
Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXIX. évfolyam 1. szám 2022. december 1 

XXIX. évfolyam 1. szám 2022. december 

 

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ 

 
 

 

Megérkezett az adventi időszak, a messiásvárás, a karácsonyi előköszöntő. Az 

Advent, a négyhetes ,,szent idő” a karácsonyra való lelki felkészülés, a 

reménykedés, a várakozás ideje. A koszorúk már elfoglalták főhelyüket a 

templomokban, otthonokban és már meggyúlt rajtuk mind a négy gyertya, a 

készülődés hírnökei. 

Vannak időszakok, amikor az ember jobban kell összpontosítson, és valamilyen 

oknál fogva jobban is sikerül ez, mint általában. Nem mintha máskor nem lenne 

szükség a szeretetre, de mégis valahogy ilyenkor, a karácsonyt megelőző 

időszakban, láthatóan és megtapasztalhatóan bizonyossággá válik a jóakarat, a 

nagyobb egymásra való figyelés érzése. És minden mind azért, mert az emberek 

nem csak külsőleg öltöznek fel és válnak mutatósabbakká, inkább azért, mert 

ilyenkor a lélek is felöltözik. A szeretet tökéletesen egybefog mindent, Advent 

erre is figyelmeztet. Nem elég minden egyéb a karácsonyi ünnephez, feldíszített 

fenyőfa, ajándékok sokasága, ha hiányzik a szeretet, nem lesz teljes az ünnep. 

A világ és benne az ember egyre fokozódó lelki éberséggel készül fogadni a 

szeretet ünnepét. Még ebben a szomszédos vérzivataros világban is. 

Endrődi Sándor 

Karácsony 

Szeretet ünnepe,  

Ragyogó karácsony,  

Nincs nálad áldottabb  

Ünnep a világon!  

Míg örömláng gyúl ki  

Zöld fenyőid árnyán:  

Ringatózik lelkünk  

Boldog béke szárnyán.  

 

Földerül az arcunk,  

Mely imént borongott 

Elfeledünk bút-bajt,  

Minden földi gondot: 

Vidámság mosolya 

Csillog a szemünkbe: 

Nevető angyalok 

Szállnak a szívünkbe. 

 

Ma minden kicsi ház 

A Jézuska háza 

Szíve örömének 

Tündöklő tanyája: 

Sehol szomorúság 

Ránk hulló árnyéka: 

Itt is, ott is csak fény: 

Angyalok játéka. 

 

Kedves, tiszta ünnep, 

Nincs nálad áldottabb 

Ünnep a világon! 

Te vagy az az egy nap, 

A küzdelmes évben 

Mikor csak szeretünk 

A fenyők tövében. 
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A hozzánk közelítő ünnep, karácsony ünnepe, talán ezért is, egyre nagyobb fényességgel ragyog ebben a 

sötétségben. Várjuk megérkezését, csendességét. A Karácsony, amikor a megváltó Jézus Krisztus születésére vár a 

keresztény világ. Korunkban azonban a karácsony a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe is.  

A karácsonyra készülünk. S minden bizonnyal ennek a várakozásnak van egy felfokozott lüktetése, mert minden 

feltételt biztosítani szeretnénk ahhoz, hogy a karácsony ünnepe teljes, boldog és meghitt legyen. Az ünnep előtt 

ezért sokszor a feladatokat, a tennivalókat látjuk. Életünk tele van hanggal, zajjal, rohanással. Holott az adventnek 

meg kellene állítania, ki kellene emelnie minket a felfokozott hangok világából. 

A karácsony nem egyszerűen csak egy ünnep, nem egyszerűen a családdal együtt töltött néhány nap, nem 

egyszerűen az örömszerzés és a megajándékozás alkalma. 

Mi tehát a karácsony titka? Mutassa meg a szeretet útját, hogy megváltsa az életünket. A szeretet nem 

forradalmakkal és törvényerejű rendeletekkel, határozatokkal, nem többségi szavazatokkal jön létre, hanem úgy, 

hogy rájövünk: szükségünk van egymásra. Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős 

személyre, akinek elintéztük egy-egy ügyét, gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült elrendezni egy-egy 

nézeteltérést. Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömöt adunk egymás életének. 

2022 adventjében legyen az egyik legfőbb feladatunk, hogy megteremtsük életünkben a csendet. A csendet, hogy 

halljuk Isten szavát és szívünk, lelkünk felkészülhessen az ünnepre. 

Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést 

készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk a lelkünkbe, 

hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk és 

arra gondolunk, hogy mit nyújthatunk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb 

értékünk. Nem a drága ajándékok jelentik a szeretetünket, hanem az, amit önmagunkból adhatunk. Az az ember, aki 

nem saját magáért él, aki igaz harmóniát tud teremteni saját belső világában, saját lelkében és a maga 

környezetében, mindenekelőtt a családjában az kisugárzik a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, 

szeretet van ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, 

élményt nyújt. 

 

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet, és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. 

 

Kívánom, hogy az ünnepi idő, akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt, segítse Önöket a testi, 

szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel 

kezdhessük. 

 

Kedves ábrahámhegyi lakosok!  

 

Az ünnep emelkedett hangulatú perceiben engedjék meg, hogy a magam és a képviselő testület nevében békés, 

nyugodt Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Újévet kívánjak! 

 

Kívánom, hogy 2023-ban terveik maradéktalanul megvalósuljanak s családjuk körében boldogan, szeretetben 

éljenek! 

 

 

                                                                                               Vella Ferenc Zsolt 

                                                                                                     polgármester 
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MINDENT MEGTESZÜNK AZ ITT ÉLŐKÉRT 

Beszélgetés Vella Ferenc Zsolt polgármesterrel 

Polgármester Úr, így, az év végén mondana néhány szót a lap olvasóinak? 

Nagy szeretettel köszöntöm Ábrahámhegy lakosait, nyaralótulajdonosait a Helyi Hírmondó hasábjain is. Sajnos, az 

elmúlt időszakban az újság kiadása kissé háttérbe szorult, itt a digitális világ, illetve a virtuális média nagyban 

hozzájárult ehhez, hogy a hírek szinte egyik pillanatról a másikra napvilágot látnak. Több jelzés érkezett, hogy 

szívesen olvasnának az Ábrahámhegyen és környékén történt eseményekről is a helyben lakók, az itt élők vagy az itt 

nyaralók és azokat az információkat minél több emberhez eljuttatni.  

Itt most tulajdonképpen a 2019-es önkormányzati választásokig mennék vissza, ami részemről az egyik legnehezebb 

ciklus eddig, hisz alig néhány hónap elteltével, ugye 2020 márciusában egy olyan világjárvány vette kezdetét, mely 

nagyban befolyásolta az önkormányzat, a hivatal életét. A magyar kormány döntése alapján is a helyi 

önkormányzatoknál nem volt tulajdonképpen több hónapon keresztül testületi munka, a polgármesterre lett 

átruházva minden hatáskör és ez rettentően megnehezítette mind azoknak a feladatoknak az elvégzését, amelyeket 

előtte tizenegynéhány éven keresztül gördülékenyen tudtunk megvalósítani. Olyan feladatokat kaptunk, 

amilyenekkel eddig nem találkoztunk. A védekezésnek rengeteg olyan formáját kellett helyben megoldani, ami egyik 

napról a másikra itt maradt nekünk. Ebben persze a lakosság is hatalmas szerepet vállalt mindazzal a megértéssel és 

hozzáállással, amit mutatott.  

Talán a környéken elsőként tettük meg azt, hogy jónéhány civil, felhívásunkra vállalta a szájmaszkok készítését, 

megvarrását, amelyeket a lakosok részére a polgárőrség, az önkéntes tűzoltó egyesület, önkéntesek, az 

önkormányzat dolgozói kiszállítottak a lakosságnak. A településen igyekeztünk fertőtlenítő pontokat létrehozni, talán 

tizennégyet-tizenötöt. A frekventáltabb helyekre helyeztünk ki kézfertőtlenítőket. De például az ételhordás, az 

idősebbeknek a kórházba, egészségügyi ellátásra való elszállítása napi feladatot jelentett az önkormányzat számára.  

Hála Istennek a nyár közepére kissé enyhült a helyzet, az élet nagyjából visszatért a rendes kerékvágásba, 

természetesen nem abba, ami azelőtt volt. Érezhettük, hogy több hónap bezártság után nagyon nehezen tudják az 

emberek ugyanazt a ritmust felvenni. És itt nem szabad megfeledkeznünk, hogy nekünk is meg kellett hoznunk olyan 

lépéseket -- játszótér bezárása, strand bezárása -- ami nem biztos, hogy éppen akkor a legjobb döntés volt, de hát, 

még soha nem voltunk ilyen helyzetben, ismeretlen volt számunkra ez is. Ha most kellene dönteni nyilván nem 

biztos, hogy ilyen bezárásokat alkalmaznánk. Hiszen az emberek a szabad levegőn, a városból, a panelből 

kiszabadulva sokkal komfortosabban az életnek azt az oldalát tudták élni, ami számukra könnyebb és egészségesebb 

volt.  

De elmúlt a legnehezebb időszak is… 

Elkövetkezett tehát a nyár, kissé feloldódtunk. De azokat a rendezvényeinket, amelyek addig nagy sikernek, 

népszerűségnek örvendtek, látogatókat vonzottak, nem rendezhettük meg. Halászléfőző-verseny, Falunap, 

Bornapok, Murci Fesztivál mind-mind elmaradtak.  

És aztán jött 2020 ősze, amikor újra nehéz helyzetbe kerültünk. Már kicsit felkészültebben, illetve az egészségügy is 

már sikereket ért el a vírus leküzdésében oltásokkal és egyéb olyan lehetőségekkel, amelyek kezdték visszaszorítani a 

járványt. 2020-ról 21-re fordulva pedig már egy picit jobb helyzet előtt álltunk. A 2021-es évben aztán a nyáron is 

engedett a vírus a szorításából, a vendégek kezdtek visszatérni, a strand működése is már szinte a megszokott 

módon történt, vendégeinket újra ki tudtuk szolgálni. 2021 végére javult a helyzet, javult sok minden. Megtartottuk a 

Bornapokat, sor kerülhetett az őszi rendezvényeinkre, ami nagy megkönnyebbülés volt. A telet is átvészeltük.  
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Nem szabad elfeledni azonban, hogy a mi településünkön is volt, aki a COVID áldozata lett, ők nem maradhatnak ki a 

gondolatainkból, bár igyekeztünk segíteni mindenkin, de ez sokszor meghaladta, mint az egészségügy, mint a helyi 

önkormányzat lehetőségeit.  

Hogyan tovább?  

Az év elején sok mindent újra gondolva nekiláttunk a költségvetés tervezésének, melyben már számoltunk azzal, 

hogy újra együtt lehetünk családtagjainkkal, barátainkkal, közösen tudunk beszélgetni, jól érezni magunkat a már jól 

bevált rendezvényeinken. Példaként újra felhoznám a Halászléfőző-versenyt, a Falunapot, a Bornapokat, a Murci-

fesztivált, festménykiállításokat, kulturális programokat. Így már a 2022 évi főszezon után, meghúzva azt a 

képzeletbeli egyenleget úgy érezzük, hogy ez az év jól sikerült. 

De most áttérnék egy másik, viszonylag sok mindenben hasonló nehézségre, amely az év februárjának végén kitört 

orosz-ukrán válság kapcsán állott elő. Ez leginkább egy komoly energiaválságot okozott, mint hazánkban, mint egész 

Európában. Ezt mindenki máris érzi a családi költségvetésen, de itt az önkormányzat gazdálkodásában is. A pénzügyi 

kiadásainkon látjuk azokat a hatalmas áremelkedéseket, melyeket okozott az energia árának többszörös 

emelkedése. Ez bennünket is arra sarkalt, hogy meghúzzuk a nadrágszíjat. Bevallom őszintén, hogy így 

visszagondolva én is sok emberrel együtt átéreztem azt, hogy az előző években, évtizedekben mennyi olyan dolgot 

tettünk, amivel túlköltekeztünk. A fogyasztás túlzott mértékű volt, és ha mindenki leül és elgondolkodik, mennyi 

mindent meg lehetett volna spórolni. De hát ami elmúlt, elmúlt. A helyzet rá kell ébresszen mindenkit arra, hogy 

megfontoltabban kell élni, megfontoltabban kell vásárolni, melyek azok a dolgok amelyek feltétlenül szükségesek és 

melyek azok, amelyek halaszthatók...  

Mit tett és mit tesz az önkormányzat, hogy takarékoskodjon?  

Sajnos túl sok intézményünk, illetve olyan épületünk nincsen, ahol visszafogottabbá tudnánk tenni a fogyasztást. 

Egyedül a könyvtár épületében szüntettük meg a mindennapi jelenlétet, tulajdonképpen itt van jelentős spórolás, 

mint a gáz- mint az áramszámlán. Minden könyvtári szolgáltatás elérhető. A Művelődési Házban található a kolléga. 

A könyvtár új munkarendje megtalálható ebben a lapban. Az önkormányzat épületében pedig a gázfűtésről még 

decemberben át fogunk térni a vegyes tüzelésű fa- és szénfűtésre, ami számításaink szerint jelentős megtakarítást 

eredményez. Továbbra is napirenden van a közvilágítás esetleges visszafogása. A lámpák beállítása 17-21 óra között 

75 százalékos teljesítmény, majd 21-05 között 50 százalék. Itt is látszik, jó döntés volt, hogy néhány éve az összes 

közvilágítási lámpát lecseréltettük korszerű ledes lámpákra, azonfelül több mint 70 lámpa napelemről működik. 

Akkor még nem volt kiforrott az a technológia, azzal többször is van nehézség, de ahogy változik a technika, 

korszerűbb elektronikai egységek, illetve jobb minőségű akkumulátorok kerülnek ezekbe a lámpákba.  

Azt sem szabad elfeledni, hogy önkormányzatunk befogadott az ukrajnai háború elől menekülő családokat is, akik itt 

dolgoznak, itt lettek hasznos tagjai a társadalomnak. Aki tanköteles az iskolába jár. Jól megvagyunk velük, 

Magyarország Kormánya, az állam is támogatja az ittlétüket, nem csak az önkormányzat az, aki ebben szerepet vállal. 

Bízom benne, hogy a hátralévő időben visszatér majd az a közösségi élet is, amely annyira jellemzi Ábrahámhegyet. 

Ugyanúgy bízom, hogy az idősebb korosztály is megtalálja az együttlétekre alkalmas időt, a vezetőt és a lakosság 

többi része is visszatér a jó értelembe vett közösségi élethez. Településünk önkormányzata, képviselő-testülete azon 

van, hogy ezt minél jobban segítse, igyekszik megtenni mindent az itt élők létbiztonságáért, segíti a családokat 

amennyiben szükséges. Bízom benne, hogy továbbra is jó együttműködés jellemzi majd az itt lakók, a nyaralók, az 

idelátogatók mindennapjait. 

                                                                                              Kérdezett: 

                                                                                                       Aczél Péter László 
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ELMÚLT ÉVEK ÉS AZ ÚJ ÉV 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai értékelnek 

KOVÁCS JÓZSEF - alpolgármester 

       Hogyan került a helyi politikába? 

                     -- A rendszerváltás után, tősgyökeres salföldiként, Salföld polgármesterévé választottak, egy fél 

ciklus erejéig voltam ott, 2002-től pedig Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

lettem a tagja. 2010-től pedig alpolgármesterként tevékenykedek. 2000-től 2010-ig hegyközségi elnök is 

voltam. Gyerekkorom óta itt élek, láttam honnan indult és hová fejlődött ez a község. 

        Milyen érzésekkel, gondolatokkal tekint vissza az elmúlt évekre? 

                           -- Az idei év előtti év volt nagyon nehéz, tombolt a pandémia. A testület munkája így 

törvényileg korlátozva volt. Csak e-mailekben tudtunk kommunikálni, minden feladat és döntés törvény 

szerint a polgármester úr feladata lett. 

Ebben az évben nagyjából visszazökkentünk a rendes kerékvágásba, aminek mindannyian nagyon örültünk. 

Elkezdhettük megtartani a hagyományos rendezvényeinket, ami tavaly csak részben sikerült. Újra 

felvehettük élőben is a kapcsolatainkat testvértelepüléseinkkel -- elkezdtünk élni hát... 

          És a jövő? 

                             -- Újra nehéz időszak következik, most már más szempontból. A szomszédunkban dúl a 

háború, a következményekkel nekünk is számolni kell. Mi továbbra is reméljük, hogy normalitásban 

élhetünk, megváltozott körülményekkel. Minden hagyományt őrizni szeretnénk, de... Mi lesz az ukrán 

menekültekkel? Fel tudjuk-e fűteni termeinket a hagyományos rendezvényeinkre? Mi lesz a 

közvilágítással? Mindez a mi, az Önkormányzat felelőssége. Túl kell éljük a telet, nyáron, reméljük, 

könnyebb lesz. Mi dolgozni fogunk, mint eddig. A községért, a lakóiért... 

 

GÁSPÁR JÓZSEF 

          Hosszabb múlttal rendelkezik a helyi politikában... 

                                          -- Igen, 1990-től 2006-ig négy ciklusban voltam Ábrahámhegy polgármestere. 

Mindig függetlenként indultam. 2006-tól mostanig aztán a Képviselő-testület tagja vagyok. Ábrahámhegy 

90-től község, azelőtt a Badacsonytomaji Nagyközségi Közös Tanács tagjai voltunk ahová még 

Badacsonytördemic, Balatonrendes és Salföld tartozott. Községgé válásunk után mindent a kezdetektől 

kellett létrehozni. Pénz nélkül voltunk, nem örököltünk semmit, mindent újonnan kellett kezdeni. Hőskor 

volt, mindenképpen, ami külön megérne egy misét… 

           A tavalyi év, évek... 

Nehéz volt, mindannyian megéreztük. Próbáltuk túlélni, egyénileg és testületileg egyaránt. Jó csapatunk 

volt, a pandémia alatt együtt nem sok döntést tudtunk meghozni, írásban kommunikáltunk. De azért a 

munkát elvégeztük, hála istennek különösebb törést nem okozott a község életében. Ez köszönhető a 

polgármesternek meg a testület összeszokott, elhivatott munkájának egyaránt és az idei év már 

megmutatta, hogy helyes utat követtünk, a lehetőségeinket is jól használtuk ki. 
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            Jövőre? 

                                   -- Van feladat elég. Ábrahámhegy közkedvelt üdülőhely 500-550 állandó lakossal, de 

körülbelül 1300 épület van itt. Nagyobb gondot kell fordítsunk az utakra meg a község tisztaságára, ez 

utóbbira elsősorban hét végén és hét elején, ilyenkor jóval több a vendég. Sértés szándéka nélkül 

mondom, de ilyenkor bizony kevesen érzik fontosnak, hogy vigyázzanak a köztisztaságra. Nem népszerűek 

az ide irányuló feladataink, de el kell végezni. Önmagunkért és vendégeinkért is. 

 

TÓTH GÁBOR 

          Ön ebben a választási ciklusban került Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-

testületébe. Mik a tapasztalatai? 

                                        -- Egy olyan testületbe kerültem, melynek tagjai szerencsére minden erejükkel a 

községért, annak lakóiért tevékenykednek. A testületi üléseken és a mindennapokban egyaránt. 

Kívülállóként is tudtam ezt és most, hogy közéjük tartozom, ez engem is inspirál. 

            Mit gondol, milyen lesz Ábrahámhegy néhány év múlva? 

                                        -- Egy modern, de hagyományait megtartó modern település, ahová a természeti 

szépségek közelsége miatt szívesen jönnek és járnak vissza a vendégek. És most nem csak a Balatonra 

gondolok, hisz annyi látnivaló van errefelé, hogy mindent megnézni, meglátogatni nem elég egy egyhetes 

nyaralás. Dolgozunk érte, hogy minél jobb legyen és továbbra is várjuk vendégeinket. 

 

MIKLAI ZSUZSANNA 

Karácsonyi készülődés közepette kérdeztük képviselő asszonyt, miként készül az ünnepekre?  
                                        -- Településünkön hagyományosan megrendezésre kerül a nyugdíjasok karácsonya, 
ahol az Önkormányzat műsorral, és ajándékcsomaggal kedveskedik az idősebb korosztálynak. Fontos, hogy 
sose feledkezzünk meg a szép korúakról, hiszen, amink ma van azt nekik köszönhetjük. A magánéletben is 
az ünnepeket a nagyszülőkkel és a családdal szeretetben töltjük.  

Mit vár a 2023-as évtől?  
                                        -- Egy háborútól, vírusoktól, és gazdasági válságtól mentes biztos jövőt. Remélem, 
hogy gyermekeink is átélhetik, amit mi is megélhettünk szüleinknek, nagyszüleinknek köszönhetően, a 
felhőtlen-biztonságos gyermekkort. Bízok benne hogy településünk megbirkózik a jelen kor nehézségeivel, 
és az elmúlt időszakhoz híven továbbra is magas színvonalon tudja vendégül látni az ide érkező látogatókat. 
 
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a mi kis falunk minden kedves lakójának békés, meghitt Karácsonyi 
ünnepeket, és egészségben, sikerekben gazdag Boldog Új Évet Kívánjak. 

 

                                             ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
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SZÍVET CSERÉLJEN KI HAZÁT? 

Az idei év kora tavaszától Magyarországon szinte mindenhol új lakók jelentek meg az ország majd minden 

településén. Az orosz-ukrán háború kezdetétől és a konfliktus kiteljesedésétől kezdve egyre több menekült 

érkezett az országba a szomszédos Ukrajna egész területéről. Ezek egy része kárpátaljai magyar, dupla 

állampolgársággal vagy anélkül, de a menekültek jórésze nem beszél magyarul. A háború kezdete óta eltelt egy 

évben sokan továbbmentek különböző nyugati országokba, de sokan maradtak itt, legalábbis egyelőre, 

szétszóródva az egész országba. 

A magyar állam hathatós támogatásával a maradni szándékozók 

tartózkodási engedélyt kaptak, a dolgozni akarók 

munkahelyeket, az iskolaköteles gyerekek kötelezően iskolába 

járhatnak. Helyzetük, felkészültségük, szándékaik nagyon 

különbözőek, vannak köztük magasan és kevésbé képzettek, 

egyedülállók, szeretteiket hátra hagyni kényszerültek és vannak 

teljes családok is, akik ide menekültek. Az alábbi interjú egy 

jelenleg Ábrahámhegyen lakó család tagjaival készült, 

mementóként és esetleg tanúságként és tanulságként. 

Most október vége van, pár hónapja már ismerjük egymást, 

tegeződünk, álszent volna, ha nem ezt tennénk ebben az 

interjúban is. Először szeretném, ha arról beszélnétek, hogy 

mielőtt ide jöttetek volna, a háború előtt hogyan éltetek Ukrajnában, tételesen Kárpátalján, bármiről 

beszélhetünk, amit fontosnak éreztek, ami eszetekbe jut.  

               -- Mindannyian Ungváron születtünk, ott jártunk óvodába, iskolába és természetes, hogy nagyon szeretjük 

Ungvárt – mondja Imre. – Kárpátalján éltük le az életünket, ott alapítottunk családot, ott születtek a gyerekeink. Egy 

nagy bútorkészítő és elárusító cégben dolgoztam, mint igazgatóhelyettes. Aztán mikor kezdődött a gazdasági krízis, a 

cégünk felbomlott... 

Bocsánat, szerinted mikor kezdődött a krízis? 

          -- Háát, az úgy 2008-ban kezdődött. Magánvállalkozóként folytattam tovább, embereim voltak, akiknek munkát 

adtam és folytattuk a bútorgyártást, a bútoripart... Amikor megkezdődött a háború azt kellett tapasztalnom, hogy a 

rendeléseket - hálistennek volt belőlük elég - egyre nehezebben vagy egyáltalán nem tudtuk teljesíteni, nem 

találtunk már nyersanyagot. Az embereket is muszáj volt elbocsátanom, mert nem tudtuk kitermelni már a 

fizetésüket sem. A már felvett munkákat szinte lehetetlen volt befejezni időben... 

Csak gazdaságilag romlott a helyzet? Vagy általánosan, hangulatában, minden? 

                   -- Azt vettük észre, ha ez még akkor annyira nem is érintett minket, a családomat, hogy voltak jelzések a 

Beregszászi Járásból, Munkácsról, hogy az ott élő magyarságot kezdik bántalmazni, ijesztgetni. És ez lassan Ungvárra 

is átterjedt... többek között itt felgyújtották a KMKSz székházát is. Állítólag sokáig keresték a tetteseket, meg is 

találták, de megbüntetve soha sem voltak.  

Azt kérdezném, hogy február 24-én, amikor kitört a háború, hogy éltétek meg? 

             -- Akkor – veszi át a szót Antónia -- egyik napról a másikra munka nélkül maradtam... 

Imre, Iryna, Antónia és Lilia 
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Aznap... Mit éreztetek? 

             -- Igen, te munka nélkül maradtál -- folytatja Imre. -- Mi nem rögtön indultunk útnak, hanem március 18-án, 

egy hónapra rá. Ezalatt az egy hónap alatt én megéreztem, hogy azok között a körülmények között, amik kialakultak, 

ezt így nem lehet folytatni. Pont február 24-én kellett volna induljon hozzám egy kamionnyi árú a megrendelt 

nyersanyagokkal Kijevből és egyszerűen nem tudott kijönni a városból. Ez első nap volt, vártunk egy hétig, nem jött 

meg az anyag. Vártunk még egy hetet, akkor sem jött meg. Más hasonló gyárakhoz is elmentünk Ungváron és 

ugyanabban a helyzetben voltak. Leültem beszélgetni a fiúkkal, akik nálam dolgoztak és egyetértettünk. Nincs ahogy 

folytassuk. 

             -- Az én munkahelyemen is hasonló volt -- így Antónia. Egy növénytermelő farmon voltam, a tulaj elmondta: 

én nem tudok fizetést adni nektek, ha akartok, egy darabig dolgozhattok itt ingyen, de nektek kell keresni más 

munkát. Ez még aznap volt, amikor kitört a háború. Reggel még bementünk dolgozni, dél körül mondta ezt a főnök... 

Ilyen a helyzet, nem tudunk semmit... Voltak olyan növényeink, melyeket Hollandiából rendeltünk meg... azok sem 

jöttek, a kocsikat nem engedték be Ukrajnába, a nagy kocsikban persze nem locsolták őket... Olyan volt aznap, hogy 

szörnyű... 

              -- Nem volt ahogy dolgozni és -- megkezdődtek a riadók -- veszi vissza Imre a szót. -- El kellett bújni. Az első 

napokban nem is volt ahová elbújni. Mindenki lement a saját pincéjébe és ott kellett ülni két-három órát. Persze, ez 

nem volt megoldás, hiszen ezek a pincék nem óvóhelynek voltak kiépítve. Volt úgy, hogy nappal háromszor, aztán 

meg éjszaka még kétszer. Gyerekkel, kutyával, macskával. Akinek volt pincéje. Akinek nem volt, ott maradt a 

házban... a panelben... Még ha ott volt is pince, az nem volt előkészítve, be volt ázva, teljesen alkalmatlan volt.  

Azóta javítottak ezen a helyzeten?   

                – Egyes helyeken javítottak, igen. A családi házaknál talán könnyebben, más helyeken talán most is úgy van. 

De az első napok borzasztóak voltak. Olvasom az újságokat és közben telefonon beszélek az otthoniakkal is, hogy 

most már működnek ugyan az iskolák, de csak azok, amelyek biztosítani tudják a óvóhelyeket a gyerekek számára. 

Ahol meg nem, valahol a közelben találnak nekik külön helyiséget. A körülmények viszont mostohák… A betonon 

ülnek a gyerekek két-három órát, a kisiskolások is. 

Mi volt az a pillanat, amikor azt mondtátok, hogy ebből elég és a döntés, hogy most már nem csináljuk tovább – 

és megyünk? 

              – Emlékszem – kezdi Antónia – hogy március 15-én volt egy nagyon hosszú légiriadó és egész éjszaka a 

pincében kellett ülni. A gyerekkel. Kezdődött a légiriadó éjszaka 2 óra előtt és befejeződött reggel 7 óra után. 

Sokan voltatok, többen? 

         – Nem, ez egy magánház pincéje volt, mi voltunk a szomszédokkal meg néhány Ogyesszából jött emberrel, nekik 

is egy kiskutya, két gyerek meg az anyukája. És mi is. A lányunkkal meg egy kutyával. Akkor éreztem, hideg van, a 

gyerek éhes, nem tud aludni… Mit lehet még csinálni itt? Mit? Ez volt az a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy nem 

ez, amit egy gyereknek érezni kell, amire emlékeznie kell, hogy a pincében ülünk… És félünk, mert nem tudni, hogy 

mi lesz tovább… Ez március 15-én volt és március 18-án már itt voltunk. 

         – Március 18. előtt egy héttel – veszi vissza Imre a szót – nekem már megszületett a döntésem, úgy 

gondolkodtam, mint ahogy az előbb elmondtam. A feleségem azt mondta, hogy akkor jön ő is, nem marad itt 

egyedül ezek között a körülmények között. Két nap múlva szóltam Antóniának, mit szól ahhoz, ha ő is jönne a 

gyerekkel… 
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Addig nem beszéltetek erről? 

            – Hát én tudtam, hogy apu akar elmenni és tudtam, hogy ott csak jobb lesz, meg minden. Én nem akartam 

elhagyni a házat, a férjemet, de tudtam, ha Ukrajnában nem lesz jobb, itt legalább biztonságban lesz a gyerek. És az a 

legfontosabb! 

               – Antónia néhány napot gondolkodott és az utolsó pillanatban mondta, hogy jönnek. És tudod, azt nem 

lehetett tudni, hogy milyen körülmények közé cseppenünk itt… Amikor kitört a háború, egy itteni ismerősöm azt 

mondta, hogy abban a helyzetben vagyunk mi, sajnos, hogy múltunk nincs, mert a háború elvett mindent. Jövőnk 

még nincs, mert nem tudjuk, hogy mi vár ránk. És éljünk a mának. Áttelepedtünk ide és élünk a mai napnak. Sajnos… 

Szerencsére itt nagy a segítség. 

Akkor itt álljunk meg egy pillanatra. A háború kitörése utáni hónapokban én sok ukrajnai menekülttel 

találkoztam, akik különböző reményekkel szóródtak szét a nagyvilágban. Ti milyen reményekkel jöttetek? És miért 

pont ide… persze, azon kívül, hogy magyarok vagytok? 

           – Amikor már tudtam, hogy el kell jönnünk, el kell hagyni szülőföldünket, a lakásainkat, mindent, amit egy élet 

alatt felépítettünk (magamról beszélek, aki már elmúltam hatvan, de a gyerekekről is, akik szintén mindent hátra 

hagytak) és, hogy a család szétválik, nekem a legközelebb, és a szívem is idehúzott, Magyarország volt. Persze, ez 

mindenkinek így is sokk volt… Képzeld el, a gyerek három napig csak suttogva beszélt… és csak az édesanyjával… 

hozzánk nem is szólt… 

Persze, mindannyian magyar állampolgárok is vagyunk és az volt az érdekes, hogy régebben is elég sokat jártunk 

Magyarországra, főleg Budapestre, amit elég jól is ismerek… de még egyszer sem voltunk a Balatonon. Úgy jött ki, 

hogy véletlenül, egy itteni ismerősöm telefonhívása közben megkérdezte, mit szólnátok, ha ide, a Balatonra 

jönnétek? Konkrétan Ábrahámhegyre… Azt mondtam, miért ne? Akik tovább mentek, azok sem tudják mi vár rájuk… 

mi sem tudtuk. Ez egy új kezdet. A gyerek magyar iskolába járt Ungváron, itt először magyar óvodába, most már 

magyar iskolába jár, nagyon jól érzi magát. A feleségem idejövetelünk óta dolgozik, én is, Antónia is dolgozik. Mi 

igyekeztünk első pillanattól munkába állni. Nem könnyű az, hogy egyikünk sem azt csinálja, amit otthon, de 

igyekszünk helytállni. Többre vagyunk képesek mindhárman, de… 

Tulajdonképpen nincs ok az elkeseredésre, még rövid is az idő mióta itt vagytok, bármi megtörténhet… Így, az 

interjú vége felé, egy merészebb kérdés: mi az ami jó és mi az ami rossz itt, szerintetek? Mi az ami tetszik itt, mi az, 

ami nem tetszik?    

– Kedvesek az emberek, – mondja Antónia és Imre is helyesel – szép a Balaton, van ahol 

játszani a gyereknek, nyugalom van, biztonság, értjük a nyelvet, mert ha nem értenénk, 

egész másképp lenne. Nagyon nagy szeretettel fogadtak itt minket és sok segítséget 

kaptunk. A polgármester úr, az első emberek akikkel találkoztunk. Azóta is mi is 

megteszünk mindent, amit tudunk, ők sem változtak, barátok lettünk, nagyon jól esik a 

viszonyulásuk. Mintha hazaérkeztünk volna. Itt vagyunk és köszönjük! 

A nagymamám mondta mindig, ha jó ember vagy, jó emberekkel mindig fogsz 

találkozni. Sokszor hallottam tőle. Most látom csak valóban, mennyire igaz... 

Igen, ehhez ti is kellettek, olyanoknak, amilyenek vagytok. Most az olvasóknak vallom 

be, mindannyian elmorzsoltunk néhány könnycseppet a beszélgetés alatt, főleg az 

előző pillanatokban, nekem is kellett egy papírzsebkendő, de az is kiderült, optimista és igaz emberekkel van 

dolgunk, akik tudják, mit akarnak. Éljetek boldogan közöttünk!                    Aczél Péter László 
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KARÁCSONY ÉRKEZIK

Karácsony érkezik, az emberiség egyik legszebb keresztény ünnepe. 

Jézus Krisztus születésének napja: a szeretet, az öröm, a békesség, a 

család és az otthon ünnepe. Ilyenkor szeretettel gondolunk 

hozzátartozóinkra, barátainkra és ismerőseinkre. Szeretnénk nekik 

örömet szerezni és szeretetünkből átadni egy csokornyit. 

 

Így tett az Ábrahámhegyi Önkormányzat Képviselő-testülete is, amikor 

karácsonyi megemlékezésre hívta Ábrahámhegy nyugdíjasait. 

 

 

Szépen feldíszített kultúrházunkban terített asztallal és meleg szeretettel fogadtak bennünket. A badacsonytomaji 

Pipitér Óvoda, valamint a Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola gyermekeinek nagyon kedves karácsonyi 

műsorában gyönyörködhettünk. A műsor után a hangulatot tangóharmonikás fokozta. 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszöntőjében szeretettel emlékezett 

azokra a nyugdíjas társainkra, akik már nem ünnepelhettek velünk, 

akik már az égi mezőkről figyelnek bennünket. Nyugodjanak békében! 

 

Két év kihagyás után csodálatos volt ismét együtt lenni, elbeszélgetni 

egymással, érezni azt a szeretetet, ami körülvett bennünket. 

Nyugdíjas társaim és magam nevében szeretném megköszönni 

polgármester úrnak, a képviselőtestület tagjainak és a segítőiknek ezt 

a szép délutánt. 

 

Kívánom, hogy a karácsony fénye világítsa be kis falunk minden lakójának ablakát. Ez a fény sose múljon el, világítson 

egész életünkön át.  

 

Köszönetemet Korondi János versével szeretném kifejezni, Ábrahámhegy minden kedves lakójának, Boldog 

Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánni: 

 
Karácsonykor, ha megbékél a lélek 

                         Minden ember újra a testvéred. 
                         A jó most jó, a bűnös most gyenge 
                         S nem vet követ az idegenre 
  
                         Karácsonykor, ha visszanézel, 
                         Keserűséget és szánalmat érzel. 
                         Hogy nem volt erőd többet tenni, 
                         Társaidat jobban szeretni.  

           

Szabó Józsefné   
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COVID19-HÁBORÚ-ENGERGIA 

 

 

A 2022-es év elején intézményünkben szerencsére 

már nem nagyon éreztette hatását a COVID19 

vírus, mert olyan hathatós intézkedéseket 

vezettünk be, amik a kötelező online tanításon 

kívül kevés otthoni karanténos időszakot vont 

maga után. Igyekeztünk minden gyermeknek 

külön padot biztosítani, rövid ideig bevezettük az 

épületen belüli közösségi tereken a kötelező 

maszkhasználatot, technikai alkalmazottaink 

folyamatosan fertőtlenítettek, az 

iskolahasználókon kívül az intézményben más 

nem tartózkodhatott, és napi szinten többször 

történt az egyéni kézfertőtlenítés, a 

testhőmérséklet mérés. Nyugodtan kijelenthetjük, 

hogy a más intézményekből ismert helyzetnél 

sokkal jobban jöttünk ki a COVID időszakból.  

Alig hogy elfelejtettük a COVID19 vírus okozta 

sokkot, elindult az Orosz-Ukrán háború, mely 

időszak kezdetén bizony sokszor kellett 

osztályközösségen belül megnyugtatni 

gyermekeinket, hogy a háború nem terjed ki más 

európai területre. Ebben azóta is folyamatosan 

reménykedünk. Gyermekeink jóérzését bizonyítja, 

hogy rögtön a menekült áradat kezdetekor gyűjtést 

indítottak a háborúval sújtott emberek részére. 

Kb.200.000 Ft összegből sikerült élelmiszer-

egészségügyi csomagokat vásárolni, de jutott pénz 

az ábrahámhegyi, Ukrajnából érkező menekültek 

számára is. Szerencsés egybeesésnek tekinthető, 

hogy munkahelyet is tudunk biztosítani segítség 

gyanánt, és két gyermek beiskolázása is 

megtörtént a háború sújtotta területről érkezőkből. 

Minden nap próbálunk egyéni foglalkozások 

keretén belül segíteni abban a hozzánk járó 

diákoknak, hogy a magyar nyelv szépségeit minél 

előbb megismerjék és elsajátítsák.  

A háborúval együtt szinte nyomon követhető volt 

az energiaárak folyamatos növekedése, így mint 

minden központi költségvetés által fenntartott 

intézményt minket is kötelezett a takarékosság 

hatékonyságának növelésére. 

A hőmérséklet mindennapos mérésével, az 

energiafelhasználás optimalizálásával és – 

mondjuk ki bátran – a pazarlás 

megakadályozásával az elmúlt időszakban 

nagymértékű megtakarítást tudtunk megvalósítani 

villamosenergia felhasználásából, ill. 

gázfogyasztásból. Reméljük ez a takarékos 

odafigyelés a továbbiakban is költségvetési 

megtakarítást tud eredményezni intézményünk 

részére. 

A karácsonyi ünnepek közeledtével pedig abban 

bízunk, hogy végre a világ megbékél, és a Földön 

élő emberek békességben, szeretetben tölthetik el 

az ünnepi heteket. 

                                                                                                                                   

 
Németh László                                                                                                                                  

intézményvezető                                                                                                                              

Révfülöpi Általános Iskola
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Összefoglaló a badacsonytomaji  

Pipitér KFNO Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde 2022. évben végzett tevékenységéről 

Az új év intézményünkben egy egyhetes, Covid19 miatti bezárással kezdődött, de szerencsére az év többi 

részében elkerültek bennünket a járványszerű, tömeges megbetegedések. 

A tavasz óta Ukrajnában zajló véres események miatt, közvetlenül a háború kitörése után sikeres gyűjtést 

szerveztünk, és az önkormányzat segítségével eljuttattuk adományainkat a rászorulóknak. 

Egy tanköteles kisfiú érkezett hozzánk az érintett területről, aki az érvényes kormányrendelet értelmében 

azonnal felvételt nyert az óvodába. A nevelési év folyamán azonban sajnos több kisgyermek felvételét is el 

kellett utasítani férőhely hiányában, ezért Alapító Okirat módosítást kezdeményezett a fenntartó Társulási 

Tanács. A módosítás értelmében 2022. szeptember 01-től 80 óvodás és 21 bölcsődés gyermek fogadására 

alkalmas az intézmény. 

Mivel intézményünk újabb bölcsődei csoporttal bővült, a 

gyermekek ellátáshoz két kisgyermeknevelőt és egy bölcsődei 

dajkát vettünk fel, illetve gyógypedagógiai asszisztens kollégával 

is kiegészült az alkalmazotti közösség. Jelenleg 18 szakember 

dolgozik a többcélú intézményben. 

Betervezett gyermekprogramjainkat (nagyszabású intézményi 

gyermeknap, autóbuszos és hajós kirándulások, koncertek, 

előadások, gyűjtések...) és a szükséges szakmai eszközök 

beszerzését a kialakult nehéz gazdasági helyzet ellenére is meg 

tudtuk valósítani. Köszönet érte a fenntartónak, a szülőknek, illetve névtelenséget kérő rendszeres 

támogatóinknak. A néhány éve kicserélt, a korábbinál sokkal takarékosabban működő gázkazánoknak és 

telepített napelemeknek, hűtő-fűtő klímának köszönhetően intézményünk továbbra is jól fűtött, meleg, 

világos. Mindezek ellenére természetesen igyekszünk spórolni az energia- és anyaghasználattal. 

Téli leállásunk a tanév eredeti rendjéhez igazodva 2022. december 22-től 2023. január 03-ig tart. 

  

                                                                                                                    Bolfné Tóth Melinda 

                                                                                                                       intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nagycsoportosok műsora Ábrahámhegyen az idősek karácsonyán 2022. december 
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ÚJ TŰZOLTÓAUTÓ ÁBRAHÁMHEGYEN 

Ez év október 23-án dél körül nagy izgalom uralkodott az Ábrahámhegyi Önkéntes 

Tűzoltóalakulat focipálya melletti székhelyén. A fiúk bográcsos ebédet készítettek a 

régi tűzoltóautó garázsában, amely az elején még teljes felszereléssel a garázs 

mellett pihent, aztán kezdték megfosztani a felszerelés egyes darabjaitól. Az 

ünneplés oka ugyanis, hogy egy újonnan megvásárolt célkocsit vártak, amire majd 

a régiről is kerülnek át szerszámok. 

Aztán némi várakozás és az ábrahámhegyi kis utcákban való eltévedés után befutott a 

csillogó-villogó vörös célgépkocsi, a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől 

pályázati pénzből megvásárolt jármű. Az ünnepélyes átadásra az egyesület vezetője 

mellett elkísérték a régi használói is. Az öröm és a szakmai tanácsokkal tarkított 

birtokbavétel után rövid interjúkra kértük a két egyesületi vezetőt. 

          – Pfeiffer Ferenc vagyok, a Pilisvörösvári Önkéntes tűzoltóegyesület elnöke. A most idehozott gépkocsit mi 

Angliából kaptuk, angol tűzoltóktól. Nálunk már, idézőjelben mondva, fölöslegessé vált, mert van még a 

Mercédeszünk meg egy STEYR-ünk, ezt az autót nem használtuk, így meghirdettük eladásra. Az itteni kolléga úr látta 

a hirdetést, azt hiszem a Darányi Ignác falufejlesztési program keretében pénzhez jutottak egy újabb jármű 

vásárlására, eljöttek, megnézték és: itt van az autó. 

       – Én Ács Balázs vagyok, az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltóegyesület elnöke. Tulajdonképpen ez a lényeg, amit 

a kolléga elmondott. A fiúkkal úgy döntöttünk, hogy a mi autónk már lassú, nem tudunk már vele vonulni, több a 

probléma vele, éjjel-nappal javítunk és nem megyünk semmire. Úgy döntöttünk, hogy pályázunk. Első évben nem 

sikerült megnyerni a pályázatot, viszont a második évben nyertünk hétmillió forintot. Ez ebben az évben volt 2022-

ben. És akkor nekiálltunk autókat keresni, elsősorban külföldön, de aztán rájöttünk, hogy az euró-forint árfolyam miatt 

másfél-kétmillió forint elmenne az árrésre meg a behozatali költségekre és annál öregebb kocsit tudnánk venni. Akkor 

kezdtünk itthon is keresgélni. A jármű, amit most itt látunk, első látásra is a szívünk csücske lett. Elmentünk 

Pilisvörösvárra megnézni és ott, akik mi ketten ott voltunk olyan benyomást szereztünk, hogy nem is volt kérdéses, 

hogy őt szeretnénk. 

           – Bocs, hogy belevágok a szavadba – veszi át a szót Ferenc – de az az igazság, hogy 

ez a jármű már eredetileg is tűzoltóautónak készült és nem sima teherautónak. Ezért van az 

többek között, hogy a legmagasabb pontját a földön állva simán el lehet érni, nem kell 

felmászni rá, keskeny, nagyon fordulékony, nagyon mozgékony az autó. Balázséknak, ahogy 

elmondták, ez volt igazán a jó dolog, itt a településen nagyon sok keskeny utca van, ezt mi is 

megtapasztaltuk most… 

              – Igen – veszi át a szót Balázs, lényeges, hogy nagyon hosszú az autó, viszont a 

tengelytáv rövid és így nagyon könnyen fordul. Eszméletlenül jó a fordulóíve, 

személyautókat meghazudtoló íven fordul. Örülünk neki, hogy itt van végre! 

Nos, hogy a vásárt megpecsételjék és az általános öröm is kötetlenebbé váljon, az 

ábrahámhegyi és pilisvörösvári vendégeik hangulatos ebéddel fűszerezték az áldomást. 

Mi meg csak azt kívánhatjuk, hogy éles helyzetben, ha lehet, ne kelljen használniuk a 

járművet, de jó tűzoltóként minden eshetőségre felkészülve, vele még hatékonyabban 

szolgálják a község lakóinak a biztonságát. 
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Miről tárgyalt, és döntött a képviselő testület 
 
 

A képviselő testületi ülések igen terjedelmes jegyzőkönyvvel 
készülnek, ezért azok pontos közlése egy újságban igen 
nehézkes. Minden alkalommal mikor a testület összeül, 
megvitatják a napirendi pontokat, és általában minden 
képviselő hozzá szól, amit a jegyzőkönyvnek is tartalmaznia 
kell. 
  
Jegyzőkönyv esetleges lerövidítése alkalmat adhat 
félreértésekre, és a legjobb szándék mellett is tévútra kerülhet 
a tájékoztatás.  Ennek okán az ábrahámhegyi hírmondóban a 
jegyzőkönyveket nem publikáljuk eredeti formájában, sem 
átiratban. A testületi ülések jegyzőkönyvei elérhetők az 
önkormányzatban, a nyitvatartási időben, illetve településünk 
honlapján. Az aktuális jegyzőkönyvek az alábbi webcímen 
érhető el: 

 

 http://www.abrahamhegy.hu/onkormanyzat-testuleti-ulesek-jegyzokonyvei 
 
 

http://www.abrahamhegy.hu/onkormanyzat-testuleti-ulesek-jegyzokonyvei
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Vollein Ferenc: Képzőművészeti pályaképem  
 

Vollein Ferenc, 23 éves, Magyarországon alkotó ifjú festőművész vagyok, a 

Balaton partján, Badacsonyörsön élek. Már több, mint 13 éve foglalkozok 

elmélyülten a festészettel, amelynek során kiemelkedő hazai és nemzetközi 

sikereket értem el. Várpalotán, a „kis képzőben”, a Magániskola 

Gimnáziumában végeztem és érettségiztem a képzőművészeti tagozaton 

2019-ben. Alkotásaimat az Ó-és az Újszövetség történetei, a magyar 

történelem nagy alakjai, sorsfordulatai, a balatoni, a toszkán és a dél-itáliai 

tájak ihletik.  

Stílusom nehezen meghatározható, de a szakemberek véleménye alapján 

szín-és formavilágom különleges, egyedi, és a neoavantgarde egyik 

legjelentősebb, de Magyarországon kevésbé ismert irányzatához, a naiv-

neoreneszánsz iskolájához áll a legközelebb. Ennek az irányzatnak 

kiemelkedő hazai és nemzetközi színvonalat képviselő, egyedüli 

magyarországi reprezentánsaként határoznak meg.  

Eddig 56 önálló tárlatot rendezhettem kiemelt képzőművészeti jelentőségű belföldi és külföldi kiállítóhelyeken, 

továbbá számos csoportos kiállításon is részt vehettem.30 hazai és nemzetközi korosztályos és felnőtt 

képzőművészeti alkotópályázatot nyertem meg vagy szereztem előkelő helyezéseket ezeken a rendezvényeken. 24 

éves vagyok, de már rangos művészeti ösztöndíjakkal, 4 önálló képzőművészeti kiadvánnyal is büszkélkedhetek. A 

2012- es, A színek varázsában, a 2014-es Színek bűvöletében, a 2016-os Tündérország című képzőművészeti 

albumom után 2021-ben megjelent a Színek az égből című összegző, eddigi képzőművészeti pályafutásomat a 

legteljesebben bemutató 132 oldalas, 35x24 cm-es nagyságú, 102 festményemmel illusztrált, színes mellékletekkel 

és tanulmányokkal ellátott, keményfedeles, fűzött, képzőművészeti kiadványom.  

Különféle rangos folyóiratokban olvashatók rendszeresen méltató, elemző publikációk eddigi képzőművészeti 

munkásságomról. (pl. Pannon Tükör, Ambroozia, Irodalmi Jelen, Drót, Új Ember, Róma Közösségi Oldala, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap Új Ember, Mértékadó, Balatoni Futár, Zalai Hírlap, Veszprémi Napló, Fejér Megyei Hírlap, 

stb.)  

2016 októberében- eddigi képzőművészeti munkásságom 

legmagasabb szintű elismeréseképpen- általános pápai 

audencián Rómában, a Szent Péter téren- fogadott a Szentatya, I. 

Ferenc pápa a Szent Márton év alkalmával. Itt átnyújthattam a 

pápának személyesen a „Szent Márton megkereszteli 

édesanyját” című alkotásomat, amely így bekerült a világhírű 

Vatikáni Múzeum-és Képtár pápai magángyűjteményébe- 

elsőként az élő, kortárs magyar festőművészek közül.  

2015, 2017 és 2019 után 2021-ben az EMMI és az EMET szakmai 

kuratóriumának a döntése alapján negyedszerre-ben is 

elnyertem a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért” képzőművészeti 

ösztöndíjat, amely a legjelentősebb korosztályos képzőművészeti 

elismerés Magyarországon.  

Alkotásaim máris fellelhetőek számos köz-és magángyűjteményben: így pl. Budapesten a Völgyi-Skonda Kortárs 

Gyűjteményben (11db), Dr. Nagy Krisztián magángyűjteményében (25 db), Toldi Miklós magángyűjteményében (16 
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db) Tokajon, Balatonfüreden, a Vaszary Villa és Galéria gyűjteményében, Japánban a Toyamai Gyermekművészeti 

Múzeum Képtárában, Genfben a Bayer-UNEP Székházban, valamint Rómában, a Vatikáni Múzeum és Képtár pápai 

magángyűjteményében, Zalaegerszegen, a Göcsej Múzeumban és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár gyűjteményében. 

Sümegen, a Kisfaludy Sándor Emlékmúzeumban, stb. Két alkotásom - Szent István és Szent Imre portréi- Aszófőn, a 

Szent László Római Katolikus Plébániatemplom főbejáratának szemközti oldalhajóin kerültek végleges elhelyezésre 

2018 pünkösdjén. A fentiekkel együtt már több, mint 120 festményem került különféle hazai és nemzetközi köz- és 

magángyűjtemények tulajdonába. 2018 augusztusában a székesfehérvári Kallós család felkérésére megfestettem  

Magyarország védőszentjének, Szűz Máriának az egész 

alakos, 200x150 cm-es portréját a „Balaton Királynője” 

címmel. Az alkotásom a Kallós család, a Pro Ábrahámhegy 

Alapítvány, Bedy Imre plébános atya és a helyi 

egyházközség támogatásával Ábrahámhegyen, a Szent 

László római katolikus templom belső. központi terében 

került végleges elhelyezésre 2022 júliusában annak 

ünnepélyes leleplezésével és felszentelésével összekötve.  

2021 májusában Badacsonyörsön, a Csigáskuti u. 1. szám 

alatt megnyílt az állandóan nyitva tartó Kortárs 

Képzőművészeti Galériám-elsőként a naiv stílusú 

magyarországi képzőművészet 100 éves történetében. A 

kiállítóterem szerepel a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 program-sorozat hivatalos 

képzőművészeti-kulturális kínálatában.  

Továbbá 2023-ban, a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa elnevezésű programsorozat keretében még 

Ábrahámhegyen, a Bernáth Aurél Galériában nyílik majd meg egy nyári tárlatom, mintegy 40 alkotásomból. Ezekben 

a Balatonhoz és régiójához köthető legendákat, mondákat dolgoztam, dolgozom fel- immáron 11-dik éve. A 

fentiekkel összefüggésben ezáltal a festményeim eljutnak szinte a világ összes országába. A balatoni és a magyar 

képzőművészet történetében ugyanis nekem van a legteljesebb és legnagyobb ívű festmény-sorozatom ebben a 

témakörben.  

Ezeket a sikereimet és eredményeimet - a naiv stílust képviselő képzőművészeti világlátásomból és létemből 

következően- a hivatalos magyar képzőművészeti intézményrendszertől, továbbá a különféle, államilag támogatott 

szakmai képzőművészeti szervezetektől teljesen függetlenül értem el.  

Cím: Badacsonyörs, Csigáskuti u. 1.   Tel: +36-30-654-1440    Email:wallein@freemail.hu  

Alapítvány: „Naiv Művészetek Házáért” Alapítvány               weboldal: www.volleinferencfestomuvesz.hu 

 

Őszi túra a Pálos Kolostor romhoz 
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Alig ötvenen lakják a bájos kis magyar falut:   

a Káli-medence mélyén bújik meg a piciny Salföld 

A csend és nyugalom szigete csupán három kilométerre fekszik a Balaton partjától. 

Hazánkban a népszerű turistacélpontok mellett egyre többen keresik fel a kevésbé nyüzsgő, mégis gyönyörű 

helyeket is, nem véletlen, hogy a falusi turizmus is hatalmas lendületet vett. Ilyen hely Salföld is, ami a varázslatos 

Káli-medence egyik legszebb gyöngyszeme. Kevesen lakják, mégis tele van szeretettel. A piciny község honlapján 

található polgármesteri köszöntő szerint Salföld csupán három utcából és hatvan házból áll, lakosainak száma pedig 

ötven fő, mégis ez a maroknyi ember úgy kötődik érzelmileg a meseszép vidékhez, ahogy kevesen teszik azt 

lakhelyükkel az országban. Az Ábrahámhegytől három kilométerre fekvő Salföld valóban nagyon szerencsés helyen 

fekszik: akár öt perc alatt elérhető innen a Balaton, de a gyönyörű Káli-medence és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

kapujaként is jellemezhető. 

A csodás természeti adottságokat már 900 körül a honfoglaló magyarok is felismerték, hiszen ekkor kezdődött a 

település története, ezután pedig csak egyre nőtt, szépült és virágzott egészen a török hódítás idejéig. Ekkor szinte az 

egész falu megsemmisült, és egészen a 18. század elejéig nem is indult itt újra az élet. Végül ismét egyre többen 

költöztek a festői szépségű tájra, új házakat emeltek, és mezőgazdaságból, állattenyésztésből éltek. Salföld 

hamarosan több száz lakost számlált, a nagy növekedésnek pedig a II. világháború és az azt követő nehéz idők sem 

állták útját. Ez a tendencia egészen a ’70-es, ’80-as évekig kitartott, amikor megnőtt az elvándorlási arány, és szinte 

már alig lakta pár család a települést. Megszűnt az iskola és a helyi tanács is. 

A falusi turizmus és a természeti értékek iránti megnőtt kereslet az utóbbi években szerencsére újra fellendítette 

Salföld életét. Főként nagyvárosból érkezők vettek itt nyaralókat, ám a táj szépsége nagyon csalogató volt, így 

többen is állandó lakói lettek a községnek. Az utazók részéről is egyre több igény érkezett, hogy szeretnék pár napig 

élvezni az elragadó környezetet, így már számos kis vendégházzal is büszkélkedhet a település, amik gyakran 

hagyományőrző, tájjellegű épületekben kaptak helyet. A környékét is érdemes felfedezni. Bár Salföldön már egy 

kellemes kis séta is hatalmas élménnyel ér fel, nemcsak a központban, hanem a határában is érdemes körbenézni. A 

kőkúti pálos kolostor romjai akár gyalogtúrával is elérhetők, és egészen különleges látványt nyújt az erdő mélyén 

megbúvó egykori szerzetesek rezidenciája. Az 1962-ben feltárt romok egy 11. századi templom, majd később 

kolostorrá átalakított épületegyüttes maradványai, ahol nemcsak a vallási élethez szükséges helyszínek kaptak 

helyet, hanem borospince, kamrák és konyha nyomaira is bukkantak. A templom valószínűleg az 1500-as évektől 

állhatott elhagyatottan az erdő mélyén, így az állapota is leromlott, látogatása pedig sokáig életveszélyes volt. A helyi 

önkormányzatok és erdészeti cégek végül a 2000-es évek elején állapotmegóvás céljából biztonságosabbá, így 

látogathatóvá tették a bakonyi történelem ezen kis szeletét. A romok melletti tisztáson padok, tűzrakó helyek várják 

a megfáradt, piknikezni vágyó túrázókat. 

A kolostorrom mellett Salföld a kőtengeréről is híres, amit a Balaton-felvidéki vulkanikus hatások alakítottak ki. Az 

1900-as évek elején még szinte az egész Káli-medencében jelen voltak az ilyen jellegű kőtengerek, de a bányászat 

miatt számuk lecsökkent, és a kis falu határában lévő látványosság sem olyan arcát mutatja, mint sok évtizeddel 

ezelőtt. Ennek ellenére így is nagyon érdekes és különleges látvány, ahogy a látszólag lankás réteken egyszer csak fel-

felbukkannak az óriási sziklacsoportok. 

Egyre többen kezdik felismerni, hogy nem a Balaton az egyetlen vonzereje a környéknek. A gyönyörű Káli-medence 

területén is sorra nyílnak az éttermek, borteraszok és vendégházak, a helyiek kedvességét és vendégszeretetét pedig 

érdemes egyszer személyesen is megismerni. Csend és nyugalom vár a Káli-medencében: nyár után egészen 

különleges arcát mutatja. A balatoni nyári szezon után még jobb a Káli-medencébe menni. A mesés környék ilyenkor 

igazán nyugodt.                                                   Forrás: Femina Média Kft
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Készülünk a télre, készülünk a jégre 

 
A biztonságos jégen tartózkodás szabályai 

Az idei tél hosszan váratott magára, most azonban kezdi 

megmutatni igazi arcát. Néhány napja mínuszba fordultak 

az éjszakák. A hűvös levegő vékony jégréteget húzott a 

Balatonra is, ám vastagsága még közel sem megfelelő 

ahhoz, hogy a jégen tartózkodjunk. Pontosan ezért, most 

van aktualitása annak, hogy a biztonságos jégen 

tartózkodás szabályairól beszéljünk. Akik figyelemmel 

kísérik tevékenységünket, jól tudják, hogy egyesületünk 

nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre. Hisszük, hogy a 

balesetek nagy része - megfelelő ismeretek birtokában és 

tudatos felkészüléssel - megelőzhető. 

A jég – csakúgy, mint a víz – sokak számára csábító közeg. A 

tavon feszülő sima jégtükör szinte hívogatja az embert, 

ezért olykor meggondolatlanul is jégre lépünk. Soha ne 

feledjük azonban, hogy a jég komoly veszélyeket 

tartogathat! Fontos, hogy mindenki, aki a kikapcsolódás, 

vagy a téli sportolás helyszínéül a szabad vizek jegét 

választja, tisztában legyen a jég tulajdonságaival és az 

adott partszakasz jellemzőivel. Ezért, akik már alig várják, 

hogy sportolhassanak, horgászhassanak, vagy csak 

önfeledten csúszkálhassanak a jeges Balatonon, vagy hazai 

tavaink valamelyikén, azok feltétlenül olvassák el ezt az 

írást! 

Az első és talán az egyik legfontosabb kérdés: Mikor 

biztonságos a jég? 

Több helyen is olvasható, hogy szabad vizek jegén csak 

abban az esetben szabad tartózkodni, ha a jég megfelelő 

vastagságú, nem olvad és nem mozog. De mégis honnan 

tudhatjuk, hogy mikor megfelelő vastagságú a jég? 

Amikor a meteorológiai előrejelzések szerint tartósan 0 fok 

alatt marad a hőmérséklet és elindul a vizek fagyása, az 

még közel sem jelenti azt, hogy biztosan lesz majd 

sportolásra alkalmas jegünk. Van egy nemzetközi szabály, a 

„4-8-12-16-os szabály”, amely a fagyásban (vagy más néven 

hízásban) lévő jég centiméterben mért vastagsága alapján 

határozza meg a biztonságos jégen tartózkodás feltételeit. 

Ez a szabály azt mondja ki, hogy minimum 4 centiméteres 

jégvastagság kell ahhoz, hogy egy átlagos testsúlyú embert 

megtartson. A 8 centiméteres, vagy afölötti jégréteg már 

biztosan megtart egy korcsolyázó embert vagy egy kisebb 

embercsoportot. A 12 centiméteres, vagy azt meghaladó 

vastagságú jégen már nagyobb létszámú embertömeg is 

biztonságosan tartózkodhat, valamint nagyobb súlyú 

sporteszközzel (pl. fakutyával, jégvitorlással) is 

rámerészkedhetünk. 16 centiméteres jégvastagság fölött 

már nagyobb létszámú sportoló tömeget, vagy nehezebb 

sporteszközöket (pl. motoros szán) is megtart a jégpáncél. A 

nemzetközi szabályt alapul véve elmondható, hogy 

legalább 12 centiméter vastag, egyenletes jégnek kell 

lennie ahhoz, hogy egyszerre többen is biztonságban 

tartózkodhassunk rajta.  

Arról, hogy alkalmas-e a jég a sportolásra, soha ne magunk 
próbáljunk meggyőződni, – például nehéz kő jégre 
dobásával, vagy lék vágásával – mert veszélyes lehet. A part 
menti kövek a part védelmét szolgálják, nem azért vannak, 
hogy a jégfelületre dobáljuk őket. Amennyiben a jégen 
marad, vagy a jégbe fagy a kő, az balesetveszélyes lehet a 
jégen tartózkodókra nézve, például korcsolyázás közben 
áteshetnek rajta, valamint ez a kő olvadáskor a 
mederfenékre kerül, ami a nyári szezonban jelent majd 
láthatatlan veszélyt a fürdőzőkre. Ha léket vágunk és még 
nem elég vastag a jég, akkor könnyedén bajba sodorhatjuk 
magunkat, ha pedig jelöletlenül hagyjuk ott, akkor azzal 
embertársainkat is veszélyeztetjük. Egyéni akciók helyett 
inkább figyeljük mindig az aktuális híradásokat és a helyi 
önkormányzat által közétett információkat. Amennyiben 
korcsolyázásra alkalmassá válik a jég, akkor az 
önkormányzatok kijelölik az arra alkalmas területeket.  

Fontos! Mindig csak a kijelölt területeken lépjünk jégre! 
Minden más jégfelület veszélyes lehet! 

A jég olykor megtévesztő lehet, de ha odafigyelünk, akkor 
sok árulkodó jel segít minket abban, hogy elkerülhessük a 
bajt. 
 
Van olyan, amikor látszólag megfelelőnek tűnik a jég 
vastagsága, ám mindannyian jól ismerjük a mondást: a 
látszat néha csal. A jég esetében ez különösen igaz. A jég 
szerkezetét, vastagságát, minőségét számos tényező 
befolyásolja. A víz mozgása, a széltevékenység, az élőlények 
– madarak, halak- jelenléte, a jég alatt húzódó meleg 
áramlatok, a vízbefolyások, a víz és a külső hőmérséklet 
változásai miatt a jég vastagsága és minősége változó lehet 
egy-egy területen belül is, valamint hirtelen, egyik napról a 
másikra is megváltozhat. Az előző nap még tökéletes jég 
másnap már nem biztos, hogy alkalmas lesz a sportolásra. 
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Mire figyeljünk? 

Figyeljünk az időjárásra! Ha napokig jelentős a nappali 
felmelegedés, az meggyengíti a jég szerkezetét (olvadni 
kezd!), ám az éjszakai visszafagyás miatt ennek jelei 
nehezen észrevehetőek, ezért megtévesztő lehet. 
 
Mindig kerüljük a nádasok környékét és azokat a 
jégfelületeket, ahol a jég tele van levegőbuborékokkal, 
mert ezeken a helyeken a jég szerkezete gyengébb. 

Nem ajánlatos hóval borított jégfelületre lépni. Ennek 
egyik oka az, hogy a hó szigetelő hatása miatt nem tud 
megfelelően hízni a jég, ezért a hóréteg alatt vékonyabb a 
jégvastagság. A víz mindig felülről, a hideg levegő hatására 
fagy be, nem pedig alulról a víz felöl. A jég alatti 
vízhőmérséklet melegebb, mint a levegő hőmérséklete, 
nem beszélve arról, hogy a vízben meleg áramlatok, feltörő 
meleg források is nehezíthetik a jég hízását. A másik oka 
pedig az, hogy nem tudhatjuk, mi van a hóréteg alatt (kiálló 
tárgy, kő stb.), ezért balesetveszélyes lehet. 

Nem feledkezhetünk meg a tavakon vágott lékekről sem. A 
lékekre valamilyen kiálló tárgy - például nád, fadarab, vagy 
piros-fehér szalaggal körbekerített terület - figyelmeztet, 
melyet a halászok és horgászok helyeznek ki. A lékek 

megjelölése kötelező! A jól látható jelölés elmulasztása 
komoly balesetveszélyt jelent a jégen tartózkodókra nézve! 
 
Erősen kerülendő a bányatavak jege is, hisz a meder 
mélysége miatt nagyon veszélyes lehet egy esetleges 
beszakadás esetén. 
 
Mikor és hol tilos a jégen tartózkodni? 

Tiltás alatt lévő területeken, éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok között, kikötők és veszteglőhelyek területén, 
folyókon és azok mellékágain, valamint járművel (kivéve 
biztonságos munkavégzés esetén) tilos a jégen tartózkodni. 
 
Fontos figyelmeztető jel, amit soha ne hagyjunk figyelmen 
kívül: 

Ha a jégen tartózkodásunk során gyanús ropogást, 
recsegést hallunk, azonnal feküdjünk le a jégre minél 
nagyobb testfelülettel (hason, vagy háton, karjainkat 
oldalra kinyújtva, lábainkat terpeszben tartva) és próbáljuk 
meg óvatosan, csúszva elérni a partot. 

Segélykérés: Telefonon: + 36 30 3 83 83 83 

Forrás: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

 

Mikulás járt az ábrahámhegyi gyerekeknél 

 

 

„Kedves Mikulás bácsi és tűzoltók! 

 

Mi is szeretnénk megköszönni a látogatást, az ajándékot 

és a kedvességet! 

 

                          Ajsa, Zalán és Benedek” 

 

 

 

 

„Szeretnénk megköszönni a tűzoltóknak, hogy elhozták hozzánk a Mikulást.  
 

Hus-Wéber Hunor és szülei” 

 

„Nagy szeretettel vártuk a Mikulást, és köszönjük a tűzoltóknak, hogy segítettek neki abban, hogy 
eljuthasson hozzánk.   

Orbán Patrik és családja” 

 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXIX. évfolyam 1. szám 2022. december 20 

K Ö Z É R D E K Ű 
 

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL 
8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.    
Tel: 87/571-270, Fax: 87/471-289    
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu  
Ábrahámhegyi Kirendeltség  
telefon: 87/471-506    
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu 
honlap: www.abrahamhegy.hu 
A hivatal ügyfélfogadási rendje:    
Hétfő:     12:30 – 16:00     
Szerda:  13:00 – 16:00     
Péntek:    8:00 – 12:00     
Dr. Bodnár Attila jegyző  
ügyfélfogadása      
Minden hónap első szerdáján:  
Badacsonytomajon: 13:00 – 16:00   
       
Vella Ferenc Zsolt polgármester                    
Fogadóórája 
Csütörtök:  9:00 – 12:00     
Tel: 70/456-7141     
      
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 4. 
Tel.: 87/464-150          Email: revfulopirendelo@gmail.com  
Dr. Vizeli József Mihály Felnőtt és gyermek háziorvostan szakorvos 
HÉTFŐ 
Révfülöp 
  8:00 –   9:00 prevenciós rendelés (előjegyzéssel látogatható) 
  9:00 – 12:00 általános rendelés (előjegyzés nem szükséges)  
12:00 – 13:00 ebédszünet  
13:00 – 15:30 telefonos receptíratási lehetőség 87/464-150  
KEDD  
Révfülöp  
  8:00 – 10:00 telefonos receptíratási lehetőség 87/464-150  
10:00 – 12:00 általános rendelés (előjegyzés nem szükséges)  
12:00 – 13:00 ebédszünet  
Ábrahámhegy  
13:00 – 15:00 prevenciós rendelés (előjegyzés szükséges)  
SZERDA  
Révfülöp  
  8:00 – 10:00 telefonos receptíratási lehetőség 87/464-150  
10:00 – 12:00 általános rendelés (előjegyzés nem szükséges)  
12:00 – 13:00 ebédszünet  
13:00 – 15:00 prevenciós rendelés (előjegyzéssel látogatható)  
15:00 – 15:30 telefonos receptíratási lehetőség 87/464-150  
CSÜTÖRTÖK  
Balatonrendes  
  8:30 – 9:30 általános rendelés (előjegyzés nem szükséges,  
Ábrahámhegy  
10:00 – 12:00 általános rendelés (előjegyzés nem szükséges,  
12:00 – 13:00 ebédszünet  
Révfülöp  
13:00 – 14:00 prevenciós rendelés (előjegyzéssel látogatható)  
14:00 – 15:00 ifjúsági és iskolaorvosi rendelés (előjegyzéssel 
látogatható)  
15:00 – 15:30 telefonos receptíratási lehetőség 87/464-150  
PÉNTEK 
Révfülöp  
  8:00 – 12:00 általános rendelés (előjegyzés nem szükséges)  
12:00 – 13:00 ebédszünet  
13:00 – 15:30 telefonos receptíratási lehetőség 87/464-150 
   
ÖSSZEVONT HÁZIORVOSI ÜGYELET:  
Városi Kórház-Rendelőintézet 
Tapolca, Ady E. u. 1-3. 
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig  
Hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon 24 órán át  

 
FOGORVOS:    
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 32.  
Tel: 87/471-689    
dr. Pinterits Judit fogorvos 
Hétfő:    8:00 – 14:00 
Kedd:  14:00 – 19:00 
Szerda:    8:00 – 14:00 
Csütörtök:12:00 – 19:00 
Péntek:   8:00 – 14:00 
Kezelésre időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni. 
 
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:  
Veszprém, Halle u. 5/E,  8-14 óráig Telefon: + 36 88 425 228 
 
GYERMEKORVOS:    
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 32.  
Tel.: 87/471-282   
dr. Horváth Margit gyermekorvos    
Hétfő:    8:00 – 12:00 
Kedd:  12:00 – 16:00 
Szerda:    8:00 – 11:00 
Csütörtök:12:00 – 16:00 
Péntek:   8:00 – 12:00 
Munkanapokon sürgős esetben 16:00 óráig hívható: 30/211 8489 
 
GYÓGYSZERTÁRAK    
Mandragóra Gyógyszertár 
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 3.   Tel.: 87/464-065  
Hétfő:    8:00 – 13:00 
Kedd:    9:30 – 17:00 
Szerda:    8:00 – 17:00 
Csütörtök:  8:00 – 10:30   13:30 – 17:00 
Péntek:   9:30 – 17:00 
 
Griff Gyógyszertár 
8258 Badacsonytomaj Hősök tere 5.  Tel.:876471-012  
Hétfő:    7:30 – 11:10 12:50 – 17:00 
Kedd:    7:30 – 12:00 12:30 – 17:00 
Szerda:    7:30 – 11:10 12:50 – 17:00 
Csütörtök:  7:30 – 12:00    12:30 – 17:00 
Péntek:   7:30 – 11:10 12:50 – 17:00 
Szombat:   8:00 – 10:00 
  
ÁLLATORVOS - KŐVÁGÓÖRS    
8253 Kővágóörs, Jókai út 37. 
dr. Szabó Béla klinikus szakállatorvos 
Tel.: 87/464-109,  06-20/475-2965 
Hétfőtől – Péntekig  8:00 – 9:00  és 16:00 – 18:00  
      
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Ábrahámhegy Önkormányzati Iroda 
Minden héten, kedden: 10.30-tól 11.30-ig 
Családgondozó: Varjas Veronika    
Tel.: 06-30/426-2207 
       
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT: 
Zsifkovics Szilvia Tel: 70/202-85-84 
   
DRV ZRT hibabejelentés. Tel.: 06 40 240 240 
  
E.O.N. műszaki hibabejelentés: 06 40 330 330 
       
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁM:   112 
Mentők – Rendőrség – Tűzoltóság

 
 
 

Ábrahámhegyi Hírmondó 
Felelős kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Ny.sz: MKMB/PHF/1461/Ve/94 
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