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Karácsony ünnepe hozzon szeretetet és megértést minden családnak, 

jóakaratot, és békességet az egész világnak! 
 

„A földön békesség és az emberekhez jó akarat” 

zengték angyali kórusok az első karácsony éjszakáján, a betlehemi mezők felett. 
 

Hogy mi valósult meg ebből 2000 év alatt, mindannyian tudjuk. Mert bár, 
békességre törekszünk, és jóakaratúak szeretnénk lenni, az angyali hangot 
gyakran elnyomja az indulat, a gyűlölet, a háborúk csatazaja. Pedig, a 
jóakaratra való hajlam, a jóra való törekvés, alapvető emberi érték, és 
mindannyiunkban benne rejtőzik. De hát akkor, hogyan lehetnek folyama-

tosan jelenlévő drámák, ellenségességek, irigy csatározások a családokban, a kisebb nagyobb közössé-
geken belül? Hogyan lehetnek háborúk, éhezhetnek emberek, és miért pusztulnak ártatlanok?  
Valami talán mégsem stimmel!  
 

Ha őszinték vagyunk magunkhoz, be kell látnunk, hogy alapvetően azt akarjuk, hogy nekünk és a hozzánk 
közelállóknak legyen elsősorban jó. Jó esetben nem zavar minket, ha ezen kívül másnak is jó, de ez az első 
kör. A problémák ott kezdődnek, amikor már az is zavar néhányunkat, amikor a jó másnak is jó. Az 
érdekszférák így ütköznek egymással. És hát hogyne ütköznének, amikor mindenki úgy akarja a jót, ahogy ő 
azt elképzeli. Törekednünk kellene a jóindulatú békességre, az elsődleges körnek a kitágítására, vagyis a 
valódi jóra, a lehető legtöbb ember számára.  
 

Hogy mindenkit szeressünk, túlságosan is nagy szó, a szeretet nagy címlet, nincsen nekünk abból elég.  
Az igaz, hogy karácsonykor valamelyest fellángol a lángja, de elmúltával újra csak fagyos napok 
következnek. Ám legalább a jóakarat, a méltányosság, a másik ember helyzetének, állapotának elismerése 
és tiszteletben tartása, legalább ez a tiszteletadás legyen meg. De valljuk be, hogy még ebben is 
gyengélkedünk nem csak mi, ha nem az egész világ. 
 

Időszerűbb nem is lehetne az angyali üzenet. A Földre olyan békesség kellene, amelyben a jóakarat 
uralkodik az emberi szívekben, családokban, közösségekben, népekben és a nemzetek között. 
 

Bár ez az ideális állapot, talán sosem érhető el, de lehet erre törekedni! Lehet, sőt kell is a másik ember, 
tiszteletére, értékeinek és érdekeinek figyelembe vételére, emberi méltóságának elfogadására törekedni.  
Azt szokták mondani, „a remény hal meg utoljára.” Szerintem nekünk, Ábrahámhegyieknek, van miben 
reménykednünk és bíznunk, hiszen településünkön nagyrészt a kölcsönös egymásra figyelés, és megértés a 
mindennapjaink alapja, még akkor is, ha ez nem valósul meg mindig száz-százalékosan. De ha minden 
tökéletes és hibátlan lenne, nem lenne mire törekednünk. 
 

A jóakarat nyilvánul meg folyamatosan az itt élő, és ide kötődő emberek tevékenységében, segítségében, 
abban, hogy törekszenek mindennapjaink és ünnepeink megszépítésére, jövőbeli életünk előbbre vitelére. 
Már csak egy kicsit kellene ezt a kört tágítani. Képviselőtestületünk is erre törekszik, hiszen 
lehetőségeinkhez képest igyekszünk minden korosztályt figyelembe véve, az itt élők kéréseit, igényeit 
kielégíteni, Őket mindenben támogatni. Azt gondolom, hogy erre válaszul megvan annak a lehetősége is, 
hogy még jobban kiszélesítsük a közös dolgainkhoz jóakaratúan állók körét. 
 

Kívánom, hogy a jóakarat, a kölcsönösség, és a bizalom kultúrája még szélesebb körben legyen jelen 
továbbra is nálunk! Kívánom, hogy az újévben legyen bennünk még több megértés egymás iránt, 

figyeljünk magunkra, és másokra, szűkebb és tágabb környezetünkre! Így születhet meg a remény, hogy a 
kisközösségek békessége és az azokban megszületett jóakarat békésebbé tudja tenni a világot is. 

Adja Isten, hogy így legyen! 
 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÜNK NEVÉBEN ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPET,  

EGÉSZSÉGBEN ÉS JÓAKARATBAN MEGTARTÓ BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNOK 

TELEPÜLÉSÜNK MINDEN LAKÓJÁNAK ÉS NYARALÓ TULAJDONOSÁNAK! 
 

                                                                                        Vella Ferenc Zsolt polgármester 
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Idézet Wass Albert: A funtineli boszorkány c. könyvéből: 
 

„Átfordul a tél. Mától kezdve minden reggel egy jóakaratnyit hamarabb kél a nap, s este későbben 
nyugoszik. Egy jóakaratnyit, minden nap. (…) Egy jóakaratnyit, így mondta az öreg! Ettől a mai estétől 
kezdve. Naponta egy jóakaratnyit. 
 

Naponta egy jóakaratnyival közelebb jön a tavasz. Ó, áldja meg az Isten azt, aki a jászolban született 
ezen az estén … Nem imádkozott még soha, nem is tudta, mi az. De most, ahogy hirtelen arra a 
titokzatos gyermekre gondolt, akiért mindez van, s aki jászolban született, s akinek emlékét a 
templomok őrzik, valami furcsa, boldog meghatottság fogta el. Valami alázatos hála azért a kis 
jóakaratért, ami végre megjött a hatalmas és ismeretlen idő mélyében, és minden reggel és minden 
este feszít majd egy keveset a nappalok zárján. Egy jóakaratnyit, éppen csak egy jóakaratnyit. 
Ameddig kitágul és megnő ez a jóakarat, és kibomlik belőle a tavasz!  (...) Hála legyen a Krisztus 
Jézusnak a jóakaratért… – mondotta halkan. (…) Birtalan gondolkozott egy keveset, aztán ezt mondta: 
– Igazad van, menyecske. Ennél nagyobb dolog nincsen a világon.” 
 

 
 
 

 

MIRŐL TÁRGYALT ÉS DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ TESTÜLET? 
 

A testületi ülések tartalma tájékoztató jellegű, az előterjesztés, a hivatalos jegyzőkönyv és a rendeletek hatályos 
szövege megtalálható a honlapon, vagy az Önkormányzaton ügyfélfogadási időben megtekinthető 

 

A Képviselő-testület 2015. november 5-i nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Gáspár József,  
Homonnay Zsombor képviselők. Később érkezett  Zavari Judit Andrea.  

A lakosság részéről: nem jelent meg senki. Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző 
 

NAPIREND ELŐTT: A testületi tagok, a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót megkapták, azok 
végrehajtása megtörtént. A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Bursa Hungarica pályázatokat 
most adják be, az érintettek. Mivel a testületi tagoknak a határozatok végrehajtásával kapcsolatban, 
kérdésük, hozzászólásuk nem volt, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadták. 
 

A polgármester tájékoztatta a testület tagjait, az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. A vizsgált 
időszakban két fő részesült rendkívüli települési támogatásban a napi megélhetési gondjai miatt 12.000 Ft 
illetve 15.000 Ft összegben, továbbá 14 fő részére beiskolázási illetve óvodáztatási támogatást nyújtottak 
12.000 Ft/fő összegben. A testület a tájékoztatót elfogadta. 
 

A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről: A polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy a 
csónakkikötő módosítás terve megérkezett. Homonnay Zsombor képviselő úr kérésére időpontot kért Pécseli 
Péter úrtól, de nem sikerült egyeztetni. A kisörspusztai bejárónál a Közútkezelő megcsinálta a vízelvezető 
árkot. A gyalogjárda építéssel kapcsolatban szerdánként egyeztetéseket tartanak a műszaki ellenőrrel és a 
műszaki vezetővel. Tihanyban részt vett a Balatoni Szövetség ülésén. Állásfoglalást kértek tőlünk a behúzós 
horgászattal kapcsolatban. Tizennégy önkormányzat jelzett vissza ebben a témában, melyből négy község 
támogatta, hét község egyértelműen elutasította, három önkormányzat kizárólag egy hétre támogatta. Részt 
vett a Leader ülésen, melyen a lejárt ciklusú elnökség helyett, új elnökséget választottak. Elnök lett Bedő 
Lajos Zalahaláp polgármestere, alelnök Mészáros László, elnökségi tag Csom Mária, Török Péter, 
Berkenyés István. A név is változott, mivel a Leadert kisebb munkaszervezetekre osztották, mert a 
megyehatárokat nem léphetik át a munkaszervezetek. Öt éven keresztül ő volt a felügyelő bizottság elnöke, 
ezt továbbra is elvállalta, ez elég komoly feladatokat ró rá. 
Részt vet a Tapolcai Társulási ülésen, ahol módosították az alapszabályt. Tájékoztatást kaptak arról is, hogy 
az épületre van egy-két jelentkező bérlő, amely bevételt jelenthet majd a társulásnak. Gáspár József 
képviselő kérdése: A szúnyogírtás rendszerében lesz változás? Vella Ferenc Zsolt polgármester: A 
következő két hétben térképszelvényt kapnak és be lehet jelölni, hogy kívánunk-e változtatni azon a 
területen ahol eddig írtottak. Homonnay Zsombor: A vízszintszabályozással kapcsolatban van szó a 
települések között?              
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Vella Ferenc Zsolt: A BAHART vezérigazgatója jelezte, hogy egyetlen helyen, Pálkövénél lehet a követ 
levinni a Balatonra, de ott a Pálkövei Védegylet komoly ellenállást tanúsít. A BAHART is foglalkozik ezzel, 
mivel a 120 cm-t meg kell emelni. A Balatoni Szövetség megkeresi a minisztériumot, hogy milyen pénzből 
lehet ezt megoldani. Homonnay Zsombor: A járdán két szakaszon megmaradt a régi kő, ez már a jó szint? 
Vella Ferenc Zsolt: 10-12 cm-nek kell lenni. Megmérték, egyenlőre ilyen marad, egyes szakaszokon meg-
maradt a régi kő, egy húszméteres szakaszon visszabontották. Homonnay Zsombor: December 9-ig lehet a 
Kvassay Jenő vízgazdálkodási tervhez hozzászólni. Elkészít egy szöveget, akár Ábrahámhegy vonatko-
zásában, de van még 3-4 település a déli parton. Mindenképpen vegyék be a vízgazdálkodási tervbe, külö-
nítsenek el pénzt, most zajlik a társadalmi egyeztetés ezügyben. Vella Ferenc Zsolt: Javasolta, hogy a 
beszámolót fogadják el. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A testület a két ülés 
közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.  
 

1. napirendi pont: Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása: Wolf Viktória jegyző: A költségvetési rendelet módosítását a képviselő-testület döntései és 
ezen időszak alatt szükségessé vált változások rendezése indokolja. Megállapítható, hogy az önkormányzat 
a vagyonával jól gazdálkodik. A napirendi pont témájáról a képviselők az előterjesztést megkapták, azt 
megvizsgálták és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 

2. napirendi pont: Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának 2015. III. negyedévi gazdál-
kodásáról. Vella Ferenc Zsolt polgármester: összességében megállapítható, hogy Ábrahámhegy Község 
Önkormányzatának gazdálkodása kiegyensúlyozott, takarékos, pénzkészlete szept. 30-án 213.562 e.Ft.  
Ki kell fizetni még ebből a járdaépítést, a kisbuszhoz az állami támogatás pedig még ezután fog érkezni.  
Homonnay Zsombor képviselő: Milyen kiadást tervezünk az idén? Tegnap szembesültünk vele, hogy 
csónakkikötő nem lesz olcsó. Vella Ferenc Zsolt: az csak jövőre lesz. Még a jövő heti megbeszéléstől függ, 
de ezzel foglalkozni kell, a tervre különítettünk el összeget és benne van a költségvetésben. A képviselő-
testület az önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadta.  
 

3. napirendi pont: A 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása: Wolf Viktória jegyző: A helyi önkor-
mányzatokról szóló törvény rögzíti, hogy az éves ellenőrzési tervet a testületnek az előző év december 31-ig 
jóvá kell hagynia. A 2016. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására három cégtől kértek árajánlatot. A leg-
olcsóbb ajánlatot a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. adta, bruttó 190.550 Ft összegben, előző évben erre a 
feladatra bruttó 277.000 Ft-ot költöttek. A testület határozott arról, hogy a belső ellenőri feladatok elvég-
zésére a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt.-vel (9700 Szombathely, Százhold u. 27.) köt szerződést, és az ehhez 
kapcsolódó kiadásokat a 2016. évi költségvetés működési kiadásainak terhére biztosítja. Az ellenőrzés egyik 
célja annak megállapítása, hogy a költségvetési normatíva igénylések megfelelnek-e a hatályos 
jogszabályoknak, tárgya a költségvetési törvényben szereplő normatívák igénylésének és elszámolásának 
ellenőrzése, ellenőrzendő időszak: 2015. év. Időtartama: 2 revizori nap, módszere: Szabályszerűségi-, 
pénzügyi ellenőrzés. Ütemezése: 2016. szeptember. Az ellenőrzés másik célja annak megállapítása, hogy a 
pénzkezelés megfelelően szabályozott-e és a gyakorlat megfelel-e a jogszabályi és helyi rendelkezéseknek, 
tárgya: a pénzkezelés szabályozottságának és elszámolásának, valamint nyilvántartásának ellenőrzése, 
időszak: 2015. év. Időtartam: 1 revizori nap. Az ellenőrzés módszere: Bank- és pénztárbizonylatok, 
kifizetéseket alátámasztó dokumentumok ellenőrzése, szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés, szúró-
próbaszerűen. Ütemezése: 2016. szeptember. 
 

4. napirendi pont: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása: 
Vella Ferenc Zsolt polgármester: a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az általános iskolák felvételi 
körzetét a 2016/2017. tanévre vonatkozóan. A tervezet szerint a Révfülöpi Általános Iskola esetében a 
település teljes közigazgatási területére vonatkozik a felvételi körzet. Tavaly is kérték, hogy vegyék be a 
badacsonytomaji iskolát, de nem történt meg. Kérjék-e az idén is? Kovács József alpolgármester javasolta, 
hogy az idén is kérjék. A testület határozott arról, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Révfülöpi 
Általános Iskola 2016/2017 évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy település teljes 
közigazgatási területeire vonatkozóan, és javasolja azt a Tatay Sándor Általános Iskola, Badacsonytomaj 
vonatkozásában kiterjeszteni, a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni. 
 

5. napirendi pont: Nem a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről: 
Vella Ferenc Zsolt polgármester: Tóth Mária tankerületi igazgató asszony megkereste önkormányzatunkat, 
hogy nem a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodást 
kössük meg. A Tankerület megvásárolta a leadott bérletigénylésnek megfelelően, a helyközi éves tanuló 
bérleteket, melyek költségét önkormányzatunk téríti meg a KLIK részére történő átutalással. A testület 
döntött arról, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, nem a kötelező felvételt biztosító iskolába 
történő utazás költségeinek térítéséről szóló, előterjesztés szerinti megállapodást elfogadja és felhatalmazza 
a polgármestert annak aláírására, ellenjegyzésére pedig Wolf Viktória jegyzőt. 
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6. napirendi pont: Beszámoló Ábrahámhegy község környezeti állapotáról: Vella Ferenc Zsolt polgár-
mester: A beszámoló célja, hogy tájékoztatást adjon a település környezetvédelme érdekében tett általános 
és speciális intézkedésekről, a környezet védelmét szolgáló tevékenységekről, a jogszabály által előírt és 
teljesített kötelezettségekről, valamint az elvégzendő feladatokról. Homonnay Zsombor képviselő javasolta a 
komposztálást napirendre tűzni, mivel van egy kész anyag. A vízelvezetés a Horváth Gáborék kapcsán 
felmerült, arra is készülni kellene. Vella Ferenc Zsolt javasolta, hogy a beszámolót fogadják el, kérte a 
testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.  
A testület Ábrahámhegy község környezeti állapotáról szóló 2015. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadta.  
 

7. napirendi pont: Tájékoztató  az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosítá-
sáról szóló 2015.évi CXXXIII. törvény hatályba lépésével kapcsolatos feladatokról: Wolf Viktória jegyző: 
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás feladatkörébe tartozó szociális feladatok ellátásának szervezeti 
kereteit a 2016. január 1. napjával hatályba lépő 2015. évi CXXXIII. törvény jelentősen át fogja alakítani. Az 
egyik legfontosabb változás a családsegítés és gyermekjólét integrálása. Ez azt jelenti, hogy a családsegítés 
és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-től csak egy szervezeti és szakmai egységben működhet. A 
törvény a közös önkormányzati hivatalok székhely-települései feladatkörébe utalja, hogy lakosságszámtól 
függetlenül köteles biztosítani a családsegítést és működtetni a gyermekjóléti szolgálatot. A magunk részéről 
a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatot javasoljuk továbbra is, mivel 
jó a kapcsolat és jó a szakmai kollektíva. Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolta, hogy ezt fogadják el. A 
képviselő-testület figyelemmel az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvényekben foglaltakra 
felülvizsgálta az önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatainak ellátásának módját, szervezeti kereteit, és az e feladatok biztosítására kötött ellátási 
szerződéseket. A felülvizsgálat eredményeként 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó 
családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás keretében, a társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat, (8300 Tapolca , Nyárfa u.3.) keretében az önkormányzat és a társulás között 
létrejött ellátási szerződés alapján, társulás keretében kívánja ellátni. 
 

8. napirendi pont: Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolta, hogy november 26-án 16.00 órakor tartsák 
meg a közmeghallgatást. A javaslatot a testület támogatta és elfogadta.  
 

9. napirendi pont: Ábrahámhegy 748/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése: Vella Ferenc Zsolt polgármester: 
az előző ülésen a testület döntött az ingatlan pályázati kiírásáról. A pályázati eljárás lezárult, a pályázatra 
nyitva álló határidőn belül egy pályázat érkezett be, melyről megállapítást nyert, hogy megfelel a pályázati 
kiírásban rögzített valamennyi feltételnek. Javasolta, hogy Ficzere-Hardi Anikó pályázatát érvényesnek 
minősítsék és hatalmazzák fel a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A testület az 
önkormányzat 1/1 tulajdonát képező belterületi beépítetlen 1.386 m2 alapterületű, természetben 
Ábrahámhegy, Fenyves utcában található, az üzleti vagyon körébe tartozó Ábrahámhegy 748/13 hrsz-ú 
ingatlanra Ficzere-Hardi Aniko Deutschland, 79576 Weil am Rhein, Hans Carossa str. 8. által határidőben 
benyújtott pályázatot megismerte, azt érvényesnek minősítette, és az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2010 (VI.22.) önkormányzati rendelet szerint azt részére 4.255. 000 
Forintért értékesíti. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Felkéri Dr. Baráth 
Marianna (8300 Tapolca, Halápi u. 4.) ügyvédet az adásvételi szerződés előkészítésére és annak 
ellenjegyzésére. 
 

10. napirendi pont: A 2016. évi munkatervről: A képviselők a munkaterv előterjesztését megkapták, azt 
megismerték és elfogadták. Felkérték Wolf Viktória jegyzőt, hogy azt a www.abrahamhegy.hu honlapon 
tegye közzé. 
 

11. napirendi pont: Az adóztatásról szóló beszámoló: Wolf Viktória jegyző tájékoztatta a testületet arról, 
hogy a törvény szerint a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, 
tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételekről. Az adóbehajtási és adóvégrehajtási munka 
jó, a bevételek teljesültek és nincsenek jelentős mértékű kintlévőségek. Gáspár József képviselő kérdése, 
hogy idegenforgalmi adóellenőrzés van-e Badacsonytomajon? Wolf Viktória: igen. Gáspár József: tudja, 
hogy ezt a legnehezebb behajtani, itt tíz éve nincs ellenőrzés, legalább egy adminisztratív jellegű ellenőrzést 
kellene csinálni. Mindenki visszaadta az engedélyét, de az ember látja, hogy idegen autók állnak az 
ingatlanoknál. Wolf Viktória: köztisztviselőként foglalkoztatott adóellenőr végezhet ilyen ellenőrzést. 
Amennyiben saját kollégák elvállalják külön megbízás alapján, akkor ők végzik, ha nem vállalják, akkor 
pályázat útján meg kell hirdetni. Gáspár József: Végig kellene nézni, ki az, aki visszaadta az engedélyét és 
mégis folytat szobakiadói tevékenységet. Wolf Viktória: Az idén ezt három kolléga végezte, ebből az egyik 
nyugdíjba megy, de egy harmadik munkatársat meg tud bízni, hogy Ábrahámhegyen is végezze el az 
ellenőrzést. Erre volt költségvetési forrás, de nem is használták fel. Közzétételi hirdetményt készítenek, hogy 
mi a szálláshely fogalma, milyen engedélyezéssel működik, és mi a szankció, ha valaki ilyen tevékenységet 
engedély nélkül végez. A testület a beszámolót elfogadta, felkérte a polgármestert, hogy az adókból 
származó bevételekről a lakosságot tájékoztassa.                                                       folytatás  az 5.oldalon 

http://www.abrahamhegy.hu/
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12. napirendi pont: Tájékoztató a helyi adókról: A képviselő-testület a helyi adókról szóló tájékoztatást 
előterjesztésben megkapta, azt megtárgyalta és a helyi adókról szóló 9/2014.(X.08.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott adók vonatkozásában a telekadó mentességre vonatkozó szakaszok 
felülvizsgálatáról hozott határozatot. 
 

13. napirendi pont: Javaslat a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára: Wolf Viktória jegyző: A 
temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezik az egyes köztemetőkre vonatkozó díjak mértékének 
éves felülvizsgálati kötelezettségéről. Vella Ferenc Zsolt polgármester: A rendelettervezetben az urnafülke 
árát csökkentették, 80.000 Ft helyett 40.000 Ft-ra, ez változik a díjakban. A rendelettervezetet a képviselők 
az előterjesztés szerint elfogadták. 
 

14. napirendi pont: Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására: Wolf Viktória jegyző: A szociális célú tűzifára benyújtott pályázaton 8 erdei m3 tűzifa 
támogatást nyertek, 142 .240 eFt összegben. Erről kell elszámolni. November 30-ig kell beadni a 
kérelmeket, az igénylők személyenként maximum két m3 fát kaphatnak. Előnyben részesülnek az aktív korú 
ellátásban részesülők, a lakhatási támogatásban részesülők, valamint az időskorúak járadékára jogosultak. 
A testület a rendeletet az előterjesztés szerint elfogadta, valamint döntött arról is, hogy a Bakonyerdő 
Erdészeti és Faipari Zrt-vel (8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.) 8 erdei m3 keménylombos szociális célú tűzifa 
vásárlására és kiszállítására adásvételi szerződést köt, felhatalmazta a polgármestert, annak aláírására. 
 

15. napirendi pont: A 121/2015. (VIII.18.) képviselő-testületi határozat módosítása: Wolf Viktória jegyző: 
A képviselő-testület a 121/2015. határozatában fogadta el a DRV gördülő fejlesztési tervét. A DRV által 
kiküldött anyagban négy ellátási területet jelölt meg, de Ábrahámhegy csak kettőben érintett, emiatt kérik a 
módosítását. Fentiek alapján a testület a Gördülő fejlesztési tervről szóló 121/2015 (VIII.18.) határozatát 
visszavonta, valamint annak módosítását elfogadta. 
 

16. napirendi pont: A Ságvári utca elnevezéséről: Wolf Viktória jegyző: Az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontja, illetve a Jogi és Igazgatási Főosztály megvizsgálta a megkeresésünket, és egyértelműen 
bizonyítottnak látta, hogy az ábrahámhegyi Ságvári utca neve a kővágóörsi Ságvári családra vezethető 
vissza. A név tehát, nem kapcsolható XX. századi önkényuralmi politikai rendszer megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában szerepet vállalt személyhez, mely állásfoglalását 4941/2/2015.ET számon 
megadta. Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolta, hogy az utcát ne nevezzük át és hivatkozzunk az MTA 
állásfoglalásra. Ezt fogjuk megírni a Kormányhivatalnak. A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a 
Veszprém Megyei Kormányhivatalt értesítse. 

 

Több kérdés, hozzászólás a napirendi pontokkal jkapcsolatban nem hangzott el, 

a polgármester az ülést bezárta. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Közmeghallgatás, 2015. november 26-án 
 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Gáspár József, 
Homonnay Zsombor, és Zavari Judit Andrea képviselők. A lakosság részéről megjelent 11 fő. 

Tanácskozási joggal jelen volt: Wolf Viktória jegyző 
 

1.napirendi pont: Beszámoló a képviselő-testület munkájáról: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
tájékoztatta a megjelenteket az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, mely szerint a személyi juttatások 
arányos teljesítést mutatnak. A tervezés során számolt 6 fő teljes munkaidős dolgozó bére 12 hónapra, 4 fő 
strandi dolgozó bére 5 hónapra valamint 4 fő 12 hónapos foglalkoztatott bére tartozik ide. Az állományba 
nem tartozók juttatásaiba a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik, mely az elfogadottak 
szerint lett számolva. A járulékok a személyi juttatások alapján teljesültek. A végleges pénzeszköz átadások 
között a Közös Hivatal, az óvodák, a háziorvos támogatása szerepel. Pénzeszköz került átadásra a 
Kistérség, illetve a Badacsony CÉH Egyesület, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület és a Tűzoltó Egyesület 
részére. Az Önkormányzat által folyósított ellátások kifizetései a háromnegyed évnek megfelelően alakultak. 
A felhalmozási kiadásoknál a járda tervek díja 871eFt, Patak utca vízelvezető 200eFt, számítógépek 
beszerzése 938 eFt, fénymásoló beszerzése 317 eFt, ingatlanok beszerzése 500 eFt, kazán vásárlás 
280 eFt, Strand felújítási munkák 3282 eFt. összegben szerepel. A működési bevételek között szerepel a 
strandi bevétel, az ehhez kapcsolódó áfa és kamatbevétel. A helyi adók teljesítése összességében nézve 
megfelelő. Az átengedett központi adó bevételek a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján kerültek 
számításra. Eszerint, Ábrahámhegy Község Önkormányzata évi költségvetése, 2015. szeptember 30.-ig az 
alábbiak szerint teljesült:                    
                                                                                                                               folytatás a 6.oldalon 
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Kiadások:       Bevételek: 
Személyi juttatások:  18.412 eFt  Működési c.tám. ÁHB:              30.237 eFt 
Járulékok:     4.547 eFt  Felhalmozási c.tám.ÁHB:    5.000 eFt 
Dologi kiadások:  52.596 eFt  Közhatalmi bevételek:               48.042 eFt 
Ellátottak p.ellátása:    1.689 eFt  Működési bevételek:    44.962 eFt 
 
Egy.műk.c.kiadások:    4.466 eFt  Felhalmozási bevételek:          702 eFt 
Beruházások, felújítások:   6.188 eFt  Finanszírozási bevételek:    171.239 eFt 
Finanszírozási kiadások:   1.592 eFt    ……………………………….. 
Összesen:   89.490 eFt  Összesen:   300.182 eFt 
 

2015. évben elkészültek és benyújtásra kerületek Magyar Államkincstárhoz a 2014. évről szóló beszámolók, 
a havonta, negyedévente beadandó pénzforgalmi és mérlegjelentések. Az Önkormányzat gazdálkodása 
kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2015. szeptember 30-án 213.562  Ft. 
 

Az adóügyi feladatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a községben 2015. november 16-ig a főszámon 
iktatott adóügyi iratok száma 420 db volt. Az év folyamán fellebbezés nem érkezett. A beérkezett 
méltányossági kérelmek elbírálása megtörtént. A Kővágóörsi Közös Hivataltól történő kiválás és a 
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás az adóigazgatás területén is 
zökkenőmentesen és fennakadás nélkül lezajlott. Megállapítható, hogy jóval több idő áll rendelkezésre 
egyeztetésre, a hiányzó bevallások felderítésére. Ezáltal az adóbevételek is növekedhetnek. 
 

Az építményadó kivetésével kapcsolatban tájékoztatta a megjelenteket, hogy adóköteles az 
önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, 
épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, 
illetőleg hasznosításától függetlenül. 2015. január 1. napjától módosult az Önkormányzat helyi adórendelete. 
A Földhivatal az Adóhatóság rendelkezésére bocsátotta Ábrahámhegy illetékességi területén lévő összes 
ingatlan adatát. A nyilvántartás összevetése az adóhatósági adatokkal jelenleg is folyamatban van. Emiatt 
több ingatlantulajdonos/haszonélvező kapott felhívást építményadó bevallásra. A felhívás a helyi lakosságot 
is érinti, de ez nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy építményadót kellene fizetniük. Az Önkormányzat 
Képviselő-testülete mentességet biztosít a lakás és a főépülettel egy helyrajzi számú ingatlanon lévő 
egyéb építmény összes hasznos alapterülete után 150 m

2
-ig.  

Az adó mértéke 2015. évben az építmény hasznos alapterülete után változatlanul 600 Ft/m
2
 évente. A 2015. 

november 16-ig befizetett adó összege: 35.802.411 Ft. 
 

A gépjárműadóval kapcsolatban elmondta, hogy a belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott 
gépjárművek után kell gépjárműadót fizetni. Ennek befolyt összege 2015. november 16. napjáig 
6.289.087 Ft. 2013. január 1-től már nem a gépjárműadó egésze illeti meg az Önkormányzatot, annak 
60 %-a (3.773.452 Ft) a Magyar Államkincstárnak átutalásra került. Az önkormányzatot a fennmaradó  
40 %, 2.515.635 Ft illette meg. 
 

Iparűzési adóval kapcsolatban: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. A vállalkozók tájékoztatása és bevallásra felhívása 
megtörtént. Az adó mértéke 1,7 %. 2015. november 16-ig a bevétel 8 908 900 Ft volt. 
 

Telekadó: Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó mértéke 100 Ft/m
2
. A helyi 

adókról szóló rendelet alapján mentes ezalól a beépített belterületi ingatlan, valamint a beépítetlen belterületi 
ingatlan a megszerzéstől számított 3 évig. 2015. november 16-ig a befizetések összege 713.605 Ft volt. A 
telekadó rendeletet módosítani fogják és a beépítetlen, gondozott ingatlan után sem kell fizetni.  
 

Amennyiben az adóalanyok adófizetési kötelezettségüket az előírt határidőn belül nem teljesítik, 
késedelmi pótlék felszámítására kerül sor. 2015. november 16-ig az Önkormányzat számlájára 146 093 
Ft késedelmi pótlék érkezett. 
 

Illeték bevételi számla: A fellebbezések és az adóigazolások illetékét kell az illetékbefizetési számlára 
megfizetni. Ennek teljes összegét az önkormányzati adóhatóság a Magyar Államkincstár Nemzetgazdasági 
Osztályára átutalja át. Az illeték átutalások határidőre megtörténtek. Összege 15.000 Ft volt. 
 

Talajterhelési díj: A helyi rendelet alapján 2014. évi talajterhelési díjról 2015. március 31. napjáig kellett 
bevallást benyújtani. Bevallásra kötelezettek azok a személyek, akik a rendelkezésre álló közcsatornára 
nem kötöttek rá. A közcsatornára csatlakozók számának emelkedése miatt a talajterhelési díj adóalanyainak 
száma évről-évre csökken, ezáltal a bevétel is kevesebb az előző évekhez viszonyítva. A befizetések 
összege 2015. november 16-ig 362.080 Ft volt. 
 

Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az 
Önkormányzat területén egy vendégéjszakát eltölt. Az adó mértéke 2015. évben egy éjszakára 
személyenként 300 Ft. A 18. életévét be nem töltött mentesül az idegenforgalmi adó fizetése alól. A 70 év 
feletti magánszemélyek után járó mentesség megszűnt. A befizetett adó összege 2015. november 16-ig 
1.919.200 Ft volt. A befizetés 6397 vendégéjszakára vonatkozik.                                 folytatás a 7. oldalon 
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Idegen bevételi számla: Ezen a számlán kell nyilvántartani a más hatóságok által behajtásra kért befizeté-
seket. A számlára 13.200 Ft érkezett, a befizetések teljes összegét a behajtást kérő szervhez átutaltuk. 
 

Ábrahámhegy Önkormányzatához 2015. november 16-ig befolyt adóbevételek összesítése 
 

Építményadó:     35 802 411 Ft 
Talajterhelési díj:        362 080 Ft 
Gépjárműadó:      6 289 087 Ft 
Iparűzési adó:      8 908 900 Ft 
Telekadó:         713 605 Ft 
Késedelmi pótlék:        146 093 Ft 
Illetékbeszedési számla:         15 000 Ft 
Idegenbevétel:           13 200 Ft 
Idegenforgalmi adó:     1 919 200 Ft 
Összesen:                 54 169 576 Ft 

 

Ábrahámhegy Község strandja 2015-ben május 15-én nyitott üzemszerűen és szeptember 15-ig tartott 
nyitva. A biztonsági őrszolgálat naponta 18.00 órától 6.00 óráig volt a strandon egy fő biztonsági őrrel.  
A vízimentési feladatok ellátására a Balatoni Vízimentők Szakszolgálatával történt a szerződéskötés, melyet 
egy fő vízimentő végzett, hétvégenként pedig még egy plusz fő volt jelen. A strandon a fürdőzők 
tájékoztatása megtörtént a vízminőség, levegő és víz hőmérséklete, fürdő rendeltetésszerű használata, 
egyéb közérdekű információk adása a pénztár helyiségnél, valamint kifüggesztésre került a hirdetőtáblákon, 
a strand házirendjével együtt. A strandon 5 büfé üzemelt és egy strandcikk árus valamint vízibicikli 
kölcsönző és minigolfpálya állt a vendégek rendelkezésére. A községben a vendéglátóüzletek nyitvatartása 
szezonális, igazodik a vendégforgalomhoz. Három étterem működik, egy pizzéria, kettő büfé-borozó, és egy 
teázó. Élelmiszer-jellegű vegyes üzlet kettő áll a lakosság rendelkezésére. Szálláshely igénybevételére 
lehetőség nyílik a magánszálláshelyeken. A magánszállásadói tevékenységgel foglalkozók száma 94 fő. Itt 
hívta fel a polgármester a lakosság figyelmét a tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó befizetésére, 
mivel a befizetett összeghez az állam támogatást ad az önkormányzatnak, azért bír olyan fontossággal 
ennek az adónemek a teljesítése, mert ezt az önkormányzat visszafordítja a községre, az utak 
karbantartására, közvilágításra.  
 

A képviselő-testület döntései alapján 2015-ös évben az alábbi beruházások készültek el: 
- Ábrahámhegy Községi Strand alacsony fekvésű területeinek feltöltése, újrafüvesítése. 
- Akadálymentes vízi bejáró létesítése  
- 71-es főút jobb oldalán a járda burkolat felújítása  

A járdaépítésnél a lakosság jelzéseit figyelembe vettük.  
 

Előkészítés, felmérés, illetve tervezés alatt van: 
- A Patak utca rekonstrukciója, melynek részeként a meglévő buszöböl felújítására, valamint 

áthelyezésére az önkormányzat már tervekkel rendelkezik, az engedélyezést követően megkezdődik 
a megvalósítása.  

- A csónakkikötő tervezése jelenleg zajlik előzetes tervek alapján elmondható, hogy első körben 
- 47 db hely kerülhet kialakításra. 
- A patak parton a megkezdett közvilágítás a Tompos hídig, illetve a Posta utcáig való továbbépítése. 
- A település közvilágítási lámpáinak energiatakarékos ledes kivitelűre cseréjét tervezzük, 
- mellyel mintegy felére csökkenne a település energia költsége. 
- Közúti jelzőtáblák beszerzése, hiányzó jelzőtáblák pótlása, forgalmi rend felülvizsgálata, mely során 

megvizsgálásra kerül, az egyirányú forgalmi rend kialakítása, a Ságvári utcában. 
- A patak partján napelemes rendszer, telepítését tervezzük, mellyel tovább csökkenthető az 

Önkormányzat energiaigénye és költsége. 
 

A polgármester tájékoztatott a továbbiakban, hogy a Balaton vízszintjét 120 cm-re fel fogják emelni, ezzel 
kapcsolatban észrevételt lehetett benyújtani. Ábrahámhegy Község Önkormányzata és a Nádirigó Egyesület 
jelezte, hogy ügyfélként kíván részt venni az eljárásban.  
 

A Ságvári utca elnevezésével kapcsolatban levelezésben vannak a Kormányhivatallal, mi máshonnan 
eredeztetjük a nevét, nem Ságvári Endréről lett elnevezve.  
 

A lomtalanítás az önkormányzat minden próbálkozása ellenére egy napos lesz, és 2016 május 13-án kerül a 
szolgáltató által megtartásra. 
 

A munkaügyi feladatokkal kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2015. január 1-vel Ábrahámhegy 
Község Önkormányzat hatósági, igazgatási feladatainak ellátását, a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati 
Hivatal látja el, 22 fő teljes munkaidőben kinevezett köztisztviselővel. A munkaügy területén feladat, a 
hivatalban és az önkormányzatoknál foglalkoztatott állandó munkavállalókkal kapcsolatos ügyviteli feladatok 
elvégzése (kinevezés, átsorolás, megszüntetés, igazolások kiadása, stb.). 
 

                                                                                                                                                                                  folytatás a 8. oldalon 
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A központi illetmény-számfejtő rendszerben havi rendszerességgel a helyben számfejtett kifizetések 
(képviselői tiszteletdíj, ápolási díj, megbízási díj, munkába járás, étkezési utalványok, táppénzes igazolások 
és távollétek, szabadságok) lejelentése határidőre megtörtént.  
 

Állandó munkavállalók: 
Kommunális feladatok   1 fő  Művelődési Ház  1 fő  
Kulturális Centrum  1 fő Takarító   1 fő  
Falugondnok   1 fő Strand    5 fő  
Közfoglalkoztatott  3 fő  
 

A hagyatéki ügyekkel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a településen 11 esetben indult 
hagyatéki vagy póthagyatéki eljárás. 
 

Az Ábrahámhegyi kirendeltséghez beérkező kérelmek alapján megtörtént a lakóhelyet vagy tartózkodási 
helyet létesítő személyek nyilvántartásba vétele, a bizonylatok okmányiroda felé történő továbbítása.  
A községben házasságkötés 5 db volt, hazai anyakönyvezés kezdeményezése 1 db. 
 

Tájékoztatta még a lakosságot, hogy a községben 39 rendezvény volt, a költségvetésben erre 7 millió 
forintot biztosítottak és a teljesítés megfelel az előirányzatnak.  
 

2. napirendi pont: Közérdekű kérdések és javaslatok: Vella Ferenc Zsolt polgármester kérte a jelen-
lévőket hogy a közérdekű kérdéseiket, javaslataikat tegyék fel.  
 

Varjas György köszöni, hogy hozzászólhat, kéri a képviselő-testületet és a polgármester urat, hogy segítse a 
problémája megoldásában. A Sziget utcában a csapadékvíz elvezetéséről van szó. Több évvel ezelőtt a 
rendszert át kellett mosatni, hogy elfolyjon a víz. Amikor felhőszakadás jött hozzájuk befolyt a víz. A 
csatornát kitisztították, ott ahol a Hársfa utcából befolyik. Kéri az árok kipucolását, mivel a növényzet 
beborította. A hegyen a hegykapunál, Vida János házától a parcellák kint vannak az út szélén és rengeteg 
sár jön le. A hegyről lejövet a polgárőrség autója fennakadt. Fel kellene szólítani a tulajdonosokat, hogy ezt a 
próbálják megoldani. A járda mellett a kerítés vissza lett állítva, a Posta utca és a Bökkhegyi út között nagy 
gödör van. Vella Ferenc Zsolt polgármester válasza: Az első kettő problémáját kezelik, a vízelvezetést a 
későbbiekben tudják csak megoldani. A kerítés miatt már árajánlatot kértek.  
 

Varjas Györgyné: a Tóth dombról, ahol jön a bicikli út, ott az a rész teljesen tele van bokrokkal. A 
bicikliseknek így veszélyes közlekedni, ki kellene vágni a fákat. Vella Ferenc Zsolt polgármester válasza: A 
jelzett terület magánterület, a tulajdonosokat fel lehet szólítani, vagy vállalkozót lehet megbízni, amit viszont 
ki kell fizetni.  
 

Kiszelyné Jónás Ildikó az Árpád utcában az árok becsatlakozása és a Pál utca közötti szakasz bicikli 
közlekedésre kifejezetten veszélyes. Vella Ferenc Zsolt polgármester: a hegyről lejövő föld magán-
tulajdonosok területéről jön le, azt a tulajdonosoknak kell megoldani, az önkormányzat minden feladatot nem 
tud vállalni és kifizetni. 
 

Szabó Lászlóné tíz évvel ezelőtt a kútnál a Szőlők utcánál földes utak voltak. A gazdák úgy oldották meg, 
hogy rönkfát tettek oda, volt aki sövényt ültetett. Homonnay Zsombor képviselő: az Árpád utcai homokot fel 
lehetne használni a járda mellé és talajra szükség lesz a strandon is. Mindig szükség van földre, pl. ha kertet 
rendezünk, az önkormányzatnak is lehetne ilyen készlete és lehetne kérni. Gáspár József képviselő: a Lakos 
pincét felújították, szőlőt ültettek és nem lehet tudni, hogy a tulajdonos milyen talajművelési technikát akar. 
Vida János háza előtt is sár van. A tulajdonosokkal egyeztetni kell, lehet, hogy fűvesítéssel meg tudják 
oldani.  
 

Szabó András a Posta utcában betört az árok, mivel a lapok kijöttek. Vella Ferenc Zsolt polgármester: a 
kivitelezés folyamatban van és új korlát is fog készülni.  
Hornyák Róbertné: a Badacsonyi úton szép a járda. A híd mellett lépcső van, és óriási nagyot kell lépni. 
Kovács József alpolgármester: tegnapelőtt elkészült és van még egy lépcsőfok.  
 

Szabó Lászlóné: a buszmegálló tábla máshol van, mint a megálló és a táblánál áll meg a busz. Ha esik az 
eső a buszra várók megáznak. A táblát a villanyoszlopra kellene tenni. Vella Ferenc Zsolt polgármester: a 
kérésre megpróbálnak kompromisszumos megoldást találni.  
 

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket az évvégi rendezvényekről: Mikulás ünnepség lesz, melyre várják 
a kisgyermekeseket, a Luca napi forralt bor és pogácsasütő versenyre december 12-én, 18-án 14.00 órakor 
a nyugdíjasok karácsonyi ünnepségére, december 23-án 16.00 órakor a Falukarácsonyra, december 31-én 
pedig a Szilveszteri pancsolásra, valamint Óévbúcsúztató mulatságra hívjuk és várjuk a település 
lakosságát, vendégeinket. 
 

Szabó Lászlóné meglátása szerint az ünnepségeken kevés a ruhaakasztó. Javasolja a kultúrházban a falra 
tartószerkezetet felszerelését, és oda a ruhaakasztó elhelyezését.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
a polgármester a részvételt megköszönte és a közmeghallgatást berekesztette. 
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A Képviselő-testület 2015. november 26-i nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Gáspár József, 
Homonnay Zsombor, Zavari Judit Andrea képviselők. A lakosság részéről: nem jelent meg senki. 

Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző 
 

Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: A lejárt határozatokról szóló 
előterjesztést a testületi tagok megkapták, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadták. 
 

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: A polgármester a vizsgált 
időszakban két fő részére beiskolázási illetve óvodáztatási támogatást nyújtott 12.000 Ft/fő összegben. A 
tájékoztatást a testület elfogadta és tudomásul vette. 
 

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről: Vella Ferenc Zsolt polgármester meg-
köszönte a Márton-napi rendezvény lebonyolítását az alpolgármester úrnak és a képviselő-testületnek, hogy 
hozzájárultak a jelenlétükkel. A világörökséggel kapcsolatban volt tájékoztatás Keszthelyen, melyen Sütő 
Árpád műszaki előadó vett részt. Homonnay Zsombor képviselő és Sütő Árpád műszaki előadó Siófokon 
voltak megbeszélésen, tárgyaltak az igazgató úrral, amelyről az ülés végén tájékoztatja a képviselőket. A 
testület a beszámolót elfogadta. 
 

1. napirendi pont: Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  a helyi adókról  
 szóló, 9/2014. (X.08.) önkormányzati rendeletének  felülvizsgálata: Vella Ferenc Zsolt polgármester: 
még tavaly ősszel a Kővágóörsi Közös Hivatal jegyzője készített egy javaslatot, hogy a beépítetlen 
gondozatlan ingatlanokra adót vessünk ki. Ebből a nyár folyamán problémák akadtak a telektulajdonosokkal, 
akik a telket művelik és méltánytalannak tartották. Ezt korrigálva az előterjesztés alapján a beépítetlen 
gondozott ingatlan mentesül a telekadó alól. Gáspár József képviselő kérdése, hogy mi a gondozott ingatlan, 
valami értelmes művelést jelent-e. A közműveket kiépítették, 80-100 ingatlan van, amelyek foghíjtelkek, de 
nem látszik, hogy a tulajdonosok beépítenék. Ha beépítésre kerülnének, nem az üres telkeket világítanánk 
meg. Művelésre kötelezni kellene a telektulajdonosokat. Wolf Viktória jegyző: A tulajdonosokat erre nem 
lehet kötelezni. A telekadóval több célt lehet elérni, nyilván az egyik a beépítés, de van olyan telek, amely 
nem építhető be. A telekadóból csekély mértékű adó folyik be. Van aki befektetési céllal vesz telket, van 
akinek nem áll módjában a tulajdonába/birtokába került telket beépíteni. Ez egy motiváció lehet, hogy a 
telkek gondozottá váljanak. Véleménye szerint letelepedési támogatással lehetne ösztönözni a beépítést. 
Vella Ferenc Zsolt: Fel kell mérni a telekadóval érintett ingatlanokat, erre rendelkezésre áll egy év.  
 

2. napirendi pont: Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására javaslat: Wolf Viktória jegyző: a Nádirigó Egyesület megkeresésére a védelem alá 
helyezni kívánt fák a következők: az önkormányzat udvarán a páfrányfenyő, a Kulturális Centrum előtt a 
szivarfa, a Szilvádi út végén a texasi narancs-eper fa és a Coop előtti platánfák. Egyeztetést folytattak a 
Coop igazgatójával a fákról, és megkeresték a Nemzeti Park Igazgatóságot is, hogy kívánják-e a ezeket 
fákat országos védelem alá venni a jogszabály erejénél fogva, de nem éltek ezzel a lehetőséggel. Az 
önkormányzatnak lehetősége van helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítani, helyi rendelet 
alapján. Vella Ferenc Zsolt polgármester: Mit fog szólni a Coop igazgatója, ha helyi védelem alá veszik? 
Wolf Viktória: Nem tudtak megegyezni az igazgató úr és a Nádirigó egyesület.  
Az igazgató úr nem támogatta a védelem alá helyezést, mivel varjak fészkelnek a fákon és madárürülék van 
a bolt előtt, amely káros az ott parkoló autókra, valamint a folyamatosan letöredező ágak is veszélyesek, 
melyekről a Coop gondoskodik. Elmondta, hogy az igazgató úr arról is tájékoztatta, hogy az épület 
tetőszerkezetében, mely nemrég került felújításra, is kárt okoznak a fák rendszeresen. Gáspár József 
képviselő: Viharos időben több millió forint kár is keletkezhet így, és a fa gyökere megemeli a bejárat melletti 
területet. Amennyiben a Nádirigó Egyesület beszerzi a tulajdonosok hozzájárulását, akkor tudjuk támogatni a 
magánterületen lévő fák védetté nyilvánítását. Vella Ferenc Zsolt polgármester: A naracs-eperfa is 
magánterületen van. Véleménye szerint magánemberre és a Coop boltra nem kellene számukra hátrányos 
döntést hozni. Kovács József alpolgármester véleménye, hogy csak azt támogassuk, hogy védelem alá 
kerüljön, amelyik az önkormányzat területén, vagy közterületen van. A testület döntött arról, hogy az 
önkormányzat felkéri a jegyzőt, hogy a magánterületen található helyi jelentőségű védett természeti területté 
nyilvánítással kapcsolatban egyeztessen a COOP Bolt igazgatójával és a texasi narancs-epefa 
tulajdonosával, továbbá javasolja, hogy az önkormányzat területén lévő páfrányfenyőt és a kulturális 
Centrum előtt lévő szivarfát vegyék helyi védelem alá és rendelettervezetet így fogadják el. 
 

3. napirendi pont: Ábrahámhegy Község közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 18/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról: Wolf Viktória 
jegyző: Ábrahámhegy Község településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatosan a 
testületnek 2014. november 20-án meghozott döntéseire figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Kormányrendelet alapján elvégzendő egyeztetési eljárás 
lezárult.                                                                                                            folytatás a 10. oldalon 
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A Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály Főépítész záró véleményét megadta, melyben a 
dokumentáció javítását követően a rendeletet elfogadásra javasolta. Vella Ferenc Zsolt polgármester: Ez 
érinti a Dunai János féle területet, illetve a vitorláskikötőt. A díjat az érintettek befizették az önkormányzat 
részére, az önkormányzat a számlákat Planteus Kft. felé kiegyenlítette. Javasolja, hogy a rendelettervezetet 
fogadják el, mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A testület a rendedelettervezetet elfogadta. 
 

4. napirendi pont: Patak utca szélesítésével kapcsolatos döntéshozatal: Vella Ferenc Zsolt polgár-
mester: A Képviselő-testület a 110/2014 (IX.23.) számú határozatával felhatalmazott a Patak utca 
szélesítésével kapcsolatos szükséges egyeztetésekre. A Patak utcai biztonságos közlekedés kialakítása 
rügyében a legégetőbb feladat a Ráber kanyar szélesítése, egyenesítése, rálátás biztosítása. Ez jelentős 
mennyiségű és költségű beruházási munkával járna, és a Patak utca teljes utcaképét befolyásolná. Ez 
útszélesítéssel a kerítések, közmű vezetékek, bekötések, továbbá útburkolat áthelyezéssel, valósulhatna 
meg, és így hely alakulna ki a biztonságos burkolt gyalogos közlekedés kialakítására. A beruházás több 
szempontból is engedélyköteles, és előzetes költségbecslése meghaladja a 100 millió forintot.  
 

Kisebb költséggel jár a kanyarívek egyenesítése, szélesítése, beláthatóvá tétele, valamint a patak part 
gyalogos közlekedésének fejlesztése, világításának kialakítása. Ez az átalakítás főként a Ráber kanyart, 
valamint a Coop bolt és a Rózsa utca közötti területen lévő kanyarívet érintené, egyéb helyen beavatkozásra 
nincs szükség. Az utcában kihelyezett kövek eltávolítását is el kell végezni. Költségeibe az ingatlanrészek 
megvételén, vagy kisajátításán, a telek rendezésen kívül a meglévő kerítések bontása is bele tartozna, mely 
így mintegy 14-20 millió Ft közötti összeget tesz ki. A felmerülő költségek nagyban függnek, attól, hogy az 
ingatlan tulajdonosokkal az ingatlan részeket illetően mekkora összegben sikerül megállapodni, vagy 
kisajátítás alapján kerülnek megszerzésre az ingatlanrészek. 
 

A gyalogos közlekedést továbbra is a patak parton célszerű fenntartani és fejleszteni, melyet a felső 
szakaszon meglévő világítás továbbépítésével, valamint a területről a gépjármű forgalom kizárásával lehetne 
szinte teljesen biztonságossá, és vonzóvá tenni a gyalogosok számára. 
 

Mindkét esetben első körben az érintett területek felett rendelkezőkkel lenne célszerű egyeztetni, ismertetve 
elképzeléseinket. Ezután lehetne a kialakításhoz szükséges értékbecsléseket, valamint a földmérői 
munkarészekre vonatkozó munkákat elkészíteni, melyet követne a telekalakítás, és adásvétel valamint 
kisajátítás folyamata. 
 

A szélesítés esetén a kerítések bontását, valamint a közmű létesítmények áthelyezését, a nagyobb 
beruházás választása esetén még a teljes hálózat átépítését is végre kellene hajtani a T-com hálózat 
tekintetében. Fel kellene mérni, hogy az ingatlanok hogyan helyezkednek el. Gáspár József képviselő: 
Azokat az ingatlanokat kellene felmérni, amelyekkel szándékunkban áll valamit csinálni, a kereszttől a 
Németh Gáborékig. Homonnay Zsombor képviselő: Ha beláthatóvá válik a kanyar, akkor meggyorsul a 
forgalom, ezt ellensúlyozni kellene forgalomlassítással. Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy 
először végezzenek felmérést, hogy hol van a térkép szerint az út széle, a kerítések hová esnek. A testület a 
javaslatot elfogadta. 
 

5. napirendi pont: Dr. Pinterits Judit (H-MO-MED Kft.) fogszakorvos kérelme fogászati 
magánrendeléshez: Wolf Viktória jegyző Dr. Pinterits Judit kérelemmel fordult Badacsonytomaj Város 
Önkormányzatához, hogy fogszabályozási rendelés céljából magánrendelésre kívánja használni az orvosi 
rendelőt. Krisztin N. László polgármester úr javaslata, hogy a magánrendelésre olyan bérleti díj kerüljön 
kiszámításra, mely arányban áll a rendelési idővel, a jelentkező közüzemi díjakkal, és az önkormányzat 
számára ne képezzen veszteséget. A H-MO-MED Kft-vel Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, 
Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld települések önkormányzatai kötöttek feladatellátási szerződést, 
melynek módosítását javaslom azzal, hogy a szerződő önkormányzatok járuljanak hozzá a magánrendelés 
folytatásához, melyhez 10.000 Ft/hó díjösszeget javasolt Badacsonytomaj város polgármestere. Vella 
Ferenc Zsolt polgármester nem támogatja, hogy az önkormányzat tartsa fenn a rendelőt, mert amikor 
komolyabb fogászati beavatkozásra van szükség, máshová küldik a beteget. Zavari Judit képviselő ő 
támogatja, jó a benyomása. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett határozott az egészségügyi alapellátás részét képező, 
területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő 
ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról, az alábbiak szerint: Badacsonytomaj Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező badacsonytomaji 2471 hrsz-ú, természetben a 8258 
Badacsonytomaj, Kert u. 18. szám alatt lévő 331 m2 Egészségház ingatlanból fogorvosi váró 18,54 m2, 
fogorvosi rendelő 24,42 m2, férfi wc 6,72 m2, női wc 6,72 m2, közlekedő folyosó 6,3 m2, összesen: 62,7 m2 
helyiségek magánrendelésben végzett fogszabályozási tevékenység nyújtása céljából történő használatához 
2015. december 1. napjától a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8296 Hegyesd, Petőfi 
utca 55.; adószám: 14222241-1-19;képviseli: dr. Pinterits Judit fogszakorvos, egészségügyi szolgáltató 
azonosító száma: 503444; Cgjsz.: 19-09-510153) részére hozzájárul és a 2014. június 2. napján kelt 
feladatellátási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés szerinti feladatellátási szerződés módosításának aláírására. 
                                                                                                                                                                            folytatás a 11. oldalon 
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6. napirendi pont: Társulási Megállapodás módosítására javaslat: Wolf Viktória jegyző: 2015. november 
5. napján megtartotta ülését a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa és előzetesen 
elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását, melyet a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
integrálásáról szóló törvényi rendelkezések tett szükségessé. A képviselő-testület a közelmúltban már 
döntött a feladatellátás 2016. január 1. napja utáni ellátásának módjáról, figyelemmel arra is, hogy a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok megszervezése ettől ez időponttól közös hivatal 
székhelytelepülésének feladatkörébe tartozik. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodását az előterjesztett módosító okiratban 
foglaltakkal egyezően jóváhagyta. Felkérte Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről szóló 
határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett. 
 

7. napirendi pont 2015. évi jutalmazásra javaslat: Wolf Viktória jegyző tájékoztta a testületet, hogy a 
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal eredményes gazdálkodása okán rendelkezik 
bérmaradvánnyal, melyhez javaslattal élhetünk, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója azt jutalom címén 
kifizethesse munkavállalóinak még ezen költségvetési évben. Megtakarítás keletkezésének oka, hogy az 
igazgatási ügyintézői álláshely 2015. évben nem került betöltésre a hivatalban, illetve az idegenforgalmi adó 
ellenőrzést a tervezett 4 fő munkavállaló helyett 3 fő látta el szezonálisan. Az itt megtakarított személyi 
juttatás mintegy 2,2 millió forint, illetve annak járulékai, melyek rendelkezésre állnak. Ábrahámhegy Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult a 
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazásához a munkáltatói jogkör 
gyakorlója felé a munkavállalók hosszú időn át történő eredményes munkavégzéséért, kiválóan végzett 
munkájának elismeréseképpen a költségvetési szerv 2015. évi várható bérmaradványa terhére. 
Felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek 
értesítésére. 

Mivel több kérdés, hozzászólás a napirendekkel kapcsolatban nem hangzott el, 
a polgármester a részvételt megköszönte és az ülést bezárta. 

* * * * * * * * * * * * 
 

A RÉVFÜLÖPI ISKOLA HÍREI 
 

ŐSZI DIÁKÖNKORMÁNYZATI PROGRAMOK A 2015/2016-OS TANÉVBEN 
 

Papírgyűjtés 
 

Az idén október közepén óriási papírgyűjtésben vett részt az iskola. Talán az eddigi 
legsikeresebb teljesítményt nyújtották a gyerekek, hiszen két konténert teljesen csurig 
pakoltak. Alsósok és felsősök egyaránt példaértékű szorgalommal segítettek, hogy a 
sok hozott papír bekerüljön a nagy tárolókba. Nem csak a gyerekek, de szülők, 
nagyszülők, ismerősök, barátok, intézmények és üzletek is örömmel segítettek az 
iskolának. Minden osztály a gyűjtött papírmennyiség után megkapta az ellenértéket, 
melyet az osztályok tanulmányi illetve szabadidős kiadásaikra és az osztálykirándulás 

költségeinek fedezésére fordítanak. A Diákönkormányzat minden résztvevőnek 
nagyon megköszöni a munkáját! Tavasszal is lesz papírgyűjtés, reméljük ez a 
lelkesedés megmarad és újra sikeres lesz az akció. 
 

Töklámpás faragó verseny 
 

Az őszi szünet előtt szépen sorakoztak a szebbnél-szebb faragott 
töklámpások a faliújság előtt. Nagy öröm volt, hogy erre a versenyre nemcsak 
az alsósok, de a felső évfolyamokból is készültek a diákok.  
Gyönyörködhettünk székely faragású munkában, vigyorgó és nagyon vicces 
kinézetű töklámpásokban, de még a mignon is megérkezett a meséből egy 
gyönyörűen megmunkált zöld tököcskében. A szorgos kezek jutalomban 
részesültek, s a helyezések a gyerekek szavazatai alapján nagyon édesen 
alakultak: 

Péter Botond az első osztályból 
Gerics Izabella a második osztályból 

Szabó Angelika a harmadik osztályból. 
Különdíjban részesült Kovács Cintia 8. osztályos tanuló. 

 

Köszönjük a szép munkákat, a ráfordított szabadidőt 
és gratulálunk a nyerteseknek! 

 
                                                                                                                                                                folytatás a 12. oldalon 
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Avargyűjtés az iskolaudvaron 
 

Ezen az őszön olyan érzése volt az embernek, mintha a kelleténél több levélke hullott 

volna a fákról, szép szőnyeget alkotva az egész iskolaudvaron. Technika órákon is sokat 

gereblyéztek a gyerekek, de a leveles így sem fogyott el teljesen. A Diákönkormányzat 

úgy gondolta, hogy önként vállalkozó gyerekekkel szívesen besegít ebbe a munkába. 

Gyönyörű őszi napsütéses délutánon nekifogtunk a gereblyézésnek, hogy a saját 

környezetünk szebb legyen és a játék is élvezhetőbb legyen az udvaron. Szeretnénk 

nagyon megköszönni a saját szabadidejüket feláldozó segítőkész gyerekek munkáját! 
 

„Hangulatos osztály megteremtése” 
 

Mint minden tanévben, az idén is értékeljük az osztálytermek díszítettségét. Ez 
alkalommal azonban nem verseny formájában. Nem a dekoráció újszerűsége és 
mennyisége a mérvadó, hanem akár a meglévő dekorációt kiegészítve, legyen az 
osztályterem hangulatos, otthonos. Ha bemegyünk a tanterembe, akkor egysze-
rűen érezzük jól magunkat. Ennek a projektnek a határideje november 26. Termé-
szetesen évközben is lehet az aktualitásokra figyelni, sőt az a legjobb, ha „él” az 
osztály, és folyamatosan tevékenykedik. Legyetek kreatívak, díszítgessetek! 

 

                                           „Kiscsillag születik” vetélkedőműsor 
 

Tavaly nagy sikere volt a különböző produkciókat bemutató vetélkedőműsornak. Az idén is szeretettel várjuk azokat a kedves diákokat, 

akik meg szeretnék mutatni, hogy miben tehetségesek. Bármilyen kategóriában lehet indulni, a jelentkezési határidő november 23. Az első 

forduló időpontja: november 27. 14.00 óra. A második forduló tavasszal kerül megrendezésre, időpontja: március 18.  
Jó felkészülést kívánunk! 

 

Tegyünk együtt aktívan a hulladékcsökkentésért! 
 

November utolsó hetében került megrendezésre az Európai Hulladékcsökkentési Hét, amiben évek óta 
egyre többen vesznek részt. Ennek keretében lelkes önkéntesek saját akcióötleteiket megvalósítva 
hívják fel a figyelmet a hulladék keletkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség csökkentésének, a 
termékek újra használatának, valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára.  

 

A kezdeményezés eredetileg egy 3 évesre tervezett projekt része volt, amit 2009-ben rendeztek meg 
először. Ekkor még csak 14 ország 2672 db programmal vett részt. Azóta minden évben megtartják, idén minden korábbinál 
több, összesen 33 ország csatlakozott a kezdeményezéshez, amelyekben 12.035 akciót valósítottak meg a résztvevő 
önkéntesek. Az akciók száma tekintetében Magyarország az ötödik legjobb eredményt - 437 akcióval - érte el.  
 

A Nők a Balatonért Egyesület is csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Hét akcióhoz. 
Helyi csoportjai a Balaton körül 8 településen szerveztek ezzel kapcsolatos programot 
november 21-26 között. A hulladékcsökkentésnek nagyon sok módszerét választhatjuk, 
erre adtunk néhány ötletet: komposztálási bemutatót tartottunk, cserebere napot szervez-
tünk, hagyományos tisztítószerekkel takarítottunk ill. worksop keretében folyékony 
mosógélt készítettünk, a csapvíz fogyasztásra hívtuk fel a figyelmet a PET palackok 
csökkentése érdeké-ben, valamint az érdeklődőknek „Nem kérek szórólapot” matricát 
ajándékoztunk. 

 

Egyesületünk legelső akciónapjára 2015. novem-
ber 21-én Ábrahámhegyen került sor, mely kere-
tén belül a komposztálásra való ösztönzéssel 
kapcsolatos elő-adás, és komposztáló láda kihe-
lyezése valósult meg. Hazánkban évente kb. 17,5 
millió tonna hulladék keletkezik, aminek 21,4 %-a 
a háztartásokból kerül ki, egy átlagos állampolgár 
évente körülbelül 300 kg hulladékot termel. 

 

Ennek a háztartási hulladéknak jelentős hányada, kb, 30 %-a komposztálható szerves anyag. A komposztálás a legősibb 
hulladék-újrahasznosító eljárás A komposztálás lehetőséget ad arra, hogy a háztartásban és a kerti munkák során keletkező 
szerves hulladékokban lévő tápanyagot visszajuttassuk a talajba. Ne feledjük: "A földet nem apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön" Ez az idézet egy nagyon bölcs indián szájából hangzott el sok-sok évvel ezelőtt, aki figyelembe 
vette fiai, unokái és az azt követő generációk érdekeit is. Ha vigyázunk rá és tiszteljük, kiszolgál minket, ha nem, elvész!  
                                                                                                                                                       Illésné Rácz Andrea  
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NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET 
Ábrahámhegyi Csoport Hírei 

 
 

2015. szeptember 25-én Siófokon, Zichy Zsófia 
az első magyar virágkötő tiszteletére, 

emléktábla avatásra és virágkötészeti versenyre került sor 
halálának 100. 
évfordulóján.  
 

 

2015. szeptember 29-én Gyenesdiáson a Nők a Balatonért 
Egyesület „Önkéntesen a Balatonért – 20 év tapasz-
talatával” projekt keretében „A Balaton és vízgyűjtő-
gazdálkodás” címmel rendeztek fórumot. Előadást 
hallottunk többek között a forrásvizek alakulásáról a 

Keszthelyi-hegy-ségben, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eredmé-nyeiről a 
Balaton vízgyűjtőjén, az emelkedő karsztvízszintek, visszatérő for-rások a 
Dunántúli Középhegységben, és Homonnay Zsombor előadásában a fenntart-
ható mederkotrás és iszapkezelés lehetőségeiről a Balatonnál.  

2015. október 3-án az Iskola 
és Erdős utca sarkánál vártuk 
a Murci Fesztivál felvonulóit. 

 

 
Az idén ünnepelte az egyesület a 
megalakulásának 20. évfordulóját. 

A jubileumi év méltó lezárásaként Zamár-
diban került megrendezésre az „Őrizzük a 
Balaton Népdalait” Népdal-verseny. A 
zsűri: Zsár Éva és Husi Gyula A verseny-
zők: Dolbert Ferenc, Egyed Katalin, Erdei 
Csenge, Juhász Kinga, Kiss Noémi 
Zsanett, Nagy Kinga, Pálfi Máté, 
Szakolczay István, Székely Miklós, 
Szücsné Sallai Margit, Takács Flóra, Tóth 
Evelin, Varga Járó Klára. 
 

 
 

2015. november 21-29-ig Európai Hulla-
dékcsökkentési Hét . 
 

November 21. „Komposztáljunk együtt”  
Ábrahámhegy akciónap 
 

November 26. „Takarítsunk környezetbarát tisztítószerekkel”  
Balatonrendesi akciónap 
 

 

2015. november 28. Ádventi készülődés ádventi koszorú készítésse 
 és a gyerekeknek mézeskalács sütéssel. 

 
 

2015. december 5. Megérkezett a Mikulás a gyerekekhez.  Előtte Zizi és 
Zozó bohóc szórakoztatta őket. 
                                                                                      Illésné Rácz Andrea 
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A Balatoni Horgászrend változásairól 2016-tól  
 

Részletes tájékoztató a Balatoni Halgazdálkodási ZRt. 

hivatalos honlapján, a www.balatonihal.hu oldalon 
 

5 új ponttal bővül, és 6 pontban módosul a Balatoni Horgászrend 2016-tól. 

Felső méretkorlátozás a pontyra, méret- és mennyiségi korlátozás a sügérre,  

valamint a hármas és kettes horog használatának tilalma a legfontosabb változások. 
 

Néhány fontosabb új horgászrendi pont: 

16. pont: „Az orrcsúcstól a faroktőig mért 80 cm-nél nagyobb 
pontyot megtartani tilos! Az ilyen pontyot a horgász köteles - az 

esetleges gyors fotózást követően - haladéktalanul és kíméletesen 

visszaengedni.”A 80 cm-es faroktőig mért hossz igen nagy, formától 

függően 15 kg körüli. Ezzel az intézkedéssel az igazán szép halakat 

kívánják védeni. 
 

17. pont: „Az orrcsúcstól a faroktőig mért 70 cm-nél nagyobb 
süllőből naponta 1 db tartható meg. Egy 70 cm-es süllő, 5 kg körüli. 

Az ennél nagyobb süllőt a horgász köteles visszaengedni.” Egyes idősza-

kokban és helyeken a nagyobb süllők csapatokban fordulnak elő. 

Ilyenkor a rátaláló horgászok nagyobb mennyiséget zsákmányolnak 

belőlük, ezért ökológiailag helyes a méretkorlátozás.  
 

18. pont: „A sügér legkisebb kifogható mérete 15 cm, melyből 
naponta összesen 2 kg tartható meg. Ez az éves 100 db-os kvótába 

nem, de a naponta fogható 10 kg egyéb halba beleszámít. Sajnos az 

utóbbi időben gyakran találkoztak a halászati őrök olyan sügérhorgá-

szokkal, akik kihasználva a törvény nyújtotta 10 kg-os fogási lehető-

séget, a kisebb egyedeket a macskájuknak, vagy csalinak vitték 

magukkal. Szeretnék, ha a sügér nagyobb egyedeinek gyakoribbá válása 

szintén vonzana vendéghorgászokat a Balatonhoz. 
 

19. pont: „A Balatonon és vízrendszerén fogott menyhalat meg-
tartani tilos!” Az idei évben kezdődött a Balatonban őshonos, ám az 

1960-as években kipusztult menyhal visszatelepítése a tóba. Amíg az 

állomány meg nem erősödi, szeretnék kérni a horgászokat, hogy 

kíméletesen bánjanak az esetlegesen horogra akadó menyhallal. 

Amennyiben mélyre nyelt, a törvényben előírt módon vágják el a szája 

előtt a zsinórt, és engedjék szabadon. Bíznak benne, hogy néhány év 

múlva ezt a pontot eltörölhetik a horgászrendből. 

 

20. pont: „Élő vagy holt csa-
lihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog 
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és 

kétágú horog használata a méreten aluli halak védelme érdekében tilos!” 
 

Sajnos a Balatonon „divattá” vált a hármas horoggal fűzött kisha-
las, nyeletős süllőzés (ú.n. „boglári módszer”). Ennél a kegyetlen 

módszernél kevés esélye marad a halnak, alkalmazását indokolatlannak és 

nemkívánatosnak tartják. A pergető horgászatnál, a szájszélben megakadt 

horgot nagyrészt gond nélkül élik túl a halak. Teljesen más azonban a helyzet 

akkor, ha a horgász benyeleti a horgot!  A ragadozók erős, csontos szájszéle 

nehezen sérül, hiszen a hal nap, mint nap csontokat tör, tüskés halakat eszik 

vele. A horog ütötte seb gyorsan begyógyul. Viszont a lágy garat rész annál 

sérülékenyebb, ha odáig nyeletik a horgot, az életveszélyt jelent a hal 

számára. Ekkor is van esélye még a túlélésre, ha a törvényi szabályozásnak 

megfelelően elvágja a horgász a hal szája előtt a zsinórt és úgy engedi 

szabadon. Ha tehetnék nem a horog típust, hanem a nyeletést tiltanák be, de 

ez teljességgel ellenőrizhetetlen lenne. Ezért próbálják a horgászokat 

informálni, hogy a süllő ugyanolyan hatékonysággal megfogható nyeletés 

nélkül is, hiszen ha a horgász benyelette a méreten aluli süllőt, annak a belevágott egyes horoggal a torkában 

sokkal nagyobb esélye van a túlélésre, mint a drillinggel. A szakemberek véleménye szerint mindegyik ragadozó 

hal eredményesen megakasztható egyes horoggal is, ha a megfelelő méretet és horogtípust választjuk meg. 
                                                                                                                                                                         Bakosné E.  

http://balatonihal.hu/Hirek/A-Balatoni-Horgaszrend-valtozasai-2016-tol
http://www.balatonihal.hu/
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2015 ÉV MADARA, A BÚBOSBANKA 
 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 1979-ben indított "Év madara" programjának célja és 
küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok bemutatása, melyek védelmében a lakosságnak is fontos szerepe van. 
A búbosbanka 1989-ben és 1990-ben, tehát két egymást követő évben már volt az év madara, de a 2014-es 
internetes szavazáson szintén ezt választották.  
 

A búbosbanka rövid bemutatása 
A búbosbankát már harmadszor választották az év madarának, és úgy gondolom, nem tévedek, ha mindez a 
madár szépségének is betudható. Aki már látott búbosbankát, annak eleganciáját nem felejti. Kertünk „dísze” is 
lehet egy ott fészkelő búbosbanka pár, ezért érdemes megismerni, és tenni azért, hogy környezetünkben 
fészkeljen. 

A búbosbanka a rigónál nagyobb, tarka tollruhájú madár. 
Fején jellegzetes, sugarasan felmereszthető tollbóbitát 
visel, amely nyugalmi állapotban a tarkóra simul. A felnőtt 
egyedek feje, nyaka és egész alsóteste világos rozsdás 
sárga. A hát és a szárnyak feketék, sűrű fehér 
harántsávozással. A bóbita tollai rozsdavörösek, a 
leghosszabb tollak vége fekete-fehér.  
Hazai fészkelő állománya 10.000–17.000 párra tehető, és 
az MME évente megismételt felmérések adatai alapján 
az állomány az ezredfordulót követően enyhén csökken. 
 

Élőhely, táplálkozás 
Eredeti élőhelyét a fákkal, facsoportokkal tarkított sík és 
dombvidéki nyílt területek jelentették. Ezen területek 
csökkenése miatt kénytelen alkalmazkodni a tanyasi, 
falusi, városi környezethez is, megtelepül, ahol táplál-
kozó- és fészkelő helyet talál.  

Fotó: Lóki Csaba  
 

Fő eledelét a rovarok képezik. Leginkább a földön keresgél, lárvákkal, sáskákkal, gilisztával, tücskökkel, 
cserebogárral, lótetűvel táplálkozik, amelyeket hosszú csőrével a földből is kiszed. A zsákmányt feldarabolja, a 
levegőbe dobja, és olyan ügyesen kapja el, hogy éppen hosszú végével pottyan a madár, nyelv nélküli torkába. 
 

Fészkelőhely és költés 
A búbosbanka fészket nem épít, meglévő fészekodút keres, de ezekért igen nagy verseny van a különböző fajok 
között. Természetes fészkelőhelyek hiányában minden lehetőséget kihasznál tojásrakásra: szinte bármilyen 
üregben, kő- és farakásban, partfalban, tetőcserepek alatt a tetőszerkezetben, járműroncsban képes költeni, akár a 
talajon is. Még az alacsonyabban lévő fészkelőhelyek is alkalmasak, mert a nagyobb fiókák már meg tudják védeni 
magukat, híg, bűzös ürüléküket fröcskölik a betolakodó felé. 
A kotlási időszak május első felében kezdődik, 18 napig tart, a fiókák három-négy hetesen válnak röpképessé. 
Szüleik az üreg elhagyását követően még néhány napig a szabadban is etetik őket. Évente akár kétszer is költhet. 
 

Mit tehetünk a búbosbanka védelmében? 
Az odúköltő, de saját odút nem készítő madárfajokhoz hasonlóan a búbosbankák számára is a megfelelő 
fészkelőhelyek hiánya jelentheti az egyik legnagyobb problémát. Az idős fák számának csökkenésével egyre 
nagyobb a fajok közötti harc a fészkelőhelyekért, mind a kül-, mind a belterületeken. Ráadásul ahol a seregély 
elszaporodik, ott a búbosbanka a fészekért menő küzdelembe hátrányt szenved. Az pedig Ábrahámhegyen van 
bőven.  
 

"Limlomlakások" a hátsó udvarból 
A búbosbankák szinte bármilyen üregbe hajlandóak beköltözni, ha az kellően védett az esőtől, van rajta valamiféle 
bejárati nyílás, amin még éppen beférnek. Ezért első körben érdemes körülnézni a „hátsó udvaron”, mert jó eséllyel 
találunk olyan tárgyat, amit valamikor kiselejteztünk, de még nem dobtuk ki, vagyis a 
 "valamireegyszermégjólesz, tegyükel" kategóriába tartozik. Csak esőtől védett legyen!    
                                                                                                                                                   folytatás  a 16. oldalon 
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Épített fészkelőhelyek 
Természetesen szebb megoldások is szóba jöhetnek, fészkelő hely lehet a 
kertbe kirakott hordó, ha a virágot a tetejére rakjuk, és a dugót kihúzzuk a 
hordóból. Megközelítőleg 6-8 cm-es nyílás kell vágni, hogy be tudjanak költözni. 
De téglából is építhetünk költőhelyet, úgy rakva össze a téglákat, hogy benne 
üreget alakítunk ki, és esőelleni védelem érdekében lefedjük, esetleg a tűző nap 
ellen virággal védjük.  A virágtartó hordó is lehet fészkelőhely, csak ki kell húzni 
a dugót és 6-8 cm-es nyílás kell fúrni.                                   Fotó: Orbán Zoltán 
 

Mesterséges odúk 
Készíthetünk mesterséges odút is, mérte 20x20 cm-es alap-terület, 40-45 cm-es magasság, 6-8 cm-es röpnyílású. 
Ilyen odúk a MME web boltjában beszerezhetők.  
A mesterséges odúk kihelyezésénél, fészkelőhelyek építésénél érdemes arra is lehet figyelni, (a lehet szót törölni 
kell!!! ) hogy a madarak mindennapjait megfigyelhessük, követhessük, esetleg szép fotókat készíthessünk. A cél 
érdekében a röpnyílást az épület lesként funkcionáló ablaka felé célszerű fordítani. 

Vonulás 
Az európai állomány a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. Az őszi vonulás dandárja hazánkban 
augusztus-szeptemberre esik. 
Az új generációért folytatott küzdelem gyakorlatilag már Afrikában, a telelőterületeken megkezdődik. A legtöbb faj 
részben vagy teljesen a telelés hónapjai alatt cseréli le az előző évadban elkopott tollazatát, és ez lehetővé teszi, 
hogy a dísztollak, a búbok és színek a hazaérkezéskor, az udvarlási ceremóniára tökéletes állapotban legyenek. 
Tavasszal az első példányok már márciusban megérkeznek Magyarországra, de a hazatérés egészen április 
végéig elhúzódik. Ez számunkra is izgalmas időszak lehet, hiszen a tél folyamán és kora tavasszal elvégzett 
előkészítő munkálatok ekkor vezethetnek sikerre, ilyenkor izgulhatunk, hogy nálunk is megtelepedjen egy ilyen 
fantasztikus madárpár.                        
 

                                                                 A cikket és a fotókat az MME honlapja alapján összeállította: Vönöczky András 
 

 * * * * * * * * * * *   * * * * * * * * * *  

 

AZ ÉV FÁJA: BÁTASZÉK TÖLGYE 
 

Az Ökotárs Alapítvány immár hatodik alkalommal rendezte 

meg az Év Fája versenyt. A versenyre bárki nevezhet egy fát, 

kísérő történettel együtt. A nevezett fákból szakmai zsűri 

választ ki 15 döntőst, majd online szavazás dönti el, melyik 

lesz a győztes. Ezen kívül a zsűri is választ egy fát, melynek a 

Hős Fa címet ítélik oda, míg az Országos Erdészeti Egyesület 

egy különdíjat is kioszt az egyik döntős fának.  
 

Idén több mint hatvan jelölt indult. Közülük szoros 

küzdelemben Bátaszék tölgye nyerte el az Év Fája címet. 
 

A fa hosszú élete során a település oltalmazójává vált, és egy érdekes hagyomány is kapcsolódik 

hozzá: minden év május 25-én borral öntözik törzsét, hogy a következő év bő szőlőtermést hozzon. 

Díja egy speciális kezelésre jogosító utalvány, valamint az, hogy részt vehet a jövő év elején 

rendezendő európai versenyen is, amelynek győztese az Európai Év Fája címet nyeri el.  

A nemzetközi megmérettetésen eddig kétszer nyert magyar fa, két alkalommal pedig második 

helyezést értünk el. A 2. helyezett lett Balkány község (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye) 

mamutfenyője, 3. helyezett Komárom-Esztergom Megye Ács település Mesefája lett. 
 

A Hős Fa címet a körbeépített győri gesztenyefa kapta, mint az ember és természet harmonikus 

együttélésének jelképe. Lőrincz József Ybl-díjas építész ugyanis úgy tervezte a fa körül álló 

művelődési házat, hogy a fát ne kelljen kivágni miatta. Az épületet azonban most le akarják 

bontani, s ez valószínűleg a fa életét is veszélyezteti. A zsűri a győriek széleskörű összefogását 
díjazta mellyel a fa és a művelődési ház megmaradásáért küzdenek. Jutalma egy állapotfelmérő 

szakmai vizsgálat és kezelési javaslat.  Az Országos Erdészeti Egyesület különdíját Hédervár Árpád-

tölgye nyerte el. 
                                                                                                                                                     Bakosné E. 
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2015. november 21-én Balatonedericsen rendezték 

a Balaton- környéki helytörténészek első, hagyományteremtő találkozóját 
 

A rendezvénynek a 2010-ben átadott - egykori magtár-épületből 
átalakított - edericsi tájház szolgált helyszínéül. A helytörténeti 
gyűjteménynek is otthont adó intézményben barátságos fogad-
tatásban volt részünk.  

 

A találkozó megálmodója, Dr. Takács Gábor, Töreky Lászlónéval, 
Balatonederics polgármester asszonyával, valamint Töreky 
Évával, a Művelődési Ház vezetőjével együtt köszöntötte a 
megjelenteket. 
 

fotó: Jákói Bernadett 
 

Dr. Takács Gábor szívügye a Balaton-környék helytör-
ténetének összegyűjtése. Évek óta biciklivel járja körbe a 
Balatont, és keresi fel a települések könyvtárait, helytörté-

neti gyűjteményeit, hogy tudását gyarapítsa. Így szerzett ismeretséget - többek között - azokkal is, akik ezen 
a szombati programon részt vettek. Balatonedericsre öt éve „kanyarodott be”. Bejárta a falut, és annyira 
„beleszeretett”, hogy házat is vett, épített itt azóta. Megszerzett ismereteit különböző programokon – Ede-
ricsen is-  örömmel osztja meg a hallgatókkal, népszerűsítve ezzel akár az adott település lakói előtt, de a 
turisták előtt is a témát, és a Balaton-part településeit. Jártas a laikusok számára is befogadható előadás-
módban, tudja, hogy mit kell kiragadni a múlt ismereteiből ahhoz, hogy az lekösse a résztvevők figyelmét - 
idegenvezetőként is tevékenykedik.                         (Töreky Éva, a balatonedericsi Művelődési Ház vezetője) 
 

A rendezvényen Ábrahámhegy képviseletében vettem részt. Beszámoltam az eddigi Ábrahámhegyen végzett 
helytörténeti kutatásokról, Dr. Göllesz Viktor, Pattantyús-Ábrahám Géza, Pattantyús-Á. Miklós, valamint Fekete Jóska 
bácsi munkásságáról, ill. a helytörténeti gyűjteményünkről. A találkozó után Dr. Takács Gáborral beszélgettem. 
 

- Gábor, mióta foglakozik a Balaton-környék helytörtének összegyűjtésével?  
- 2008 óta bicajozom körbe minden irányban a Balatont. 2010 őszén kezdtem gyűjteni a partmenti települések 
  helytörténeti irodalmát, ill. általában a Balatonra vonatkozó munkákat. 
 

- Ma már komoly gyűjteménnyel rendelkezik e témával kapcsolatban. Ez a szakterülete, hivatásszerűen 
  műveli ezt? - Eredeti szakterületem az óegyiptomi etimológia, és sémi-hámi történeti nyelvészet,  
  összehasonlító hangtan és lexikográfia. Az egyiptomi etimológiai szótár szerzője, további fél tucat kötet  
  és kb. 170 tanulmány szerzője vagyok. Az ELTE egyiptológiai tanszékén óegyiptomi 
  nyelvtant, nyelvtörténetet és kopt nyelvet oktatok. 
 

- Milyen céllal hívta életre ezt a találkozót? - Tulajdonképpen seregszemlének és kapcsolatteremtésnek 
  szántam: lássuk, kik dolgoznak ma a balatoni helytörténetben, és hogy kezdődjék el közöttük valamiféle 
  össz-balatoni együttműködés, hiszen annyi közös téma kínálkozik, mint régen is, Bél Mátyás, Eötvös Károly, 
  Dr. Zákonyi Ferenc, és a többi nagy előd idejében is. Szinte valamennyi mai balatoni helytörténészt 
  személyesen ismertem vagy kerestem meg 2010 óta, és kezdettől föltűnt, többnyire mennyire elszigetelten 
  dolgoznak. Ezért most meghívtam és felkértem a Balaton környéki települések helytörténettel foglalkozó 
  szakembereit, kutatóit saját településük, valamint munkásságuk bemutatására. Szerettem volna,  
  hogy ők is találkozzanak egymással és kialakuljanak közöttük kapcsolatok, együtt tudjanak működni. 
 

- Sikerrel zárult a találkozó? 
- Az gondolom, hogy igen, hiszen sikerült több, mint 40, a Balaton-környékén munkálkodó helytörténészt 
  mozgósítani. Számos professzionális és tudományos kutatóként működő "nagyágyú" pl. Lichtneckert András, 
  Schleicher Vera, Miklós Tamás, Hangodi László (elnézést, akit kihagytam volna) is eljött, emellett emlékeikben a 
  balatoni múltat őrző  "nagy öreg", ill. számos lelkes amatőr helytörténész is részt vett a rendezvényen. Nagy dolog, 
  hogy mindannyian szót értettek egymással, felmerült több ötlet és javaslat, melyek a továbbiakban talán egy sikeres 
  együttműködés alapjai lehetnek. A legfontosabb napirendi feladat, a fő célom az egyéni helytörténészi kutatói 
  teljesítmények kölcsönös bemutatása volt és azt gondolom, ez megteremtette az alapjait egy ismeretségnek. 
 

- Mik a további, jövőre vonatkozó tervei? - Az idő rövid volt arra, hogy a tervezett módon megvitassuk, milyen 
  formában működjünk együtt tovább, ám remélhetően jövő tavasszal folytathatjuk a megbeszélést. Akkor már a konkrét 
  elképzelések, javaslatok megvitatása lesz a fő téma. Szeretném, ha erre a Helka sétahajó egyedülálló tavaszi 
  Siófok - Keszthely kb. 5 órás üzemjáratán kerülne sor, egy kollektív össz-balatoni helytörténeti vezetés keretein belül. 
                                                                                                                             folytatás a 18. oldalon 
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- Az elmúlt évek során többször járt nálunk Ábrahámhegyen, tanulmányozta a mi helytörténeti anyagunkat. 
  Mit gondol az Ábrahámhegyi Könyvtárban fellelhető dokumentumokról 
  és a Kulturális Centrumban található gyűjteményről? 
- Igen sokat profitáltam a könyvtárban őrzött anyagokból, az Ön lelkes és önzetlen segítségének 
  köszönhetően. Megcsodáltam a Balatonon párját ritkító ornitológiai kiállítást is, sőt idén nyáron külön 
  elbicajoztam ide Edericsről, hogy a Kulturális Centrumban kiállított balatoni tárgyú képtárlatokból is új erőt 
  meríthessek. Megjegyzem, hogy a Szt. Iván-kápolna alatt rendszeresen elbicajozva mindig megbűvölve 
  szoktam fölnézni, különösen bájos, mikor a Kisőrsi-hegy felől közelítve nézem. 
 

Kedves Gábor, kívánom, hogy a tervek valóra váljanak, ehhez eredményes munkát 
és nagyon sok sikert kívánok! 
                                                                                                                                           Szabóné Berki Szilvia  
 

* * * * * * * * * * * * 
 

 

Köszönet, kérés és jókívánságok 
 

Mint minden évben, úgy most is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1%-val támogatták az Ábrahámhegy Kulturális 
Örökségének Megőrzéséért Alapítványt. 

A NAV 2015-ben 64.168 Ft-ot utalt át az Alapítvány számlájára a minket ily módon támogatóktól. 
 

Rendezvényeinkkel igyekszünk viszonozni támogatóink bizalmát.  
A jó szó, a segítség, az elismerés minden megnyilvánulása fontos nekünk,  

hogy továbbra is részt tudjunk venni Ábrahámhegy kulturális életében. 
 

Kérjük, ha módja van rá, jövő évi adóbevallása kitöltésénél a „Rendelkező Nyilatkozat”-on 

a kedvezményezett adószáma rovatba a 18185621-1-42 számot, a kedvezményezett neve rovatba  

az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány szöveget írja be.  
 

               Köszönjük! 
                Zolnai László kuratóriumi elnök 

 

Minden kedves Olvasónak  
békés, meghitt Karácsonyt  

és sikerekben gazdag, jó egészségben 
 eltöltött boldog Új Esztendőt kívánunk! 

 
 

 

ELKÉSZÜLT A 2016-OS ÁBRAHÁMHEGYI FALINAPTÁR! 
 

Ezúton szeretném tiszteletteljes köszönetemet kifejezni Pattantyús Á. Miklósnak, és minden naptárkép beküldő 
partnerünknek, hogy beküldött fotóikkal hozzájárultak településünk 2016 évi falinaptárának elkészítéséhez. 

 

A most fel nem használt képeket elmentettük és a későbbiekben is válogatunk belőle,  
de természetesen továbbra is várjuk Ábrahámhegy legszebb tájairól, programjairól,  

ábrahámhegyi élményekről szóló képeiket a következő évi falinaptárunkhoz! 
 

                                                                                      Tisztelettel:                 Vella Ferenc Zsolt polgármester 
 

 

Közeledik a Szilveszter és az Újév 
 

Az újévre mit is kívánhatnánk magunknak és másoknak, 
mint bort, búzát, békességet! 

 

Szilveszterkor durranjun a pezsgő, visítson a malac,  
szálljon a konfetti! Lépjen mindenki jókedvvel az újévbe! 

 
 

 

Adjon az Isten új évet, 
Az új évben új széket! 

 

Adjon elé asztalt, nagyot, 
Terítéket, szép gazdagot! 

 

Asztal körül helyet másnak! 
Helyet az egész Világnak! 

 

Erőt, tudást, akaratot, 
Fehér lelket, patyolatot! 

 

Szorgalmat, jó szerencsével 
Holtig tartó egészséggel!, 

 

Adjon Isten békességet 
Igaz hitben igaz éltet! 

 

Hontalannak menedéket,  
éhezőknek eleséget. 

 

Legényeknek feleséget, 
szegényeknek nyereséget  

 

Szép időben jó vetést,  
szomorúknak feledést. 

 

Fegyvereknek nyugalmat,  
szelíd szónak hatalmat. 

 

Az élőknek megmaradást, 
A holtaknak feltámadást! 

 

Vándoroknak fogadót -  
Isten adjon minden jót! 
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November végén 
 

Vártuk már, hogy eljöjjön az első hajnali fagy, hogy az erdőben minél több levél lehulljon. Ki kell tisztítani a 
csatornát, ne maradjon benne az összes száraz levél. Odafagy, belerothad, eltömi a víz útját. Elkotorjuk az 
avarhegyeket a ház mellől. De nem csak ezért siettünk most Ábrahámhegyre a Körmiczbe. Hír, sőt fénykép 
is jött, egy fa kidőlt a faház közelében. Centiméterekkel vétette el a teraszt. Hihetetlen energiával csapódik le 
egy kidőlő fa. Még akkor is, ha már száraz, nem él. Szinte nem is volt gyökérzete, valami féreg féle elrágja. 
A lejtő iránya, a fa enyhe dőlése nem azt mutatta, hogy a ház felé veszi majd az irányt. De mégis. Azért 
lehet, hogy valaki fentről figyel ránk. Az a pár centi… 
 

A 2012-es Fürdőegyesületi Tükörben írta le Vönöczky András az 
érkezés szertartását. Ez nálunk is hasonló. Egy mély szippantás az 
erdei levegőből. Körbejárjuk a faházat, megnézzük, hogy sértetlenek-e 
az ajtók, ablakok. Egy kis szellőztetés. És igen, az a saját magunkat 
üdvözlő korty pálinka is a szertartás része. A kémény nyílásában 
néhány újság elégetése. Ha éppen ott vannak az unokák, üdvrivalgás a 
fekete hóesés örömére. Hullik a pernye vissza a földre. Innentől kezdve 
már „csak” néhány óra és belül egyre melegebb lesz a kinti hidegnél. 
Nem az abszolút hőfok számít. Az emelkedés mértéke. Ha kint -4 fok 
van, akkor bent is annyiról indulunk. De a +12 már tizenhat fokos 
emelkedést jelent. Ilyenkor télidőben az nagyon jól esik.  

* * * * * *  

Még két gondolat az Ábrahámhegyi Fürdőegyesületről. Szomorúan olvastam a 
NAV honlapján, hogy törölték az 1%-os adókedvez-ményezettek köréből. De a 
legutóbbi Hírmondóban örömmel láttam, hogy újjáalakult az elnökség. Remény 
van a nagy múltú Fürdőegyesület továbbé-lésére. Sok sikert kívánok nekik.   
Miklósnak pedig jobbulást, jó egészséget! 

* * * * * * * * * * * *  
 

A kidőlt fa egy része felaprítva. Motoros fűrész most nem volt, hát kézi erővel történtek a dolgok. Hát bizony 
az izomláz elharapódzott ványadt testemen. „Nem szokta a cigány a szántást!” A favágást sem annyira. 
(Remélem, ennyi még belefér a PC-beszédbe.) Lett némi tűzifa, jöhet a tél. Mostanában valahogy nem akar. 
Volt, hogy nem lehetett autóval felmenni, gyalog vittük fel a holminkat a falu szélétől. Reggelre újra szűz 
havon jöttünk le a hegyről, lábunk esti nyomát betemette a hó. Unokáink kissé hitetlenkedve hallgatják, hogy 
korcsolyáztunk a befagyott Balatonon. Mostanában ilyen élményekben nincs részünk. Vagy éppen nem 
vagyunk itt, mikor kellene. Talán az idő múlik, és már nem vagyunk olyan mozgékonyak? Hm… 

* * * * * *  
 

Kor. Közeledik a nyugdíjazásom ideje is. Ilyet egyszer él át az ember, így nincs tapasztalatom az 
eljövetelének a mikéntjéről. Úgy képzeltem, hogy majd szépen lelassul a munkatempó és egyszer csak eljön 
a jól megérdemelt. De valahogy ez a lassulás nem történik meg. Egyre nagyobb kapkodásnak, rohanásnak 
tűnik a hivatali élet. A nyolcórányi munkaidő rendszeresen meghosszabbodik egy-kettővel. De nem adom 
fel, ne mondhassák rám, hogy a vége felé már rá se bagózott a munkára. A telefonomon és a 
számítógépemen van egy visszaszámláló a nyugdíjba vonulás napjáig. A hátralévő napok csökkenő száma 
még csak-csak bíztató. De a másodpercek fogyását sosem nézem sokáig. Az elmúlást látom abban, ahogy 
a számok csökkennek. 

Persze a tóhoz el kell 
menni és egy picit bele-
markolni, bármilyen hideg 
is a vize. Szép tiszta és 
magasan áll. Őszi napsü-
tés, kék éggel. Csodálatos 
színek. Az András-hídon 
átmenve a Burnót-patak 
partján áll egy korhadó 
törzsű fa a Strand utcában. 
Talán még időben ki kelle-
ne vágatni, mielőtt magától 
elfekszik.  

                                                                       Ábrahámhegy, 2015. november           Zolnai László  
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Egy szent sokat elbír, legalábbis a néphit szerint. 
 

Luca napja, december 13. és 13 nap választja el karácsonytól is. 

Márpedig a 13 misztikus, babonás és igen rejtélyes szám. 
 

A keresztény kultúrában a Szirakuzai Lucia az egyház szentként tisztelt vértanúi közé 
tartozik. A magyar néphit viszont kétféle Lucát ismer, a jóságost és a boszorkányost. Ez 
utóbbi terjedt el a néphagyományban, és bizony ez a Luca cseppet sem hasonlít a 

legendabeli Szent Lúciához. Formája csúnya öregasszonyéra vagy fehérleples rémisztő alakéra hajazik. Cimborál a 
természetfeletti erőkkel, fő tevékenysége a büntetés és a rontás. Megbünteti azt, aki fon, kenyeret süt, vagy mos Luca 
napján. Kölcsönadni sem ajánlott ilyenkor semmit, mert az elvitt dolog boszorkányok kezére kerülhet. Luca napján a 
rontó lények szabadon tevékenykedhetnek, és tevékenykednek is, ezért mindenkor védekeztek a rontás ellen. 
Törekedtek a boszorkányok távoltartására, illetve meglátására, valamint időjárás, és szerelmi jóslásra is sokféle 
varázslást végeztek.  
 

Először is eldugták a háztartás összes seprűjét, nehogy a boszi a lába közé kapja és elröpüljön rajta.  
 

Hogy a boszorkány ne juthasson a házba, a kémény alatt megkötött nyírfa seprő, vagy az ablakba, ajtóra tett fokhagyma 
koszorú volt a jó, a boszorkány meglátására pedig a Luca széke szolgált.  
 

A lucaszék készítője Lucától Karácsonyig mindennap dolgozik valamit a székén, persze titokban, és 9 féle fából, akkor 
elmegy az éjféli misére, és a székre állva meglátja a falu boszorkányait, mert ilyenkor azok szarvakat hordanak (pech...). 
Ezután azonban a kukkoló szélsebesen rohanjon haza, különben széttépik a banyák! Legjobb, ha mákot szór az útra, 
mert a boszorkányok kötelesek azt fölszedni, így van esély a menekülésre. A Luca széket hazaérve vesd a tűzre, ahol a 
sok kis fadarab sikoltozni kezd. Ez a boszorkák végét jelenti. Ezután már csak a kulcslyukba kell fokhagymát dugni, a 
kést a bal ajtófélfába vágni, a söprűt pedig az ajtó előtt keresztbe állítani, hogy minden rontástól védve legyen a ház. 
 

Ilyenkor jártak a Lucázók, akik szalmát vagy kis fatuskót húzva maguk után sorra járják a házakat. Beköszöntés után az 
ajtó elé vagy a kemence szögletbe hintettek egy kis szalmát, illetve rakták a fát, ráültek, és elmondták a 
varázslószöveget. A mondókákkal bő termést és jószágszaporulatot ígértek persze kisebb ajándékokért, és átkokat 
mondtak, ha netán az ajándékok elmaradtak. 
 

A Luca-naptár szerint januárban olyan idő lesz majd, mint Luca napján, februárban olyan, mint Luca másnapján, és így 
tovább egészen karácsonyig. A Luca napján elkezdett búzakeltetéssel, pedig a következő év termését jósolták meg. 
 

Szerelem jóslásra is alkalmas ez a nap. Bár a hagyományok már nem élnek olyan elevenen, egyet-kettőt érdemes 
kipróbálni. Lehet gombócot főzni, hogy megtudjuk ki lesz a jövendőbelink, vagy Lucapogácsa sütéssel megtudakolni, 
hogy ki lesz a herceg, a fehér lovon. Szerelmi mágia a zöldághajtás is, ha a vízbe tett ágak karácsonyra kizöldülnek, a 
lány hamarosan férjhez megy. Az ágat érdemes az éjféli misére is magunkkal vinni, és titokban megérinteni a kiszemelt 
legényt. Ha a lányok szemétdombra állva hallgatóznak Luca napján, amerről a kutyaugatást vagy kakaskukorékolást 
hallanak, abból az irányból jön a kérő. Ha viszont megzörgetik a disznóól tetejét, és a malac nem szólal meg, az közeli 
házasságkötést jelent, ha viszont a disznó elröffenti magát, akkor annyi évig marad pártában a lány, amennyit röfögött. 
 

Luca napkor szokásban voltak bizonyos, finomnak éppen nem mondható tréfák is. A legények a lányos házaknál 
szétszórták a szalmát, leakasztották a kertkaput, máshol a szekeret darabjaira szedték, és a háztetőn állították össze, a 
gazda legnagyobb bosszúságára. Így aztán másnap reggelre sok lányos ház tátongott kapu nélkül, mert a lopkodók 
elvitték még a hatodik szomszédba is, míg végül valaki rá nem talált egy gödörben, vagy pincében.            Bakosné E. 

 

A BALATON TÉLEN 
 

Elhagyatva ott fekszik a befagyott Balaton, 
A jég, mely eleven vizét betakarja, 

Az alatta lévő élőlényeket melegen tartja 
Nagy tükrén megcsillan a felkelő nap sugara. 

A somogyi partról mesebeli szép látvány, 
Az északi hegyek, s a halovány ködön át a Badacsony 

csendes hideg szelídség üli meg a tájat. 
A víz már december közepén mozdulatlan beállott. 

S majd vastag hósubával takarja be nesztelen,  
Az északi szél vágtat rajta szüntelen. 

Szinte meghalt az élet rajta a nagy hó miatt,  
Csak a tavaszi olvadás változtatja meg a tájat, 

Mintha le akarná vetni a nagy fehér subát. 
Mikor a Balaton hosszú téli álmát megunta, 
Itt-ott nagy hanggal, robajjal megmozdul. 

Ebben a télben elég volt már a nyugalom! 
Morogva ébredezik a nyugvó Balaton. 

Háborog a jég alatt, mint kit álmából a szél riaszt. 
Február közpén a déli szél segíti az ébredést, 

Megkezdi a jégtáblát, a áttolja a túlfelé 
Feltör a víz a nyomástól és jeget darabol,  

Magas jéghegyek itt-ott tornyosul. 
Óriásrianás ágyúként hallik mindkét oldalon. 

A déli szél, míg a jeget a víztajtékba tolja, 
Olyan dübörgő, mint a gyorsvonatok hangja. 

Mátyás már csak apróbb táblákat talál, 
Azt töri nagy hanggal, mint az üvegszilánk, 
Olyan zajt csap, amilyet az üveges csinál. 

Azt olvasztani várja a fénylő napsugár. 
                         

                          Szabó Lászlóné Györgyi néni 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXII. évfolyam 4. szám 2015. december oldal21 

Jaj, milyen kopár is volna a világunk, ha nem volna Mikulás! 

Nem volna többé gyermeki hit! Nem volnának álmok! 

És az a csodálatos fény, amellyel a gyermekkor 

betölti a világot, kihunyna örökre. 
 

Nem baj, ha a történet kicsit mesés, kicsit nem evilági!  

A csodákban hinni gyermekkorban, de felnőttként is jó! 
 

A Mikulást manapság egy piros ruhás, kedves öregemberrel 
azonosítjuk, rosz-szabb esetben a Coca Colát szopogató, túlsúlyos 
Mikulás képe jelenik meg a sze-münk előtt. Pedig valójában a 4. 
században élt Szent Miklós püspök, valóságos történelmi személy volt, 
egy igazi szakállas öregember, aki életét a jócselekedeteknek szánta. Az Ő emlékezetére tartjuk ma is 
Mikulás ünnepét, és a neve napját megelőző este Mikulásapó minden évben útra kel, hogy a gyerekek 
szépen kitisztított cipőibe kis csoma-gocskákat csempésszen. Ha mellette krampusz is van, az vagy 
megkö-tözve jelenik meg, ami azt jelképezi, hogy Miklós püspök hitével ellenállt a sátán kísértéseinek, 
vagy szabadon, azaz immár megszelídítve szolgálja, például az ajándékok kiosztásában. 
 

Volt idő, amikor a Mikulás még nem rénszarvasszánon érkezett és a kéményekkel sem bajlódott. 
Láncos Miklósnak hívták! Nem is azért jött kísérőivel, akik láncokkal, botokkal zajongtak, hogy 
ajándékokat hozzon a gyerekeknek, hanem azért járta sorba a házakat krampuszaival, hogy a fény 
születésére figyelmeztesse az embereket. Ő volt a szeretet előhírnöke. Krampuszai tréfás gyóntatást 
végeztek, a lányokat, asszonyokat kikérdezték a viselt dolgaikról. Felszólítottak: Gyónd meg bűneidet! 
Add meg tartozásaidat! Tisztítsd meg lelked, felejtsd el a bosszút és haragot! Vezessen az isteni 
kegyelem, ahogyan Miklós püspököt is vezette!  Ez volt a magyar Mikulás, a mi Mikulásunk! 
 

Másik magyar hagyomány, amikor a diákok Miklós 
nap környékén maguk közül püspököt 
választottak, akinek mindenki engedelmességgel 
tartozott, majd nagy zajjal járták a házakat. Ezt 
azonban nem nézték jó szemmel az akkori 
elöljárók. Például Csepreg városában határo-
zatban tiltották, mivel veszélyeztet-te a karácsonyi 
ünnepkör szentségét, így: „keményen megparan-
csoltatik, hogy senki, sem Szent Miklós előtt való 
estve, sem Üdvözétőnknek születése napján a 
házrul-házra való éneklísiket, melyek által az 
éjszakai csendesség sértődik, megengedni ne 

merészeljen!" Hát, az adatokból úgy tűnik, hogy a 
tiltásnak nem sok foganatja lett. 

 

Az 1856-ból fennmaradt írásos emlék így írja le a Mikulást: Általában két kísérővel érkezik, az egyikük 
a krampusz, másik az angyal. A krampusz feladata az ijesztgetés és a büntetés. Hát, ennek az 
utóbbinak az alakja nem kis riadalomra adott okot! Így nézett ki: "háromrétben felkunkorított farkú, 
szikrázó szemű, szarvas Luciferek zörgetik pipadrótból kötött szörnyű bilincseiket, amelyekkel sorra 
fűzik a szófogadatlan gyermekeket, s hetesével kanyarítják a borzasztó puttonyba, hol aztán 
hasztalan rimánkodnak, mert onnan nincs szabadulás".  Brrrrrrr!!!!  
 

Szent Miklós csak azután vált gömbölyded, vörös 
köpönyeges apóvá, hogy „kivándorolt” Amerikába. 
Alakját Thomas Nast teremtette meg, majd az egyik 
üdítőgyár karácsonyi kampányára a korábban lila 
köpeny helyett fehér szőrmés kabátot, és buggyos piros 
nadrágot kapott. 
 

Azt mondják, hogy a Mikulás ma hivatalosan 
Finnországban, Lappföldön lakik, Napapiir városban, 
ezen belül pedig a Fülhegyen. Maga a hegyoldal nyuszi 
fülre hasonlít. Ezen keresztül hallgatja egész évben, 
hogy a gyerekek jók voltak-e, vagy rosszak.  
 

 
                                                                                                                                                                           folytatás a 22. oldalon 
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„Halló, itt a Mikulás beszél!” Egy utazási irodával Lappföldre el is lehet utazni, hogy megleshessük, 
sőt manapság már telefonálni is lehet neki! Ez a telefonálós dolog, bármilyen hihetetlen hatvan évvel 
ezelőtt, 1955-ben kezdődött és a véletlennek köszönhetjük   (állítólag,  ... sicc!)  
 

Tehát a dolog úgy volt, hogy egy amerikai újság megjelentetett egy 
áruházi reklámot, amelyben megadták a Mikulás telefonszámát. Ez 
természetesen nem lett volna más, mint az áruház információs 
vonala. Sajnos azonban, egy nyomdai hiba miatt, az amerikai 
hadsereg szupertitkos Kontinentális Légvédelmi Parancsnokságának 
száma került kinyomtatásra, amit csak az Egyesült Államok elnöke 
és a légierő parancsnoka ismert. 
 

Harry Shoup kapitány igencsak meglepődött, amikor megcsörrent a 
telefon. Arra gondolt, biztosan kitört a III. világháború, és a szovjetek 
rakétákat küldtek az Egyesült Államokra. Az elnök helyett azonban 
egy vékonyka hang szólalt meg, és felolvasta a kívánságlistáját. A kapitány, miután megnyugodott, 
hogy nem a KGB szórakozik vele, fogadta a kisfiú hívását, és aznap este még sok más gyermekét. 
 

Mivel a katonaság nem akarta a titkos programját leleplezni, éveken át kénytelen volt karácsony táján 
telefonos Mikulás szolgálatot tartani. Később kibővítették a kínálatot, és radarral jártak a Mikulás 
nyomában, majd külön interaktív website-ot hoztak létre, és a gyerekek maguk követhetik a 
radarernyőn a rénszarvasok húzta szán és persze az ajándékok útját.  
 

Na, ezek után már én is elkezdtem elmélkedni a Mikulásról: 
 

Egyetlen fajta ismert rénszarvas sem tud repülni, de több mint 300.000 olyan élő organizmus létezik, 
amely még besorolásra vár, bár ezek nagy része ízeltlábú vagy baktérium. De, … mégsem zárhatjuk ki 
azt, hogy a Mikulás mégis csak repülő rénszarvasokon közlekedik. Állítólag ilyen rénszarvasból egész 
csordája van, így a mindig pihent állatokkal rendkívül sebesen tud haladni. Ráadásul keletről nyugat 
felé halad, és az időzónáknak köszönhetően is nyer néhány órát. Utazásaihoz azonban még egyéb 
eszközöket is igénybe vesz, mint például a „hétmérföldes csizmát”, amellyel hatalmasakat tud lépni, s 
hogy ki ne fusson az időből, van egy varázs-időkereke is. Mikuláskor le tudja lassítani az idő múlását. 
Biztos tapasztaltátok már ti is, hogy milyen lassan telik az idő Mikulás éjszakáján. 

 

A földön 2 milliárd 18 éven aluli gyerek van. De minthogy a Mikulás nem jár a hindu, zsidó, buddhista 
vagy mohamedán gyerekekhez, így a munka a 15%-ára csökken. Háztartásonként 3,5 gyerekkel 
számolva ez, feltételezve, ...  mondom, feltételezve, hogy minden családban akad legalább egy jó 
gyerek, 91,8 millió otthont jelent, azaz 378 millió gyereket. 
 

Számításaim szerint, ha keletről, nyugatra halad, ami logikusnak tűnik, az időzónáknak és a föld 
forgásának összeszámolásával 24 helyett 31 óra áll rendelkezésére az ajándékok kihordására. Ebből 
következik, hogy 822,6 látogatást tesz meg másodpercenként. Ez azt jelenti, hogy 0,001 másodperce 
van minden háznál, hogy kiugorjon a repülő szánból, bepakoljon a csizmácskákba, cipőcskékbe, és 
visszapattanjon a szánra. Ha feltételezzük, hogy a szóban forgó 98,1 millió otthon egyenletesen 
helyezkedik el a föld felszínén (ami persze nem így van), akkor két ház között a távolság 1,2 km. A 
teljes út pedig 117 millió km. Ez azt jelenti, hogy a Mikulás szánja mintegy 1000 kilométer/másodperc 
sebességgel halad, ami a hangsebességnél 3000-szer gyorsabb.  
Egy hagyományos rénszarvas kb. 25 km-t tesz meg egy óra alatt. Ha nagyon siet! 

 

A szán rakománya egy újabb kérdés. Ha minden gyerek egy kb. 1 kilogrammos ajándékot kap  - ami 
röhejesen kevés -  akkor a Mikulás szánja mintegy 321 300 kg-ot nyom. (Nem számítva a Mikulást, de 
ettől most eltekintünk.) Egy hagyományos rénszarvas max. 150 kg-ot képes elhúzni a földön. Még ha 
feltételezzük, hogy egy repülő rénszarvas tízszer ennyit képes elhúzni, akkor is minimum 214 200 db 
kell belőle ahhoz, hogy az egész szánt (Mikulás nélkül) elhúzza. Ez 353 430 tonnára növeli az egész 
pereputty súlyát. Csak összehasonlításképp jegyzem meg, hogy ez négyszer olyan nehéz, mint az 
Enterprise nukleáris meghajtású anyahajó. 

 

Ha ez a 353 430 tonna súlyú szán 1000 km/s-os sebességgel közlekedik, akkor nagy légellenállásba 
ütközik. A légellenállás felhevíti a rénszarvasokat. A két vezér rénszarvas másodpercenként 143 trillió 
Joule energiát nyel el, és elhanyagolható idő alatt elég. Eközben 234 trillió Decibel erejű robbanás 
hallatszik, kigyújtva maguk mögött a többi rénszarvast. Az egész szán, a rénszarvasokkal együtt 4,26 
ezredmásodperc alatt ég el. A Mikulást, akire eközben 297.500 N centrifugális erő hat (120 kg-os 
Mikulás esetén, ami nagyon kevés) és 8.207.123 kg-os erővel préseli a szán háttámlájához ....... 
 

Én akkor is hiszek a Mikulásban!                   Bakosné E.  
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"Mikor megszületik egy várva-várt gyermek, 
A élet dolgai új értelmet nyernek. 

Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, 
Új fénnyel ragyognak a világba hárman." 

 

 
Örömmel tudatjuk mindenkivel! 

 
 

                                                                     2015. augusztus 8-án megszületett 
 

                                                                                    Sütő Krisztina 
 

                                                                               Anyukája: Sütőné Török Petra 
                                                                                      Apukája: Sütő Árpád 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                            2015. augusztus 21-én megszületett: 
 

                                                   Szabó Benedek 
 
 

                                                                               Anyukája: Szabó-Szőke Renáta 
                                                                                    Apukája: Szabó Zoltán 
 
 

 
                                                          2015. szeptember 17-én megszületett 
 

                                                                  Szencz Sára Szederke 
   

                                                                          Anyukája: Takó Ibolya 
                                                                       Apukája: Szencz Szabolcs 

 

 
Mindhárom családnak szeretetettel gratulálunk, 

a babáknak és szüleiknek sok boldogságot és jó egészséget kívánunk! 
 

 
 
 
 

 

 
AKIK MÁR SAJNOS NEM LEHETNEK KÖZTÜNK 

 
 

Akiknek a lelkéért akárcsak egyetlen imát is mondanak, 
akiknek az emlékére meggyújtanak akárcsak egyetlen mécsest is,  

akiket megőriztünk emlékezetünkben, nem éltek hiába - még gyarló emberi mércével sem. 
 

                  Boros Sándorné,   Csík Józsefné,   Darvalics Imre,   Ihász Ferenc, 
 

  Kovács Imre,   Mészáros József Béla,   Orbán István,   Papp Gyula László,  Spachy Györgyné 
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K Ö Z É R D E K Ű 
 

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL   KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK: 
8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.      Nyitva: Keddtől szombatig: 14-20-ig  Tel: 70/380-0761 
Tel: 87/571-270, Fax: 87/471-289       Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu 
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu     
Ábrahámhegyi Kirendeltség telefon: 87/471-506      MŰVELŐDÉSI HÁZ Tel: 70/380-07-63 
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu  honlap: www.abrahamhegy.hu  Nyitva: szerdától-szombatig: 15-21 óráig 
A hivatal ügyfélfogadási rendje:     Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu 
Hétfőn:    12.30-tól 16 óráig       
Szerdán: 13 órától 16 óráig      BALATON-FELVIDÉKI SZOCIÁLIS 
Pénteken: 8 órától 12 óráig      ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Wolf Viktória jegyző ügyfélfogadása     Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3 Tel/fax: 87/510-303 
Minden hónap első hétfőjén:      E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu 
Ábrahámhegyen:       9-11 óráig     Honlap:www.balatonfelvidek.org 
Badacsonytomajon: 13-16 óráig      
        GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:     Ábrahámhegy Művelődési Házban 
Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig     Páratlan hét, szerda: 11.15-től 12.15-ig 
Tel: 70/456-71-41       Családgondozó Linterné Starcsevics Nikoletta 
        Tel.: 06-30/701-769 
         
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS      CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT: 
Dr. Németh Csaba :        Ábrahámhegy Művelődési Házban 
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862    Páratlan hét, szerda: 11.15-től – 12.15-ig 
Ábrahámhegyen: 87/471-516      Családgondozó: Bögös Rita, Tel: 30/933-94-95 
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig     
Balatonrendesen: 87/464-338     FALUGAZDÁSZ: Győrffy Szabolcs T:70/436-50-93 
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig   Ábrahámhegy Művelődési Házban 
Révfülöpön: 87/464-150      Minden szerdán: 12-13 óráig 
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12      
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12    BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE 
ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig   8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12. 
Tapolca Kórházban, Tel: 87/511-083     tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu 
Hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon 24 órán keresztül  Email: hegykozseg.btordemic@widenet.hu 
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104     Szőke Géza hegybíró: 70/489-87-49 
         
FOGORVOS: dr. Pinterits Judit     VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT: 
Rendel: Badacsonytomaj, Kert u. 32.. Tel: 87/471-689   Zsifkovics Szilvia Tel: 70/202-85-84 
H: 7-12, K: 15-20, Sz: 9-16, Cs: 12-19, P: 8-14     
Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat-vasárnap:    KÁBEL TV: 06-87/472-104 
Veszprém, Halle u. 5/d, SZTK 8-14 óráig          
        SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 
GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc     Szentmise: vasárnap: 8.30 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282     
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00    TŰZOLTÓSÁG BADACSONYTOMAJ: 
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00     06-87/471-337 
         
GYÓGYSZERTÁRAK      DRV ZRT. Telefon: 06/40 240240 
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065    
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,   NHSZ Tapolca Kft (volt Remondis) 87/321-567 
csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12-i                   
Griff Gyógyszertár,Badacsonytomaj Hősök t. 5. Tel.: 87/471-01  E.O.N. ügyfélszolgálat: 40/220-220 
Nyitva: H-Szer.-P: 7:30-11:10,12.50-17-ig    Műszaki hibabejelentés: 06-40/330-330 
kedd,csüt. 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10         
        ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 
ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA     Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105 
8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006     
dr. Ásványi Tamás 20/9217-372      
__________________________________________________________________________________________ 
 

                                   Ábrahámhegyi Hírmondó 
                                 Felelős kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

                             Szerkesztő: Bakosné Tóth Erzsébet művelődésszervező 
                                            Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Ny.sz: MKM  
                                                                                    B/PHF/1461/Ve/94 
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