirõl és az elsõ kör
tapasztalatairól beszélt. Részletes ismertetést a következõ
honlapon találhatunk: www.norvvégcivilalap.hu Dobos Tamás egy
sikeres összefogást ismertetett a VÁRPALOTA ÉS KISTÉRSÉGE
CIVIL SZÖVETSÉG eredményeirõl és nehézségeirõl. 86 civil
szervezetet fognak össze, a szakmai segítséget nem egyszerû
megszerezni. A problémákat a következõkben foglalta össze:
Nehezen aktivizálhatók a civilek, kevés a bekapcsolható személy,
hosszútávú koncepció hiányzik. Boka Mária mutatta be a CSÓTI
MARGARÉTA NÕEGYLETET. Elõadásokat szerveznek, a
kirándulásokra a fiatalokat és gyermekeket is szeretnék
megmozdítani. Névadójuk emlékét aktívan õrzik. Ezek után nagy
szeretettel invitálták a résztvevõket bõségesen terített asztalokhoz.
Köszönet érte. Ebéd
után
íjászbemutató és más kreatív
tevékenységet szerveztek. Erre iskolások is megivót kaptak. Úgy
gondolom, hogy igen hasznos napot töltöttünk el. Kívánom minden
érdeklõdõnek a részvételt.
Kiszelyiné Jónás Ildikó

Most tagjaink beszámolói következnek a két fenn említett
rendezvényrõl:

Két nap Badacsonytomajon!
A NABE szervezésében 2 napos tréningen vettünk részt, 2009.
február 27-28-án, más civil szervezetek küldötteinek társaságában. A
tréning Farnady Judit irányítása alatt érdekkeltõ elõadással
gazdagította ismereteinket olyan anyagokkal mint:
„Információk áramlása a civil szervezetek között”, „Helyi
vállalkozók szponzori beszervezése” és szorosabb kapcsolattartás a
„Nõk a Balatonért” szervezetek között ebben a régióban.
A tréningen részt vettek a Balatonparti telrpülések civil
szervezeteinek küldöttei a Révfülöptõl – Badacsonytomajig terjedõ
régióból. Minden résztvevõ elégedettségére tapasztalatban
gazdagabban tértünk vissza településeinkre.
Ábrahámhegy, 2009. március 10.

Hartmann Rozália, NABE

MIKULÁS ÜNNEPSÉG
Idén is igyekezett a Nõk a Balatonért Egyesület meglepetést
okozni a helyi gyerekeknek a Mikulás ünnepségen. Mivel már volt
bábszínház, lufibohóc, idén egy zenés mûsor mellett döntöttünk,
meghívtuk hozzánk a Pulzus együttest. Nem okoztak csalódást.
Dalaikkal lekötötték a gyerekek figyelmét, és bevonták õket a játékos
dalokba, táncokba. A gyerekek és a szülõk nagyon élvezték
elõadásukat. Miután megérkezett a Mikulás ajándékokkal
roskadásig tele puttonyával, az együttes tagjai segítettek neki a
csomagok kiosztásában, a gyerekek legnagyobb örömére.
Fedõné Vodenyák Katalin NABE
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A VÍZ VILÁGNAPJA
Az idei mottó:
„Határokkal osztott vizek, határtalan lehetõségek.”
A Föld felületének 70%-át víz borítja, ennek kb. 2%-a édesvíz, a
többi sósvíz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban
helyezkednek el. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró
formájában található részét nem számítva, az édesvíz 98%-a felszín
alatti víz, ezért különösen fontos a felszín alatti vizek védelme.
Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti
vizeken alapszik. Hazánk hihetetlenül gazdag édesvizekben, egy
olyan stratégiai anyagban, mely szakértõk szerint a jövõ kõolaja
lehet. Sokan mégis gorombán bánnak a vízzel. Csak hazai példával
élve, szinte élettelenné tették a Dunát, a Tiszát, a Sajót és a többit.
Védekezésül persze elmondhatjuk, hogy a szennyezések nagy része
határainkon túlról érkezett, de Magyarország területén is sok
szennyezõdés kerül a folyókba. Az elmúlt évtizedekben azonban
talán kicsit már változott az emberek szemlélete, és rádöbbennek
lassan, milyen hatalmas érték az ivóvíz. Mozgalmak alakultak,
melyek tagjai figyelik az ipari szennyezéseket, mint például a Rába
esetében is.
Becsülnünk és óvnunk kell tehát a vízvagyont! Mert világszerte
nagyon kevés az egészséges, fogyasztható édesvíz. Különösen a
harmadik világban óriási probléma a vizek szennyezése, a
természetes élõhelyek átalakítása és a túlhalászat. Ezért is döntött
úgy az ENSZ Közgyûlése, hogy március 22-ét a víz világnapjává
nyilvánítja. Az 1994 óta világszerte megrendezésre kerülõ világnap
immár 14 esztendõs hagyományokra tekint vissza. Ehhez a
mozgalomhoz Magyarország is csatlakozott, és évrõl évre
pályázatokkal, rendezvényekkel, játékos vetélkedõkkel ünnepli e
jeles napot.
Mi, európai városlakók
hajlamosak vagyunk a vízzel
könnyelmûen bánni, hiszen „a
csapból is az folyik”. Kevesen
gondolkoznak el azon : vajon
honnan folyik és hova? Száz
évvel ezelõtt Budapesten még
korsóval lehetett meríteni a
Dunából az iható vizet – ma
azonban már költséges
tisztításnak kell alávetni, hogy
egészségünket ne károsítsa.
Még kevesebbet törõdünk a
lefolyóba eresztett szenny vízzel, pedig az sem tûnik el nyomtalanul. Sok helyen minden
tisztítás nélkül ömlik a folyókba, veszélyeztetve a bennük élõ
növény- és állatvilágot. Amit tehetünk a vízért, az elsõsorban az,
hogy takarékoskodunk vele: ügyelünk arra, hogy mennyit folyatunk
ki a csapból, és mennyit engedünk le a lefolyóba. Az sem mindegy,
hogy mit visz magával a lakásunkból távozó víz. A tömérdek
meggondolatlanul használt vegyszer mérgezi a környezetet.
A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, mely Európa
lakóinak közkedvelt családi üdülõhelye. Ezt elsõsorban sekély,
gyorsan melegedõ vizének köszönheti, mely azonban veszélyt is
jelenthet kedves tavunknak.
Az éghajlatváltozás következtében a Kárpát medencében az
éghajlat a mediterrán irányba tolódik. Ez azt jelenti, hogy a csapadék
éves átlaga csökken. Kevesebb vízzel rendelkezünk majd, ám ez úgy
következik be, hogy télen a csapadék mennyisége több lesz, nyáron
pedig lényegesen kevesebb, növekednek a szélsõségek. Növekedni
fog az árvizek gyakorisága, de az aszályok súlyossága is. Csökken a
felszíni vízkészletek mennyisége, ahogy a felszín alatti vizek
utánpótlása is. Ez utóbbi ivóvíz-utánpótlási problémát fog okozni.
Az erõsebb nyári felmelegedés és csapadékhiány miatt a sekély tavak
vízszintingadozására kell számítani, mint az a Balatonnál 20002003-ban történt. Ezért a Balaton mellett élõ embereket fokozott
felelõsség terheli, hogy Balatonunk, mint üdülõhely, mint
ivóvízbázis tiszta vízutánpótlást kapjon.

A Nõk a Balatonért Egyesület létrejöttének egyik célja a
gyermekek nevelése a tó szeretetére, a felnõttek figyelmeztetése
megvédésére. Jelen programunkkal ezt a célt szolgáljuk, magunk és
kedves tavunk a Balaton érdekében. A Nõk a Balatonért Egyesület is
részt vesz a Víz világnapjának megünneplésében a Balatonparti
strandokon. Tavaly a víz megkoszorúzásával, egy számozott kis
vitorlás vízre tételével, Lehoczky János: A Vizek fohásza címû
versével köszöntöttük e jeles napot. A gyerekek számára pedig a
Balatoni Csigamese kifestõkönyvvel kedveskedtünk. A NABE idén
is készül e napra, megkoszorúzzuk a tavat, gyerekeknek vízzel
kapcsolatos játékokat szervezünk. A gyerekeknél kell kezdeni a
környezettudatosságra nevelést, hogy becsülni tudják természeti
értékeinket, ivóvizünket, ne szemeteljenek. Védjük és óvjuk
vizeinket!
Fedõné Vodenyák Katalin, NABE

ÖRÖMÜNNEP
December - karácsony - régebben életfa állítás, - ma karácsonyfa
állítás. Örömünnep. Nyugdíjasok karácsonyi ünnepe. Idén is igen
szívet melengetõ, s ma már csaknem családiasnak nevezhetõ szokás
került újbóli megrendezésre a mi kedves kis településünkön.
Képviselõink polgármester úr irányításával ezúttal is kitettek
magukért a szervezés és a lebonyolítás terén.A szép meghívók
nyomán izgatottan és igen szép számmal gyülekeztek és örömmel
köszöntötték egymást az érettebb korúak. (nem öregek!) Mindenki
örült, hogy a sudár és csodálatosan feldíszített karácsonyfa
árnyékában újra láthatták, köszönthették egymást. A kellemes,
színvonalas mûsorokat, amit a révfülöpi és badacsonytomaji
óvodások, és általános iskolások adtak, követte egy hatalmas
meglepetés: a helyiek különlegesen tehetséges fellépése. Óriási volt
a siker! Gratulálunk! S ha még nem lenne elég, polgármester úr
megható, szívet melengetõ idõsebbeket köszöntõ, õszinte beszéde
sokunknak könnyet csalt a szemébe. Harmonikaszó, szépen terített
asztal, ízletes szendvicsek, sütemények, pogácsák, jó borok,
énekszó, tánc, vidám hangulat, jó társaság, mosolyokkal fûszerezett
beszélgetések, tegezõdések, csodás kiállítás településünk
legügyesebb tagjainak: Csillag Istvánnénak, Hildesheim Imrénének,
Homonnayné Hetényi Eszternek, Kandikó Ferencnének, Péli
Istvánnénak, Szabó Lászlónénak, Tompos Józsefnének, Vodenyák
Ferencnének, és az Ábrahámhegyen nyaraló Pedagógusok
Nyugdíjas Kézimunka Szakkörének kézimunkáiból. Maga a varázslat! Hatalmas élmény, jólesõ vidámság, szeretettel, varázslattal teli

légkör jellemezte a délutánt. Külön köszönet az önkormányzatnak a
Jézuska ajándékokért, melyek pénzügyi hátterét e nehéz idõkben
nem lehetett egyszerû elõteremteni. Jólesõ érzés, ha tudják az
idõsebbek, hogy szeretik, tisztelik õket, gondolnak rájuk, s legfõbbként külön odaadó figyelemmel foglalkoznak velük.
Köszönjük!
Hornyák Róbertné
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Kézimunka kiállítás 2008.

Disznóvágás, „ahogy illik !”

Nagy lelkesedés és öröm töltötte be a múlt év decemberében az
Önkormányzat kiállító termét, amikor is hatalmas pakkokkal
megérkeztek az alkotók. A kiállító teremben szépen elhelyezett
alkotások bizonyos értelemben népmûvészeti terméknek
minõsülnek, ezért a gyakorlatiasság és hasznosság mellett a
népmûvészet bája is lemérhetõ volt rajtuk. A kézimunkák szépsége
így mûvészinek is nevezhetõ, és valóban hû kifejezõi voltak az
alkotóik legbensõbb érzéseinek. A magyar vidék népében a
formaérzék, a szín szeretete és változatossága a vidám
egyszerûségében is kedvességet áraszt. A decemberi kiállítás
munkáiban azonban nemcsak mindez, hanem az alkotó szabadság, a
képzelõ és teremtõ erõ is nemes egyszerûséggel nyilvánult meg. Már
maga a változatosságuk is megnyerõ. Habár a kiállítók munkái
között népszerûnek bizonyult a magyar képzõmûvészetben
közkedvelt páros munkák, azaz egy bizonyos motívum vagy minta
többszöri felhasználása egy-egy terítõn, keszkenõn vagy
párnahuzaton, ennek ellenére három egyforma munkát keresve sem
találhattunk az alkotások között. A kézimunkák széles skáláját
fõképpen a hímzés, horgolás, kötés, és kézzel szövés adta. Mivel az
alkotók több tájegységet képviselve tevõdtek össze, ez is csak
növelte a sokféleséget, illetve színességet. Képviseltette magát a
Balaton-felvidéki, matyó és palóc népi motívumok széles skálája. A
helyi lányok és asszonyok munkái mellett kiállította kézimunkáit a
Pest Megyei Pedagógusok alkotótábora is.

Január 31-én reggel 7 órára a tûzoltószertárnál minden együtt
volt: egy mindenre elszánt csapat, kellékek, jókedv, forralt bor és
egyéb finomságok. Az idõjárás is hozzátette a magáét, igazi friss,
mozgásra serkentõ idõvel, talán a hó hiányzott egy kicsit. De a
láthatáron sehol egy disznó. Felindulva ezen, bölléruram, alias Szabó
Gyula nem bírván erejével, elragadott egy ifjú menyecskét „kultúros
Erzsikénket” és kipróbálta a böllérasztal (Hackstock) teherbírását.
Ekkor megérkezett a tragikus sorsú fõszereplõ, a disznó. Na innentõl
fogva nem is részletezem, csak annyit említenék, hogy apraja-nagyja
nagy szorgalommal és felettébb vidám hangulatban Szabó Gyulánk
vezényletével apró darabokra szedte az állatot és minden a helyére
került. Jó volt tapasztalni az összefogást, mindig mindenre ott volt
egy szorgos kéz. Nem feledhetõ, hogy közben milyen finom sültvér
és hagymás máj készült tízóraira. Dél körül dolgunk végeztével
szétszéledtünk, hogy este újra találkozni tudjunk. Vacsora idõre
megtelt a kultúrház, volt õslakos, volt nyaralótulaj s volt újonnan
bevándorolt – mint délelõtt. Az önkéntes szakácsok által elkészített
disznótoros finomságok hatalmas adagjait talán senki se tudta
végigenni. Volt jókedv, zene, tánc és együttlét. Ezek fontos dolgok
egy közösség életében. Remélem jövõre ugyanígy, csak még többen,
megismételjük a disznótort, s a hagyomány folytatódik.
Köszönet a rendezõknek, köszönöm, hogy ott lehettem.
Ábrahámhegy Révész u. 20.
Csizmadia József

A kiállítás vendégkönyvi bejegyzéseibõl is megállapítható, hogy
érdemes volt ezt a tárlatot megszervezni és létrehozni, mert ezek a
munkák mindenkinek csak szépet és jó érzéseket nyújtottak. Öröm
volt viszont látni a szomszéd néni, a nagymama vagy a kedves
barátnõ keze munkáját, és megelégedve konstatálni a tudatot, hogy
szívbõl jövõ és szép alkotásokért nem kell messzire menni.
Köszönet az Önkormányzatnak a lehetõségért. Az alkotók remélik,
hogy a 2009-es évben újra, és még több alkotó részvételével is
megvalósulhat egy ilyen kiállítás.
Vörös Lászlóné

„SÜTI BULI”
A Nõk a Balaronért Egyesület süteménykóstoló rendezvénye
A hagyományokhoz híven az idén is megtartottuk a süti bulit a
farsang jegyében. Nagyon sok finom sütemény került az asztalra,
saját termelésû borok kíséretében. Mindenki kínálta az általa hozott
finomabbnál, finomabb édességeket és a jó nedûket. A következõ
süti bulira szívesen látnánk új arcokat is.
Kovács Lajosné
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Farsangoltunk!
A tél lehet szép, sõt gyönyörû. Adhat csodálatos élményeket.
Lehet a természet és az ember pihenésének, nyugalmának idõszaka.
Mégis! A hosszú tél után ilyenkor már legtöbben alig várják, hogy
vége legyen. Még hogy várják! Ûzik, ijesztik, égetik, temetik! Ez az
idõszak a tél búcsúztatásának és a tavasz várásának ünnepe, az
álarcosbálok, a táncos mulatságok, a jelmezes felvonulások idõszaka. A farsangi népszokások is a tavasz közeledtére figyelmeztetnek. A kormozás, a busójárás, a téltemetés, mind a tél, mint a
gonosz elûzését mutatják be. Gondolnánk, hogy már a XV. században
is találunk feljegyzéseket álarcviselésrõl, állatalakoskodásról? Pedig
így van. A királyi udvartól az apró kis falvakig mindenütt tartottak
farsangi mulatságokat. Így tettünk mi is február 28.-án.
A Mûvelõdési Házban tartott farsangi bálon jó zenére, mókás
jelmezekben mulattunk. Még egy utolsó táncba vittük a telet, jeget,
havat, hideget jelképezõ télbanyát, végül az udvaron máglyán
égettük el. Ezek után már csak a tavasz és a jó idõ jöhet !
Bakosné

Sítáborban voltunk
2009. január 25-30 között került megrendezésre a 7. osztályosok
sítábora. Költségeinek egy részét az önkormányzat és az alapítvány
támogatta.
Reggel 6 órakor indultunk Skalka sícentrum felé. Csak délután
értünk oda, de megérte a sok utazás, gyönyörû szép vidékre
érkeztünk. Az elsõ síelõs napon még mindenki nehezen lépkedett,
ami nem csoda, hiszen nehéz cipõkkel, és hosszú lécekkel kellett
közlekedni a nagy hóban. Késõbb sokan ráéreztek a síelésre, õk
délután már a kék pályán csúszkálhattak. Mikor vége volt a napnak,
valamennyien holtfáradtan zuhantunk az ágyba aludni.
Második-harmadik nap már mindenki a kezdõ pályán siklott.
Ekkor már arra is rájöttünk, hogy felvonózni sem olyan egyszerû.
Ezen az estén visszanéztük az elsõ napok csetlés-botlásait, és
nagyokat nevettünk saját magunkon. Negyedik nap már többen
lemerészkedtek a meredekebb Limba nevû pályán. Este közös
vetélkedõn vettünk részt a marcelházi testvériskolával. A feladatok
érdekesek és viccesek voltak. Nagyon jó helyezéseket értünk el.
Hazaindulás elõtti napon néhány tehetséges diák lesíelt a
négyüléses felvonóval felszerelt, 1 km-es pályán is. A síoktatók, a
tanárok, szülõk a tábor végéig oktattak, segítettek minket. Sokat
köszönhetünk nekik Az utolsó estén a sí-fogadalmat letéve, síelõvé
avattak minket.
A tábor egy felejthetetlen élménnyel gazdagított minket, sokáig
megmarad ez az emlék, még az unokáinknak is mesélni fogjuk…
Reméljük az utánunk következõ évfolyamoknak is lehetõsége
lesz ezt a csodálatos téli sportot megismerni.
Dressel Fruzsina és Szõke Eszter
7. osztályos tanulók

„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag!”
„A haza örök, s nemcsak, aziránt tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem aziránt is, amely lehet, s lesz„
(Kossuth Lajos)
Elhangzott 2009.03.14-én az Ábrahámhegyi Kultúrházban
Kovács József tolmácsolásában:
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Ábrahámhegy
Község Önkormányzatának az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 161. évfordulója
alkalmából megrendezett
ünnepélyén! Ezen a napon a
magyar szabadságharc kezdetét
ünnepeljük. Március 15-e igazi
jelképpé vált, amely nemzetünk
szabadságszeretetét és a szabadság
utáni vágyát fejezi ki.
De mi is történt március 15-én?
A szakadó esõben magyar
fiatalok gyülekeztek a Pilvax
Kávéházban élükön Petõfi
Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári
Pállal. Mind egyet akartak.
Visszakapni szeretett hazájukat az
õket elnyomó osztrákok karmai
közül. Rabok voltak. A hajdan
szabad, s dicsõ népet, kinek híre bejárta a nagyvilágot is, most láncon
tartják fogva. Könnyei némán hullnak, habár súlyos béklyói
fojtogatják. Minden hangos szó, sikoly itt tiltva van. Az ország
szavak nélkül tûr, és szenved. S ha megszólalhatna, milyen nyelven

tehetné azt? Hisz sajátját, édes anyanyelvét elvették tõle, s helyette
magyar fület sértõ csúf sziszegést hallani csak egyre.
De azon a napon felébredt a nemzeti öntudat, a szívekben újra
lángra kapott az érzés, hogy visszaszerezze azt, mit ádáz módon
elragadtak tõle. Követeléseiket papírra rótták, s a Landerer
Nyomdába vitték, hogy a segítségért kiáltó szavak minél több
társukhoz eljuthassanak. S e szavak megértõ fülekre találtak. Délután
nagygyûlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer
ember jelent meg Itt felolvasták a 12 pontot és Petõfi is elszavalta a
Nemzeti Dal-t. Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal
elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér
nélkül gyõzött a forradalom. Az összegyûlt tömeg követelésére
Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották. De az álmok és az illúziók
csakhamar a véres valóságra ébredtek. A szabadságharcot leverték,
elfojtották ezer meg ezer szív keserû kiáltását.
Hallgassunk most el egy pillanatra, és gondoljuk végig a múlt
tanulságait, különösen az elmúlt 20 esztendõt, hogy ne essünk a jelen
pénzzel, ranggal, hatalommal igézõ vermébe, magunkkal rántva
gyermekeink és unokáink jövõjét. Mert március 15. szelleme és
üzenete nem ezt kívánta. Sajtószabadságot, törvény elõtti
egyenlõséget, és Erdély Magyarországhoz való csatolását. Ezért
harcoltak Petõfi, Jókai Mór, Vasvári Pál, Táncsics Mihály és a
többiek. Március 15. szelleme ezt az egész nemzet javát szolgáló
ihletett pillanatot kéri és követeli minden magyartól – határon belül
és kívül egyaránt. Naponta érezzük és kérdezzük magunktól, hogy
vajon õk ilyen hazát akartak-e? Mert a politika kíméletlenül,
embereket és családokat szétzúzva, szétszakítva, szégyenletes
módon dagasztja a sárba a még meglévõ és maradék nemzeti
érzéseinket, értékeinket. Pedig õszinte tetteket, igaz szavakat,
betartható és megvalósítható ígéreteket kíván mindaz a becsület, ami
a nemzet mellére tûzte 1848-ban a háromszínû kokárdákat. Már
nyoma sincs a rendszerváltáskor megfogalmazott össztársadalmi
igénynek, a tudásnak, a teljesítménynek, a tisztességnek, és a
becsületnek, mert úgy tûnik számomra, hogy ebben az országban
ezek az értékek a feje tetejére álltak. Méltatlan és megdöbbentõ
kijelentések százaival zúzzák szét azt a maradék büszkeséget, azt a
történelmet, amely miatt könnyeknek kellene csillogni a
szemeinkben. Meg tudjuk-e õrizni magyarságunkat Európa és a
globalizált világ kíméletlen üzleti harcában? Vissza találunk-e arra az
útra, melyen õseink és a legyilkolt aradi vértanúk oly sokszor és
büszkén jártak?
Hosszas prédikálás helyett azt szeretném javasolni, hogy
alkalomadtán ki-ki vegye elõ a márciusi ifjak Tizenkét pontját, és
olvassa el olyan szemmel, hogy mi az, ami benne van, és nem
valósult meg azóta sem, és mi az ami nincsen benne, de megvalósult.
S ha ezt az összevetést
elvégeztük, gondoljuk meg,
vajon helytálló-e az a beállítás,
hogy a mi mostani
„úgynevezett” demokráciánk
az 1848-as forradalom egyenes
ági örököse lenne? Unió
Erdéllyel? A magyar katonákat
ne vigyék külföldre? Mi több:
felelõs kormány? … hogy csak
néhányat említsünk.
Amikor hallatjuk hangunkat
és panaszkodunk, azt mondják
nekünk: nem kötelezõ itt élni, el
lehet innen menni: a válaszunk:
nem, nem megyünk el innen,
mert ez a föld, a miénk,
mindannyiunké, magyaroké, itt akarunk boldogulni.
Ünnepeljük hát közösen, békésen a dicsõ márciust, s ne szennyezzük
be azoknak emlékét, kik értünk szálltak sírba, s tetteiket állítsuk
példaként magunk elé!
Fedõné Vodenyák Katalin
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Testvérvárosi kapcsolatunk újabb állomása…

Téli sportdélután

Március elején Dobruskai meghívóval kopogtatott a postás. A
levél tartalmát megismerve, a testület döntött, hogy képviseljük a
községet a 40 éves színház ünnepi megemlékezésén, a polgármester
és az alpolgármester személyében.
A városba érkezvén szíves fogadtatásban volt részünk. Az
ünnepség megnyitóján különbözõ kitüntetéseket és díjakat adtak át,
amibõl a mi küldöttségünk is kivette részét egy plakettet
adományoztunk a városnak és köszöntöttük a mûvelõdésszervezõt,
illetve a régi ismerõsöket.
Az ünnepség záró akkordja volt néhány rövid film megtekintése
az elmúlt 40 évrõl. A színvonalas programok után egy napot
élveztünk még a város szíves vendéglátását. Majd a mielõbbi
viszontlátás reményében elköszöntünk.
Vella Zsolt
Dobruska, 2009. március 13. péntek
polgármester

Február 2l-én délután tartotta meg Önkormányzatunk
hagyományos téli, teremben ûzhetõ sportvetélkedõit. Három
sportágban lehetett nevezni amelyek közül legnagyobb
hagyománnyal az asztalitenisz bír. Kilenc nevezõ versenyzõ két
csoportban küzdött egymással, majd az elsõ két helyezett keresztben
játszott és a két gyõztes döntötte el az elsõ és második hely sorsát,
míg a két vesztes a harmadik és negyedik helyen osztozott.
Végeredmény>

l.
2.
3.
4.

GÁSPÁR JÓZSEF
ifj. SZÕKE GÉZA
VELLAZSOLT
HERCZEG ZOLTÁN

A darts versenyre tizenkét nevezõ volt, akik kieséses rendszerben páronként küzdöttek addig, míg az utolsó három versenyzõ
körmérkõzéssel döntötte el a helyezések sorsát.
Végeredmény:

l. GYARMATI JÓZSEF
2. GYARMATI ROLAND
3. SÜTÕ ÁRPÁD

A cso-csó bajnokságra is sokan neveztek, így hat kétfõs csapat állt
asztalhoz. A fiatalos lendület nem engedett a rutinosabb
játékosoknak, így a következõ végeredmény született:
1. SZABÓ VERONIKA- PÁDVAI MIKLÓS
2. GYARMATI JÓZSEF - ifj.SZÕKE GÉZA
3. LÜBKEMANN FRED - ILLÉS ÁDÁM
A verseny helyezettjeit az Önkormányzat érem díjazásban
részesítette, melyet Polgármester Úr adott át.
Mindenki kellemes délutánt töltött el, és a szervezõk is
elégedetten zárták a napot, annak jegyében, hogy jövõ évben
remélhetõleg még többen vesznek részt a versenyeken.
Gáspár József

III. Kistérségi Sportnap
Sportversenyek a kultúrházban
2009. február 21.-én sportnapon vehettünk részt az
ábrahámhegyi kultúrházban. Az indulók csocsóban, dartsban,
pingpongban mérhették össze tudásukat. Mindannyian igyekeztünk
a legjobb teljesítményt nyújtani. Szabados Attila roppant jól érezte
magát, bár sajnos a darts versenyben hamar kiesett. A Szabó
Veronika-Pádvai Miki páros elsõ lett csocsóban. Gyarmati Jocó a
darts bajnokságot nyerte meg.
A versenyek jó hangulatban, Gáspár Jóska bácsi vezetésével
zajlottak. Jövõre is eljövünk és tarolunk!

Gyarmati József, Pádvai Miklós,
Szabó Veronia, Szabados Attila
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Harmadik alkalommal került megrendezésre a Tapolca és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében 2008. február
28-án a Kistérségi Sportnap. Az elõzõ évekhez hasonlóan most is
szórakoztató jellegû, játékos- ügyességi feladatokat kellett teljesíteni
a környezõ települések csapatainak a Tapolcai Városi
Rendezvénycsarnokban. A vetélkedõn 11 csapat és szurkolói vettek
részt nemre és életkorra való tekintet nélkül. Vella Ferenc Zsolt
Ábrahámhegy polgármestere, Gáspár József képviselõ, a hivatal
dolgozói és ábrahámhegyi fiatalok alkották a lelkes csapatot, mely 6.
helyezést ért el. A jó hangulatú, baráti versengés egészséges
kikapcsolódást jelentett mindenki számára.
Reméljük, hogy a közösségformálás e példája széles körben
terjed tovább, valamint hagyománnyá növi ki magát. Izgatottan és
ugyanilyen lelkesedéssel várjuk a folytatást. Mi ott leszünk!

FOCIBAJNOKSÁG
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendeztük a teremfoci
bajnokságunkat. Eddig soha nem látott érdeklõdés kísérte a
rendezvényt. 8 csapat, 35 játékosa versengett a délután folyamán. A
szépszámú közönség izgalmas és küzdelmes mérkõzéseket láthatott.
A csoportmérkõzések lebonyolítása után az elõdöntõk következtek,
melybõl „Mindegy” (Varga Roland, Szõke Géza, Lübkemann Fred)
és a „Mi” (Mohos Gergely, Frantal Zsolt, Orbán Tamás) összetételû
csapatok kerültek ki gyõztesen. A harmadik helyért „Balaton”
(Szombathelyi Ferenc, Zab László, Zab Attila) csapat mérkõzött a
„Csillagok”-kal (Herceg Zoltán, Kondor László, Csillag Péter, Vella
Zsolt). Hatalmas küzdelemben a rutin diadalmaskodott a fiatal
titánok felett. Néhány perc szünet után következett a mindent eldöntõ
összecsapás, mely nagyon kiegyenlített mérkõzést hozott, melyet a
hosszabbításban elért Mohos találattal az összeszokottabb csapat
nyert meg, de a vesztes csapatnak sem volt szégyenkezni valója.
Megállapíthatjuk, hasznosan töltöttünk a délutánt és továbbra is
szükség van az ilyen jellegû rendezvényekre is. A torna
legeredményesebb játékosa ifj. Szõke Géza lett, 8 góllal. Az
eredményhirdetést követõen kellemesen elfáradva tértünk haza
családunkhoz. Köszönjük mindenkinek a részvételt.
Ábrahámhegy, 2009. március 7. szombat

Vendégeink voltak
Közönségtalálkozóra volt hivatalos településünk és a környék
lakossága. Meghívottjaink az MKB Veszprém kitûnõségei Zarko
Sesum és Gulyás Péter volt. A szívélyes fogadtatás után a tragikus
körülmények között elhunyt Marian Cozma emlékére gyújtottunk
közösen gyertyát.

Vella Zsolt

BORÁSZATI ELÕADÁS
Településünk önkormányzata március 13-a estére borászati
programra hívta az érdeklõdõ közönséget, bortermelõket és
borkedvelõket egyaránt. A véletlen egybeesése miatt a hegyközség
éves közgyûlése is pont erre az idõpontra esett, ezért a megjelentek
száma családias hangulatú volt.

Az emlékezés percei után elõször Gulyás Péter emlékezett vissza,
miért is választotta a kézilabdát a sok-sok sportág közül. Rövid
visszatekintés után kicsit csalódottan beszélt a nemrég
Horvátországban lebonyolított kézilabda VB-rõl, melyen sajnálatos
sérülése miatt nem vehetett részt. A jelenlévõ fiatalokat buzdította a
versenyszerû sportolásra, az egészséges életmód elõtérbe
helyezésére. Ezt követõen átadta a mikrofont a nagyon szerény és az
elmúlt hetek történéseit magában hordó Sesum barátjának. Õt
különösen megviselte Cozma elvesztése, mivel egy lakásban laktak
és az öltözõben is egymás mellett ültek. Kicsit mesélt a szerb
kézilabda múltjáról, jelenérõl és némi jövõképet is felvázolt.
Elmondta, nagyon jól érzi magát Veszprémben, ebben a kiváló
közösségben.
Majd következtek a jelenlévõk kérdései, amire felváltva válaszolt
a két sportember. Az idõ gyorsan telt, a fiúk jelezték, lassan indulniuk
kell, mivel Sesum szemét még meg kellett vizsgálnia a
sportorvosnak. Természetesen fotók, pólók dedikálására is sor került.
Majd következett néhány közös fotó és fájó búcsút intettünk a
kiváló sportolóknak.
Köszönet illeti Gáspár József Képviselõ társunkat pénzt és
energiát nem kímélve szervezte meg ezt a találkozót. Egyben
köszönjük a MKB Vezetõségének is, hogy lehetõséget biztosítottak
erre a rendezvényre.
Ábrahámhegy, 2009. március 6. péntek

Dr. Kállay Miklós már nem ismeretlen a helyben lakók elõtt, hisz
tizenéves a borversenyünk, a zsûri elnöke, helyi nyaralótulajdonos,
és nem utolsó sorban egyetemi borászati tanszékvezetõ is. Professzor
Úr elõadásában végigkövette a
szõlõtermesztés útját, kitért a
terméskorlátozás – minõségnövekedés összefüggéseire, és
átfogó képet adott a különbözõ
feldolgozási technológiákról.
Hasznos tanácsokat kaphattunk a
must és borkezelés, erjesztési
körülmények élesztõvel vagy
anélkül, illetve borderítés – készre
kezelés –, értékesítés témakörökben. Az elõadás borkóstolással
folytatódott, minden résztvevõ a
saját borát mutatta be, majd a
közös kóstolás után mindenki

Vella Zsolt

véleményt mondhatott a kínált nedûrõl. Vidám hangulatban, 24
minta megmustrálása közepette a harapnivaló is gyorsan fogyott,
együttes megállapításunk: jó ez a
2008-as évjárat!
Köszönet Gáspár József
képviselõnek, aki az egészet
kitalálta, megszervezte, lebonyolította és megfinanszírozta.
Remélem, hogy jövõre is lesz
ilyen rendezvény és azt is
remélem, hogy még több ember el
fog jönni!

Kovács József képviselõ
17

KÖNYVAJÁNLÓ

nosztalgiájából. Az egyik állomáson aztán, Mihály véletlenül
lemarad a vonatról, s Erzsi egyedül utazik tovább Róma felé. A
véletlen azonban, nem volt egészen véletlen. Mihály tudat alatt
„A könyvben nem az az érték, ami le van írva benne,
készült a szökésre, mert magához vette útlevelét, csekkfüzetét.
hanem amit kiolvasunk belõle.”
Ezzel kezdetét veszi a bujdosás Itáliában. Menekülés, semmi
(Kosztolányi Dezsõ)
cél, csak menekülés. Tudta, hogy nem akar visszatérni a rá váró
hétköznapok világába. Tizenöt éve próbál már beilleszkedni,
elfogadni a polgári lét elvárásait. Tulajdon-képpen, a
SZERB ANTAL: UTAS ÉS HOLDVILÁG
házasságával is ezt a törekvését akarta erõsíteni. Itália
hangulata felébresztette benne az eltûnt ifjúság utáni vágyat.
Szerb Antal 1901-ben született,
Ez az életnek olyan pillanata, mikor arra gondol az ember,
magyar-angol-német szakos tanár,
hogy ha most felülne egy repülõre, vonatra, akkor kiléphetne
regényíró, mûfordító, korának egyik
addigi életébõl, és elkezdhetne egy újat, valami egészen mást,
legmûveltebb irodalomtudósa volt. A
amíg még nem késõ. Persze, könnyû eljátszani a gondolattal,
Magyar irodalomtörténet és A
de kevesen szánják rá magukat. Mihály megtette. Szerette
világirodalom története címû mûvei
volna megérteni önmagát, megtalálni helyét a világban.
még ma is a legjobban használható
Kalandok, misztikus történések sora várt rá, régi és új barátok
irodalomtörténeti munkák közé
tûnnek fel életében. Keresi a választ a fõ kérdésre:
tartoznak. A hatalmas mennyiségû
beilleszkedni, vagy egyszerûen kilépni az életbõl. A választ a
ismeret, az õ közérthetõ, szellemes
regény utolsó sorai adják meg: „Életben kell maradni. És ha az
tolmácsolásában nem érthetetlen adathalmaz, hanem
ember él, akkor még mindig történhetik valami.” Ezeknek a
élvezetes, izgalmas olvasmány. Magával ragadó stílusának,
mondatoknak kicsengése lehet baljós, vagy optimista,
fanyar humorának, öniróniájának köszönhetõen, novellái és
csodaváró. Ki-ki, értelmezze saját belátása szerint.
regényei, ma is népszerûek. Az Utas és holdvilág címû
Mindenesetre nagy kaland ez a könyv. Egy fanyar humorral
regényét 1937-es megjelenése óta több nyelvre lefordították,
megírt, vidám-szomorú történet.
Szertettel ajánlom
2001.-ben Angliában az év zsebkönyve lett, 2004-ben pedig
mindenkinek, akiben van egy csöpp romantika, akinek van
Németországban és Ausztriában is sokáig vezette a könyves
bátorsága visszaemlékezni az ifjúságára, és aki izgalmas
toplistákat. Méltatói elsõsorban mûveltségét, intelligenciáját,
szellemi kalandra vágyik.
stílusának játékosságát, eredetiségét emelik ki. A The
Bakosné Tóth Erzsébet
Guardian kritikusa azt írja a regényrõl: ”nem emlékszem az
idejére, amikor egy könyv elolvasása után, visszalapoztam az
elsõ oldalra és újrakezdtem az olvasást.”
A regény
Olaszországban játszódik. Ott, akkor már Mussolini az úr. A
két fõhõs, a 30 éves, középosztálybeli Mihály, aki Budapesten,
Az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
apja cégénél dolgozik, és Erzsi, aki, meglehetõsen gazdag
férjét hagyta el Mihályért. A történet Velencében kezdõdik, Megõrzéséért Alapítvány az adózók jóvoltából a 2008.
ahol az ifjú házasok, nászútjukat töltik. „A vonaton még nem évben is jelentõs összeget kapott az adók 1%-ának
volt semmi baj. Velencében kezdõdött, a sikátorokkal. átutalásából. Az a kettõszázhuszonkétezer forint, mely
Bolyongsz a szûk sikátorok között, és egyszer csak szembejön számlánkra érkezett lehetõvé teszi, hogy az idei évben is a
veled az ifjúságod emléke.” Egy ilyen bolyongás után, Mihály hagyományosan megrendezendõ László-napi néptáncest
úgy érzi, mesélnie kell Erzsinek, fiatalkora legfontosabb, mellett tovább színesítsük a község kulturális programját.
meghatározó eseményeirõl. „El kell neked mondanom ezeket
Összhangban az Önkormányzat terveivel, szeretnénk
a régen történt dolgokat, … amíg azokat nem ismered, addig, ráirányítani a figyelmet a temetõ kápolna újjáépítésére. A
ne haragudj, bizonyos fokig mindig csak jövevény maradsz az nyáron ezért komolyzenei jótékonysági koncertet szervezünk,
életemben.” És megismerhetjük az Ulpius testvérekhez fûzõdõ melyen a hallgatóság önkéntes alapon adakozhat az építkezés
kapcsolatát. Azt a semmihez sem hasonlítható barátságot, ami céljára. A decemberi nyugdíjasok Karácsonyára pedig
Ulpius Évához és bátyjához, Tamáshoz fûzte. Õk hárman nap, meghívtuk Berecz András mesemondót és népdalénekest,
mint nap együtt voltak. Különös játékokat játszottak,
hogy magával ragadó egyéniségével tegye egyszerre
színházzá vált az egész életük. Ez a színjátszás, lázadás volt az
örömtelivé és meghitté az ünnepet az idõsek számára.
élet szürkesége, a tények zsarnoksága ellen. Játékaikban
Az adózáskori 1% hová kerülésének meghatározása nem
megelevenedett a történelem, a regék-mondák, a Biblia világa.
jelent
többlet terhet senki számára. Ha még nem döntött errõl
Mindig Éva volt a gyönyörû uralkodó. Eredeti egyéniségével,
különös kisugárzásával, extravaganciájával, teljes ellentéte és tevékenységünket érdemesnek találja arra, hogy azt
volt a vele egykorú gimnazista lányoknak. A játékokban adójának egy százalékával támogassa, akkor adóbevallása
rendszerint Mihály és Tamás volt a halott, a legyõzött. Sok kitöltésénél gondoljon Alapítványunkra! A „Rendelkezõ
összetevõje volt az õ furcsa barátságuknak: vágyódás valami Nyilatkozat”-on a kedvezménye-zett adószáma rovatba a
után, vonzódás a régi dolgokhoz, a misztikumhoz, lázadás a 18185621-1-42 számot, a kedvezményezett neve rovatba az
társadalmi konvenciók ellen, lebegés álom és valóság között, Á b r a h á m h e g y K u l t u r á l i s Ö r ö k s é g é n e k
mély, végzetes kamaszkori barátság. Mihály tehát, beavatja Megõrzéséért Alapítvány szöveget írja be.
feleségét, ifjúkora legfontosabb történéseibe, de Erzsi, aki két
Köszönjük!
lábbal jár a földön, elég keveset ért meg férje rajongásából,
Zolnai László kuratóriumi elnök
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KAZINCZY FERENC EMLÉKÉV 2009.
„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.
Ezt ha nem érted szánts és vess,
s hagyjad másnak az áldozatot.”

Az idén ünnepeljük Kazinczy Ferenc író, költõ,
nyelv-újító születésének 250. évfordulóját.
Földbirtokos nemesi családban
született. Tíz éves volt, amikor a
sárospataki kollégiumban
tanulmányait kezdte, húsz éves
korában elõbb Kassára, késõbb
Eperjesre, végül Pestre vezetett
útja, ahol joggyakorlatot folytat,
de fõleg az irodalom és a nyelv
ügye foglalkoztatja. Folyóiratot
indít Kassán, Magyar Múzeum
címen. Közben érzelmes német
regényeket fordít hihetetlen
mûgonddal. Fordításaival a
magyar nyelv gazdagítását, az
irodalmi ízlés és mûvészi stílus
fejlesztését szolgálja. Moliere és
Shakespeare fordításával a magyar színészek kezébe akar klasszikus
mûveket adni. 1791-ben elvesztette állását és Regmeci birtokára
vonult vissza gazdálkodni. 1794-ben csatlakozott a korabeli
reformokért küzdõ magyar mozgalomhoz, Martinovicsék jakobinus
mozgalmához, ahhoz a szabadkõmûves páholyhoz, mely a
forradalmat kívánja elõkészíteni. A szervezkedés miatt letartóztatták
és 1795. májusában halálra ítélték. A kötél általi haláltól csak a
királyi kegyelem mentette meg, mely az ítéletet bizonytalan ideig
tartó várfogságra módosította. Spielbergben, Obrovicon,
Kufsteinben és Munkácson raboskodott. Ezekbõl az idõkbõl
merítette a „Fogságom naplója” címmel, csak halála után száz évvel
megjelenõ mûvét. Hét évi raboskodás után, 1801-ben szabadult.
Elõbb Regmecre, költözött, majd megnõsül, és feleségével Török

Kiállító helyiségeink
A közel nyolc éve megszûnt iskolánk helyén sok szépség
található. A négy kiállító helyiség és a folyosó tele van kincsekkel.
Az elsõ helyiség Bernáth Aurélnak és tanítványainak elbûvölõen
szép képeivel van tele.
Az alkotók névsora:
Bernáth Aurél
Bárdy Margit
ifj.Benedek Jenõ
Berecz András
Bér Rudolf
Csernus Tibor
Duschanek János
Eigel István

Molnár József
Kristóf János
Gruber Béla
Péterfy Gizella
Tenk László
Udvardy Erzsébet
Vecsési Sándor

A második helyiségben Csörgey Titusz ornitológusra emlékezhetünk.
Az általa írt könyvek, a madarakról festett képek, a sok fénykép,
újságcikkek, a különféle madárodúk, a személyes tárgyai segítik az
emlékezést.
A harmadik helyiség a helytörténeti dolgok gyûjteménye. A
nádaratás, halászat, horgászat, szõlõtermesztés, borkészítés, gabona
aratás, háztartások eszközei találhatók itt. Kevés a hely arra, hogy

Sophie írónõvel az általa csak Széphalomnak nevezett Bányácskán
gazdálkodik. A falut õ nevezte el Széphalomnak, amit késõbb
hivatalosan is elfogadtak. A felvilágosodás korának a Martinovicsperrel vége. Az ország nagyobb elnyomatás alatt él, mint valaha. A
polgári átalakulás minden reménye szertefoszlott. Kazinczy úgy véli,
nincs mód a politikai harcra, de a nyelvért és irodalomért folytatandó
harc elõkészíti a megfelelõbb idõben újrakezdhetõ politikai
törekvéseket. A felvilágosodás eszméi jelentõs szerepet
tulajdonítottak az anyanyelvnek, ezért többek közt erre alapozva
megindul a szellemi élet nyelvének magyarítása, a latin és a német
nyelv háttérbe szorítása. Ez utóbbi részben válaszreakció a II. József
idején, majd az 1848-as szabadságharc leverése után tapasztalható
németesítésre. A nyelvmûvelõ mozgalom egyik elindítója a Mária
Terézia nemesi testõrségében szolgáló Bessenyei György volt. Több
írásában sürgette az anyanyelven való mûvelõdés lehetõségének
megteremtését. „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de
idegenen sohasem” – írta. Kármán József a Nemzet csinosodása
mûvében sürgette az egységes magyar kultúra megteremtését.
Kazinczy Ferenc is beleveti magát az akkor egyre inkább teret hódító
nyelvújító mozgalom vitáiba. Az irodalmi élet megszervezésével
foglalkozik, miközben politikai és társadalmi kérdésekben is állást
foglal. Szinte minden befutott és kezdõ íróval aktív levelezést folytat,
százával írja választékos nyelvezetû, irodalmi és kultúrpolitikai
tárgyú leveleit. Ösztönöz, bírál, buzdít mindenkit, aki írással akarja
szolgálni nemzetét. Legfontosabb céljának a nyelv megreformálását
tartotta. Amikor a nyelvújításról esik szó, két táborról szokás
beszélni: az újítás híveirõl, és akik fenntartásokkal viseltetnek az
újításokkal szemben. Így születtek mûvek és ellenmûvek. Végül a
Kazinczy féle nyelvújítási törekvések gyõzedelmesedtek. Ez
vezetett a magyar szókincs bõvüléséhez, - mintegy tízezer új magyar
szó keletkezett -, az egységes nyelvi forma és helyesírás
kialakulásához, az idegen szavak magyarosításához, a stilisztika
megreformálásához. Kazinczy Ferencet 1830-ban a Magyar
Tudományos Akadémia tagjává választották. 1831-ben, élete
hetvenkettedik évében augusztus 23-án pannonhalmi útjáról
visszatérve kolera járvány áldozata lett a magyar mûvelõdés, és
nyelvmûvelés mestere.
Bakosné T.E.

mindegyiket felsoroljam. Az adományozók, akik nélkül ez a kiállítás
nem jöhetett volna létre: Csik József, Galambos Dezsõné, Dr.
Ghimessy László, Hildesheim Imréné, Hornyák Róbert, Dr. Majdán
János, Dr. Mohos Mária, Illésné Rácz Andrea, Kingl József, Kovács
József, Kozsda Imre, Pacsi József, Szabó Józsefné, Tóth Lukácsné,
Varjas György.
A negyedik helyiség az Ábrahámhegyen és környékén alkotó
mûvészek mûveinek kiállítását szolgálja.
Itt találhatóak:
Csik Márta
Kiss Gábor
Kiss László
Makainé Andrássy Ágnes
Mohos Nándor
Pádvai Miklós
Somogyi György
Szórády István Ödön
Szórády Gabriella
Vastag Hilda
és Vastag Gábor alkotásai.
A folyosó tele van fényképekkel, amelyek Ábrahámhegy múltját
és jelenét ábrázolják. Remélem sikerült felkeltenem érdeklõdésüket
és eljönnek megtekinteni a kincseinket.
Tompos Józsefné
könyvtáros
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NE KESEREDJÜNK EL!
Napról napra több száz embert bocsátanak el a munkahelyérõl.
Ilyenkor megnövekszik az elkeseredettek és öngyilkosok száma.
Bárkivel megtörténhet hasonló eset. Kedves olvasóm, ha Önnel ilyen
történne, ne keseredjen el, s bármennyi adóssága van, vagy bármilyen kilátástalan a helyzete, akkor se gondolja azt, hogy vége van a
világnak! Miért ne keseredjünk el? Mert élnek még azok, akik ennél
sokkal nehezebb idõket is túléltek. pl. gyermekkoromban meg
voltunk televízió és telefon nélkül is. A mobiltelefont tartalékolni
lehet a fontos és sürgõs hívásokra. Csak hétvégén ettünk húst, hét
közben változatosabbnál változatosabb ételeket fõzött nagymamám
pl. paradicsomos káposztát vagy szilvás gombócot. Ismertem még, a
sárgarépa fõzeléket, a tejlevest és a sztrapacskát is. Meg lehet élni sok
mai összepancsolt ízesített, befestett étel nélkül is, mint ötven évvel
ezelõtt, s ennyi rákos beteg sem volt akkor. Miért ne legyünk
öngyilkosok? - bár az ábrahámhegyieket nem féltem ettõl, mert
szorgalmas életigenlõ embereknek ismertem meg õket, - mégis nem
árt, ha tudjuk a következõket: Többször lehetett látni az RTL Klub
„Fókusz” címû mûsorában,hogy komoly emberek, pl. katonatisztek
elmondják,hogy a klinikai halál állapotába jutva testükön kívülre
kerültek, s felülrõl végignézték, ahogy újraélesztik õket. Ezt a
jelenséget avval magyarázzák, hogy az agy még egy ideig tovább
mûködik. De arra nem tudnak választ adni, hogy mi viszi az
„agymûködést” a testen kívülre, a mennyezet magasságába. Ez a
lélek. Több orvosnak is megjelent errõl kutatása, közülük élenjár
Raymond Moody, akinek „Élet az élet után” címû könyvét
Magyarországon is meg lehet kapni. Külön fejezetet szán az öngyilkosságból visszatértekre, akik soha többet nem tennének már ilyet és
megváltoztatják az életüket. Mert ha a lélek a test halála után is
tudatánál marad, akkor a lelki problémát is magával viszi, sõt azt is
átlátja, milyen fájdalmat okozott szeretteinek tettével. A lelki
szenvedés pedig tudjuk, hogy nem jó. Ezért életünkben kell mindent
megoldani, s a lelki terheket itt kell letenni. Tehát ha a lélek túléli a
testet és örökké él, akkor az öngyilkossággal nem oldottuk meg a
problémánkat. Ez a földi élet való arra, hogy elfogadjuk önmagunkat,
ne legyünk haragtartók és bûnbánatot tartsunk. EMBERI
ÉRTELMÜNKKEL VILÁGOSAN FELFOGJUK, HOGY A

FELHÍVÁS
KÉPZÕMÛVÉSZEKNEK

SEMMIBÕL NEM LESZ SEM AZ ANYAG, SEM AZ ÉLET.
AKKOR EZT A VILÁGOT EGY NÁLUNK ÉRTELMESEBB
TEREMTÕ HOZTA LÉTRE. Nincs más választási lehetõség. Ennek
belátásához még hit sem kell, elég az értelem. A hit az már a
személyes kapcsolatunk az Istennel. Az életet is Õ adta, s csak Õ
veheti el. Isten maga a szeretet, az embert is szeretetbõl teremtette, s
nem hagyja magára. De vajon Ön fordult-e már Hozzá segítségért
vagy, megköszönte-e Neki az életét? Vagy öntelten mindenben saját
magában bízik, és amikor nem sikerül valami, akkor összeomlik?
Bármilyen nehézség is volt már az életünkben a virágok újból
kinyíltak tavasszal, és a napsugár megsimogatta az arcunkat.
Istenben soha nem csalódunk. De nézzük, mit mond Õ maga: (Márk
evangéliuma 4,26-29) „Példabeszéd a vetés növekedésérõl. Úgy
van az Isten országával, mint azzal az emberrel, aki magot vet
földjébe. Akár alszik, akár virraszt, s éjszaka van, vagy nappal, a mag
kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától
terem, elõször szárat, aztán kalászt, végül telt szemet a kalászban.
Amikor beérett a termés, tüstént nekiereszti a sarlót, mert itt az
aratás.” (Máté evangéliuma 6,25-34) „Bizalom a gondviselésben.
Azt mondom tehát nektek: Ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy
mit egyetek, vagy mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe
öltözzetek. Nem több-e az élet az eledelnél, s a test nem több-e a
ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, s
csûrökbe sem gyûjtenek: mennyei Atyátok táplálja õket. Nem értek ti
többet azoknál? Ugyan melyiktek toldhatja meg életkorát csak egy
arasznyival is, ha aggodalmaskodik? És a ruha miatt miért
nyugtalankodtok? Nézzétek a mezei liliomokat, mint növekednek.
Nem fáradoznak, s nem fonnak. Mondom nektek: Még Salamon sem
volt minden dicsõségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha
pedig Isten így öltözteti a mezei virágot, amely ma virít, de holnap
kemencébe kerül, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitûek? Ne
nyugtalankodjatok tehát, és ne kérdezzétek: Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy: Mibe öltözzünk? Mindezt a pogányok keresik. Hiszen
tudja mennyei Atyátok, hogy minderre szükségtek van. Ti keressétek
elsõsorban Isten országát, s annak igazságát, és ezeket is mind
megkapjátok. Ne aggódjatok tehát, a holnap miatt, a holnapi nap
majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja.”
Kiss Gábor

FELHÍVÁS
Horgász és halászléfõzõ találkozóra
2009. május 2-ára

Minden páratlan évben megrendezésre kerül az

„Ábrahámhegyen és környékén alkotó
mûvészek”
kiállítása a Bernáth Aurél Galériában.
Idén a 6. ilyen csoportos alkalomra hívom mûvész
társaimat.
A tárlat felölel egy fél teremnyi nívós kézmûves
látnivalót is,
mely szép színfoltja szokott lenni a kiállításnak.
A megnyitó tervezett idõpontja:

2009. augusztus 8.
Szeretettel várom a körjegyzõségben,
s annak közeli körzetében élõ és nyaraló
mûvészek jelentkezését.
Bõvebb tájékoztatást ad:
Kiss Gábor, Telefon: 06 (20) 918-77-34
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HORGÁSZ TALÁLKOZÓ
- az ábrahámhegyi strand területén
kerül megrendezésre 7–11 óráig
- azok jelentkezését várjuk, akik érvényes
horgászengedéllyel rendelkeznek
- A horgásztalálkozó két kategóriában,
ifjúsági és felnõtt kategóriákban kerül
megrendezésre
- A versenyen egy bottal lehet részt venni, úszós, vagy
fenekezõ készséggel, maximum 3 horoggal
- jelentkezni 6.30-ig a helyszínen lehet

HALÁSZLÉFÕZÉS
- az ábrahámhegyi strand területén kerül
megrendezésre
- mindazok jelentkezését várjuk
2009. április 22-ig, akik fõzõtudományukat szeretnék bemutatni
- A fõzéshez a halat a szervezõk biztosítják
Jelentkezni lehet:
Fedõné Vodenyák Katalinnál a 20/231-19-78-as telefonszámon.

A világ közepe
2008. május 25.

Forrás: http://www.litera.hu/netnaplo/a-vilag-kozepe

Reményi József Tamás szerkesztõ, kritikus 1949-ben született
Debrecenben. Többek között fõszerkesztõje volt a Mozgó Világ, a
Magyar Napló irodalmi folyóiratoknak, szerkesztõje a Magyar Rádió
Irodalmi osztályának. Több kötete jelent meg, fõként irodalmi
paródiák. Jelenleg a Palatinus Kiadó irodalmi vezetõje. 2002-ben
József Attila-díjat kapott.
Zolnai László

Eljött a tél, s lassan tovább is távozik,
hogy átadjon fivérének mindent, mit itt hagyott.
Hagyott rá havat, jeget, nem is keveset,
de nõvérének adott csókos leheletet:
bonthassa ki a tavasz üdítõ kezdetét, hófehér virágának tûnékeny
reményét.
S eljön a testvér, mely mindent elsöpör,
tavaszra csodás idõt jövendöl.
Megteszi ezt bolondos jókedvvel, néha szeszélyes természetével.
De a testvéreknek volt egy kishúga,
májusnak hívják, õ a szerelem hava.
Az õ dolga, hogy megtegye:
virágba szökkentsen, erdõt, mezõt és réteket,
hogy szerelembe bódítson emberi szíveket.
Varjas Attila

Húsvéti készülõdés
gyereknek
Itt a tavasz, a húsvét, napsugaras a barkarét.
Nyílik virág, gólyahír, ez most a nagy munkahét.
Hol vagy kedves nyuszi? Én hívlak csak, Nyuszi Juci!
Gyere velem játszadozni, fehér tojást festegetni!
Piacra kell érte menni, tyúkanyótól azt megvenni,
Szép hímesre festegetni, vendégségbe kell majd vinni.
A kislányok nagy örömére, a szép húsvét ünnepére.
Fiúk kapják vendégségért, az illatos locsolásért.
Azt kívánja a nyulad, sose legyen bánatod!
Legyen szép majd a nyarad, és boldog minden napod!
Szabó Lászlóné Györgyike

TISZTELT EGYESÜLETI TAGOK,
ÁBRAHÁMHEGY BARÁTAI!
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület, a Nádirigó Egyesület,
a NABE Ábrahámhegyi Csoportja az Önkormányzat
támogatásával
94
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Ábrahámhegy. A domboldali kertbõl nem látni le a vízre, fasorok,
házak, kiszögellések mögött, a takarások réseiben sejted. De ha
megérkezel, az elsõ pillantás nem lefelé, hanem a Balatonnak háttal,
a szõlõhegy és az ég peremén húzódó erdõ felé esik. Amikor az
Adrián kissé beúszva hanyatt fekszel a hullámokon, visszanézel a
tengerre hajló irdatlan hegyfalra, és felfogod végre, hogy a roppant
természet része vagy, az hasonló pillanat – de az ábrahámhegyi kép
ennél szelídebb, védelmet, értelmes nyugalmat ígér a szépségével, és
hétvégi utazóként kétségbeesetten reméled, hogy egyszer majd
megadatik kétlaki életet élni, nemcsak másfél napokra jönni, hanem
hónapokig itt maradni, tollászkodni, dolgozni, néha jóbarátokat
fogadni, tengerészsapkában akár, mint Illyés Gyula, mert a sapka azt
jelzi, itt te vagy a magad parancsnoka, senkihez nem kell igazodnod,
az idõddel végre te gazdálkodsz. Ez valószínûleg soha nem lesz így.
Ábrahámhegy isten áldotta helyen van. Badacsony elõtt, Szent
György-hegy borpincéihez is közel, de a forgalmas, lármás helyektõl
távol, még Révfülöp is metropolis hozzá képest. Családias strandjára
persze így is csak estefelé jársz, ilyenkor már nyugalom van, a
horgászok készülõdnek csöndesen, véget ért a nyaralómûszak, „a
robothoz hasonló sütkérezés a napon” (Hajnóczy). Nagy ritkán
összeakadsz ismerõsökkel, Borlay Kinga a Rádióból õsábrahámhegyi, egy ideig Földényi biciklizett eléd a szomszédos
Világosról, de az élet mára másfelé vitte, Závadáék laknak valahol
errefelé, a legközelebbi szomszéd Szepesi Attila Badacsonyörsön, de
soha nem akadtok össze, nem ront az ember a másik áhított
magányára, viszont jó tudni, hogy Attila is benne van a tájban.
Ábrahámhegy tehát maga a csönd – elvileg. De akármikor
érkezel, fûnyírók, motoros ekék, permetezõgépek berregése fogad,
olykor egy kis vasfûrésszel, csiszolóval kiegészítve. Az ember
konokul tönkre teszi azt, amiért idejött. Nincs irgalom. Úgy tudni,
Ausztriában a nyaralóhelyeken tilos a zajos hétvégi kerti munka.
Igaz, ott az sem valószínû, hogy az egyetlen kicsi futballpályát,
minden gyerek bázisát napokra (gondolod, pénzért) kisajátítsa egy
messzirõl jött baseball-csapat, hogy mesterségesen elõálljon az
ostoba dilemma az idegengyûlölet és a nyitottság jelszavai között.
Ezen a pályán zajlanak augusztusban a bornapok is, de a helyi ízeket
elmossa az evitákból meg lakodalmas slágerekbõl álló iszonyat
hajnalig. És mégis.
Ábrahámhegy lehet a világ vége, ahová elmenekülsz, s ahol
hajnalban, ha kitárod az ajtót, sárgarigófütty fogad (õ meg elõled
rejtõzik, szinte soha nem látod), munkazaj csak annyi, hogy a harkály
évek óta egy használaton kívüli telefonpóznát vizsgál tõled néhány
méterre. És Ábrahámhegy lehet a világ közepe, ahonnan nyár elején
Füredre, a Fordítóház kerti estjére csak átugrasz (Rácz Péter új
verseskötetét tetted ma Elmore Leonard krimije mellé, az õ darócos
hangú, hûvösen távolságtartó verseit furcsa mód közel érzed
magadhoz, pedig a szeretet szóról egyébként neked más képzeteid
vannak). Ahonnan nyár közepén Pulára is csak átcsalinkázol, hogy
Bérczes szabadtéri mulatságán jót diskurálj valakivel a lócán, disznó
módon nemigen figyelve a színpadi beszélgetésre. És ahonnan
nyárvégen Egyházashetyére zarándokolsz, nem Berzsenyi Dánielt,
hanem Ambrus Lajos névnapját ünnepelni.
Ábrahámhegy egyúttal Salföld gyönyörû szürkemarha-csordáját
is jelenti. Amikor hazaindulsz, elkerülve a parti zsúfoltságot föl
Veszprémnek, az õ látványukkal búcsúzik a Balaton. Idén sok a
borjú, barna(!) színük még messzirõl is kiválik a szürke tömegbõl,
elkísér még azután is, hogy Kékkútnál elkanyarodsz.

Májusra várva
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Reményi József Tamás

Amatõr versíróink írták
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Ha az ábrahámhegyi „jött-ment” éppen nincs Ábrahámhegyen, a
gondolatai azért sokszor arra járnak. Télvíz idején nem lehet
bármikor nekiindulni a Körmicnek, a sáros, havas meredeken
bizonytalan vállalkozás a célig eljutni. Akkor csak a vágyakozás
marad. Megnézi a fényképeket vagy böngészik az interneten. És talál
olyat, amit mindig is tudott, csak ritkán dörgölték az orra alá.
Ugyanis Ábrahámhegy a világ közepe…

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT szervez
Ábrahámhegy területén
Idõpont:
2009. április 4. szombat reggel 9 óra
A találkozás helyszíne:
Tûzoltó Szertár (football pálya)
Az Önkormányzat biztosítja a szemétszedõ
zsákot és kesztyût, valamint gondoskodik az
összegyûjtött szemét elszállításáról.

Várunk minden egyesületi tagot és mindenkit, aki Ábrahámhegy
tisztaságáért tenni kész!

Vella Zsolt
polgármester

Gödrös Zsóka
Nádirigó elnök

Dr. Ballagi Farkas
Fürdõegyesületi elnök

Fedõné Vodenyák Katalin
NABE elnök
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ANGOL Nyelvoktatás
ÁBRAHÁMHEGYEN
Csoportos és egyéni nyelvórák minden szinten,
bármelyik korosztálynak.
Nyelvtanulás- és gyakorlás, nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás, társalgás.
Szakképzési hozzájárulásból fedezhetõ tanfolyamok szervezése.
Nyelvtanárok: Somogyi György & Técsy Judit
Jelentkezés: telefon 06 (30) 667-4828 (Pannon)
E-mail: ssubich@pannonmail.hu

KERTÉPÍTÉS
Fûnyírás, kertépítés és parkosítás.
Bozótírtások, kényszervágatások.
Házkörüli munkák teljeskörû
karbantartása, lakások
és nyaralók takarítása.
Faházak, pagodák és játszóterek
készítése igény szerint. Parlagfû írtás!!

Érdeklõdni: Lõrincz Krisztián, 8258 Badacsonytomaj, Fû út 26.
Telefon: 06 (87) 702-265, Mobil: 06 (30) 847-35-16

GÉPI FÖLDMUNKA
Kertépítés, tereprendezés,
gépi földmunkák,
alapásás,
szennyvízcsatorna
bekötések

ÉPÍTÕIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS

Márkus-Ép Bt.
Ábrahámhegy

Tel.: 30/650-5849
E-mail: markus.ep@wdsl.hu
A különbség tisztán látszik

HD

500 Ft/hó

Belépési díj:
0 Ft

1920x1080 pixel felbontás, 16:9-es képarány, 5.1 Dolby Digital hang**, választható hang és felirat**, hagyományos felbontású csatornák csúcsminõségben,
prémius HD film-csatornák, elektronikus mûsorújság, internetes rádiócsatornák, országos lefedettség, gyerekzár

ÁBRAHÁM-SAT BT., Ábrahámhegy, Patak u. 40. Telefon: 87/472-104

Körjegyzõség ügyfélfogadási rendje:
Hétfõn és szerdán 8-12 és 13-15:30 óráig
Pénteken 8-13:30 óráig
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyzõ:
Hétfõn és szerdán 8-12 és 13-15:30 óráig
Elõzetes idõpontegyeztetés szükséges.
Polgármester:
Pénteken 9-16 óráig
Központi telefonszám: 87/471-506
Jegyzõ:
87/471-506
Mûszak:
87/471-107
Igazgatás:
87/471-108
Pénzügy, adóhatóság: 87/471-109
Fax:
87/471-110
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu
www.abrahamhegy.hu
Háziorvosi ellátás
Rendel: Dr. Németh Csaba
Tel.: 87/464-197 lakás, Mobil: 20/9444-862
Rendelõk:
- Ábrahámhegy: 87/471-516
Rendelési idõ: hétfõ 13-15, csütörtök 10-12 óráig
- Balatonrendes: 87/464-338
Rendelési idõ: kedd 13-14 óráig, csütürtök 8-9 óráig
- Révfülöp: 87/464-150
Rendelési idõ: hétfõ 8-12, kedd 9-12
szerda 8-12, csütörtök 16-18, péntek 9-12
Ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban
Telefon: 87/511-083; hétvégén, szombat, vasárnap és
ünnepnapokon 16:30-7:30-ig
Állatorvos
Dr. Szabó Béla, Kõvágóörs Tel.: 87/464-109, 20/475-2965
Hatósági állatorvos
Dr Ásványi Tamás, Kõvágóörs, Kossuth u. 26.
87/463-745, 20/9217-372
Fogorvos
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán
Badacsonytomaj; Telefon: 87/471-689
hétfõ 13-19, kedd 7-13, szerda 12-18
csütörtök 7-13, péntek 7-13
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, kedd 13-16 (Badacsonytördemic)
szerda 8-12, csütörtök 13-16, péntek 8-12 óráig
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp
Tel.: 87/464-065
Nyitva: hétfõ 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,
csütörtök 7:30-13, 16-18, péntek 9:30-17, szombat 8-12 óra
Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
Hõsök tere 5.; Tel.: 87/471-012
Nyitva: hérfõtõl péntekig 7:30-12, 12:30-17
szombat 8-10 óráig
Könyvtár, internetes helyiség és a kiállító helyiségek
Nyitva tartás:
hétfõn szünnap
kedd, szerda, csütörtök 15-20 óráig
pémtek, szombat
15-21 óráig
vasárnap
Zárva
Telefon: 70/380-0761
Kultúrház Tel.: 30/233-8361, 70/380-0763
Nyitva tartás szerdától szombatig 15-21 óráig
Tûzoltóság: tel.: 87/471-539
Csõtörések bejelentése: DRV RT. Badacsony, Egry sétány
Telefon: 87/531-007
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Ügyfélszolgálat: 40/220-220
Mûszaki hibabejelentés: 40/330-330
Falugazdász: Pekli Tamás
Telefon: 30/410-9525; Minden kedden 13-14 óráig
Hegybíró: Szõke Géza
Minden pénteken 15:30-17 óráig
Gyermekjóléti szolgálat: Bögös Rita
Minden hétfõn 10-12 óráig, Tel.: 20/999-5442
Családsegítõ szolgálat: Nagyné Arató Zsuzsanna
Páros héten szerdán 12-13:30 óráig, Telefon: 70/933-8066
Helyük: Kulturális Centrum (volt iskola)
Badacsonyi u. 12. hátsó udvar felõl
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Az Önkormányzat és a Fürdõegyesület Lapja
Felelõs kiadó: Vella Zsolt polgármester
Szerkeszti a szerkesztõ bizottság. Vezetõje: Fedõné Vodenyák Katalin
Nyomdai munkák: VISUAL.HU Kft., Tapolca
Nytsz: MKM B/PHF/1461/Ve/94.
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Ábrahámhegyi Hírmondó
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HBO MaxPak

1990 Ft/hó

KÖZÉRDEKÛ

