
Tisztelt Ábrahámhegyiek!

Üdvözlöm mindazokat a kedves helyi
lakosokat és nyaraló tulajdonosokat, akik az
"Ábrahámhegyi Hírmondó" soron következõ
számát olvassák.

Sajnos az újság megjelenése a vártnál
késõbbre tolódott, de bízom benne, hogy így
is nagy szeretettel forgatják a most megjelenõ
lapot.

Bizonyára sokak tudomására jutott, hogy -
Szabó Józsefné, Teri néni - a lap fõszer-
kesztõje és lelke 16 évi képviselõi munka
után a továbbiakban csak tapasztalatával,
hozzáértésével és mérhetetlen lelkesedésével
kíván hozzájárulni a helyi lap meg-
jelenéséhez. Bizonyítja ezt, hogy segítséget
nyújtott Tomposné Vali néninek és Bakosné
Erzsikének, akik összegyûjtötték az elmúlt
hat hónap eseményeit megörökítõ cikkeket és
fotókat, és segített azt újsággá formálni,
melyet a jövõben Fedõné Vodenyák Katalin
vezetésével fogunk elkészíteni.

A gondolatsort lezárva, így készült el a
2006. évi választásokat követõen az elsõ
Ábrahámhegyi Hírmondó.

Most pedig nézzük, kik is alkotják a
képviselõ testületet. Ha már említésre került
Fedõné Vodenyák Katalin neve, néhány
gondolat az Õ személyérõl. Az újonnan
megalakult képviselõ-testület egyhangúlag
alpolgármesterré választotta. Az elmúlt 6
hónap bizonyított, hogy jól döntöttünk. A
fiatal, ambiciózus hölgy nagy segítséget nyújt
településünk kulturális életének szerve-
zésében.  Bízom benne, hogy ez a lendület az
elkövetkezõ években is kitart.

Bizonyára sokan tudják, hogy a pol-
gármesteri székért Kovács József képviselõ
társammal közösen szálltunk ringbe. A
szavazók döntése alapján Kovács Úr
képviselõi mandátumot szerzett. Az elmúlt
néhány hónapban Ö is rengeteg jó gondolattal
és ötlettel segítette és a jövõben is segíteni
fogja a képviselõ testület munkáját. És mint
Hegyközség elnöke továbbra is megszervezi
az immár hagyományosnak mondható
"Bornapokat". 

Az elmúlt 16 évben polgármesteri
tisztséget betöltõ Gáspár József tapasz-
talatával, szakértelmével nagymértékben
segíti a közös munkát, és természetesen
továbbra is ellátja a Csatorna Viziközmû
Társulat elnöki posztját. 

Borbély Gyula képviselõ társunk tele-

pülésünk jobbá-szebbé tételének elkötelezett
híve. Sok építõ gondolat származik tõle és Õ
is mint az egyik legrégebb óta képviselõként
tevékenykedõ személy igyekszik mindenben
segíteni a közös munkát.

Kondor László képviselõ társunk élet-
korából fakadóan mérhetetlen tapasztalattal
rendelkezik, mellyel nagy segítséget nyújt a
közös munkához. Fõ vesszõparipája a
közvilágítás korszerûsítése, melyen közel 5
éve dolgozik, de sajnos a bürokrácia
útvesztõi rengeteg buktatót állítottak elé. De
tovább küzd és dolgozik a beruházáson.
Másik fõ irányvonal, ami az Õ nevéhez
kapcsolható, a temetõ kápolna mielõbbi
felépítése.

A képviselõ-testület hatodik tagja pedig én
lennék, Vella Zsolt, Ábrahámhegy polgár-
mestere. 

Közéletiséget tekintve már a 80-as évek
közepén tevékenyen részt vettem a helyi
fiatalok összefogásában. Az idõ múlásával, a
Badacsonytomaji SE. elnökségébe kaptam
megbízatást. E mellett a civil életben egyre
tovább bõvült ismeretségi köröm, megala-
pozott szakmai tudásomnak köszönhetõen,
melyet mi sem bizonyít jobban, hogy a
Magyar Kábelkommunikációs Szövetség
tagjaként felkértek az Etikai Bizottságban
való munkára. 2002-tõl, mint alpolgármester
egyre több polgármesterrel és képviselõvel
kerültem kapcsolatba a környéken. A
jelenlegi ciklusban tovább igyekszem ápolni
a kialakult szakmai és baráti kapcsolatokat.
Erre nagyon jó alkalmat ad a Tapolcai
Kistérség 34 településének polgármestereivel
tartott különbözõ témájú összejöveteleken
való részvétel. Folyamatosan képviselem
településünket a "Balatoni Szövetségben" és
más egyéb fórumokon. 

Zárszóként pedig csak annyit mondhatok,
hogy településünk érdekében képvi-
selõtársaimmal együtt arra törekszünk, hogy
mindenki megtalálja számítását Ábrahám-
hegyen. 

Itt kérnék mindenkit, hogy ha bármilyen
észrevétele, kritikája van, azt ne tartsa
magában munkákkal kapcsolatban, hanem
bátran mondja és tudassa velünk. Erre
lehetõség van fogadónapon, telefonon és
elektronikus úton is.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket! Min-
denkinek jó egészséget kívánok!

Tisztelettel:
Vella Zsolt polgármester
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NEDECZKY GYÖRGY:

Anyák napján

Anyák napja a Jóság ünnepe,
Nyarat érlelõ szép tavaszvirág,
Letérdel ma a Földnek gyermeke
S hálakönnyet sír az egész világ.

Nekem ki simogatja arcom,
Ki kérdi: mi fáj kedvesem?
Késõ van már, és mégsem alszom, 
Anyám, takart be bús szívem.

Anyák napja, termõ õsi rónák,
Áldott méhek, ringó bölcsõk dala,
Egy új világnak örök álmodója, 
Az örök ember örök himnusza.

Emlékeztek a jó Anyánkra?
Mindig csak értünk dolgozott,
Nem járt mulatni fényes bálba, 
Csak fõzött, mosott, foltozott.

Virágozzatok szép tavaszi fák, 
Ragyogj az égen meleg napsugár, 
Köszöntsed õket lágy tavaszi szél, 
Ébredõ erdõ, sok dalos madár!

Anyám, Te is itt vagy közöttünk, 
Nem temetett el semmi mély, 
S e szent napon áldott emléked 
Borítsa virág, könny s babér!

(1956)



2007. január 16.   
Ábrahámhegy  Község Önkormányzat

Képviselõ-testülete a Veszprém Megyei
Mentõszervezet "04 Alapítvány "  részére
/Veszprém, Almádi u. 36./  50.000  Ft /
összegû támogatást nyújtott, a tapolcai
mentõállomáson történõ felhasználással.   

Az   Önkormányzat  a  Badacsonytomaji
Általános  Iskolába járó és Ábrahámhegyi
lakosú,  tanulók /sítáborozáson résztvevõk /
részére - a sítáborozás költségeinek csökken-
tésére - tanulónként 7.000,-Ft összegü támo-
gatást  biztosított . 

2007. január 30.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat

Képviselõ-testülete pályázatot nyújtott be a
2007. évi lakossági csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentését szolgáló támo-
gatás igénylésére.

A Képviselõ-testület felhatalmazta a DRV
Zrt.-t (Siófok, Fõ u. 37.) Balatonföldvár
Önkormányzat gesztorsága mellett az állami
támogatás igénylésének benyújtására és a

pályázattal kapcsolatos teendõk lebonyo-
lítására.

2007. február 8.    
Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  az

Ábrahámhegyi Polgárõrség  /székhely: 8256
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13./ részére
300.000,-Ft  összegû támogatást  biztosított. 

Az Önkormányzat a Badacsonytomaji
Sportegyesületet /székhely: 8258 Badacsony-
tomaj/ részére 70.000,-Ft  összegû támogatást
biztosított, a Balatoni Futár Szerkesztõség
/1088 Budapest, Vas u. 2/b./  részére 10.000,-
Ft-ot.

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Tapolcai Rendõr-
kapitányság Rendõrõrs Révfülöp  /székhely:
8253 Révfülöp, Badacsonyi u. 14./ részére
60.000,-Ft  összegü támogatást    biztosított  a
Révfülöpi Rendõrös szolgálati gépkocsi
kilométer futásának növelésére.

2007. március 13. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat

Képviselõ-testülete a községi strandi
pavilonok bérlõi részére engedélyezte az
üzletek  nyítását  - a Strandi Üzemeltetési
Szabályzat 4.pontjában  és a "Strand rendjérõl
és belépõdíjairól " szóló  5/2006. /IV.18./
rendelet  2. §-ában meghatározottaktól
eltérõen  2007.április 1-tõl az alábbiak
szerint: 

A közösségi vizesblokk helyiség és büfé
épületek közcsatornába történõ bekötésének
megtörténte esetén. 

Kikötésre kerül az alábbi szövegezésû tábla
kihelyezése: "A Községi STRAND üzem-
szerûen június 1-tõl augusztus 31-ig tart
nyitva. A nyitvatartási idõn kívüli fürdõzés
saját felelõsségre történhet."

2007. március 27. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat

Képviselõ-testülete a Balatonrendesi kom-
munális hulladéklerakó további mûköd-
tetésére tárgyában a "Megállapodást"  jóvá
hagyta. 

Kovácsné Auer Katalin
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK

Bizonyára már minden gépjármû tulaj-
donos és üzemben tartó értesült a
gépjármûadózást érintõ változásokról.

A gépjármûadózás szabályait az 1991.évi
LXXXII. törvény tartalmazza.

E törvényt 2007. január 1-tõl az egyes
pénzügyi törvények módosításáról szóló
2006.évi LXI. törvény több vonatkozásban
megváltoztatta.

2007.január 1-tõl a gépjármû adó alapja a
személyszállító gépjármû - ide nem értve az
autóbuszt - hatósági nyilvántartásban fel-
tûntetett teljesítménye, kilowattban kifejez-
ve.

A személygépkocsik és motorkerékpárok
esetén az 1.200 Ft/100 kg-os adómértéket a
gépjármû gyártási éve szerint differenciált
adómérték váltotta fel.

Az adó mértéke a teljesítmény szerinti
adóalap után a gépjármû

- gyártási évében és az azt követõ 3 naptári
évben 300 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követõ 4-7. naptári évben
260 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követõ 8-11. naptári évben
200 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követõ 12-15. naptári évben
160 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követõ 16. naptári évben és
az azt követõ naptári években 120
Ft/kilowatt.

Az autóbusz, a nyergesvontató, a
lakópótkocsi és a tehergépjármû vo-
natkozásában az adó mértéke az adóalap
minden megkezdett 100 kg-ja után 1.200 Ft
maradt.

Az adókedvezmények köre viszont módo-
sult.

2007.január 1-tõl a személygépkocsik és a
motorkerékpárok 20 %-os, 30 %-os vagy 50
%-os adókedvezménye megszûnt.

Adókedvezmény - a törvényi feltételek
fennállása esetén - az autóbusz, a
tehergépjármû és a nyergesvontató után jár.

20 %-os kedvezmény illeti meg azon
autóbuszt, tehergépjármûvet - a nyerges-
vontató kivételével, amely után 30%-os ked-
vezmény jár - amely "5", "6", "7" vagy "8"
környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.

30 %-os kedvezmény illeti meg azon
autóbuszt, tehergépjármûvet - a nyerges-
vontató kivételével, amely után 50%-os ked-
vezmény jár - amely legalább "9", "10",
"11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzés-
sel ellátott.

Változás történt a súlyos mozgás-
korlátozottságból eredõ adómentesség meg-
határozásánál.

2006.december 31-ig adómentes volt beje-
lentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy
szállítására szolgáló egy személyszállító
gépjármû.

Ha a súlyos mozgáskorlátozott nem rendel-
kezett személygépkocsival, de a személy-
gépkocsi tulajdonosának közeli hozzá-
tartozója, élettársa vagy szerzõdés alapján
tartásra kötelezettje volt a gépjármûadót nem
kellett megfizetni.

2007.január 1-tõl mentes az adó alól a
súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a
súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt
szállító, vele közös háztartásban élõ szülõ-
je, nevelõszülõje, mostoha- vagy örökbe-
fogadó szülõje tulajdonában lévõ egy darab,
100 kilowatt teljesítményt el nem érõ
személygépkocsi, ide nem értve a személy-
taxiként üzemelõ személygépkocsit. Ha a
mentességre jogosult tulajdonában több sze-
mélygépkocsi van, akkor a mentesség kizáró-
lag a legkisebb teljesítményû személy-
gépkocsi után jár.

Fontos tudni, amennyiben azt tapasztalja,
hogy az adóhatóság a gépjármûve adóz-
tatásával kapcsolatban nem a valóságnak
megfelelõ adatokat közöl Önnel, azt ne az
adóhatóságnak, hanem az okmányirodának
jelezze, mert kizárólag az okmányiroda
jogosult a jármûnyilvántartásban az adatok
javítására, pontosítására, az adóhatóság nem.

Amennyiben kérdése merül fel, további
tájékoztatást az Ábrahámhegyi Körjegyzõség
87/571-109 telefonszámán kérhet.

Soltész Attila körjegyzõ

T Á J É K O Z T A T Ó
a gépjármûadózást érintõ változásokról
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Ezúton értesítem Tisztelt Lakosságot,
hogy az Önkormányzat vezetõségének
sikerült megállapodnia a DRV Zrt
Vezérigazgató helyettesével, mely szerint
az Ábrahámhegy Önkormányzati
csatorna beruházás I. ütemében szereplõ
ingatlanok esetén az úgynevezett
szakfelügyeleti díj 2007. május 30-ig
ingyenesen kerül biztosításra. 

Ezúton is felhívom az
ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy
ezen határidõn túl már nem lesz
lehetõség az I. ütemben szereplõknek
semminemû díjkedvezmény biztosí-
tására, ezért kérem, hogy lehetõség
szerint fenti idõpontig a bekötések
átadását kezdeményezzék. 

Az önkormányzathoz visszajuttatandó
megrendelõ lap kitöltése során fontos,
hogy 

- az ingatlantulajdonos jelölje meg,
mikor tud a helyszínen tartózkodni az
általa jelölt napokon a telefonszámának a
meghagyásával egyidejûleg,

- a megrendelõket az Ábrahámhegyi
Körjegyzõségen kell benyújtani, melyet
igazolás után az ügyintézõ átad a kedden
és csütörtökön megjelenõ DRV Zrt kép-
viselõjének. 

A folyamatban lévõ II., III. ütemben
érintett ingatlantulajdonosok ügyében
további egyeztetés folyik az
Önkormányzat és a DRV Zrt
Igazgatósága között. 

Szennyvízhálózat hibája esetén
keresendõ személyek:

Szennyvíz szivattyú mûködési
hibájából adódó problémák esetén a

Szivattyútechnika Kft.
Veres B. András:  06 30 994 98 64  

Amennyiben ingatlanára nyomott
bekötési rendszer kerül kiépítésre és a
kivitelezõ még nem telepítette a
szükséges eszközöket (tartály, szivattyú,
elektromos kapcsoló,) abban az esetben:

Kecskés Sándor: 06 30 929 53 21 

Csatornabekötés helyének meghatá-
rozása (gravitációs rendszer esetén): 

Sütõ Árpád munkaidõben: 87/471-
506

Telefonon: Hétfõtõl-Csütörtökig 8-
16 óráig, Péntek 8-13 óráig 

Személyesen: Hétfõ 8-16 óráig,
Szerda 8-16 óráig, Péntek 8-13 óráig

2/c ütem kivitelezése 2007. március
19.-én megkezdõdött.

A kivitelezéssel érintett utcák
várhatóan a következõ idõpontokban
kerülnek kivite-lezésre:

Muskotály utca 
2007. május. 02.-tõl 
2007. május. 09.-ig

Vasút utca
2007. március 28.-tól
2007.április.04-ig

Eötvös köz
2007. május 21.-tõl
2007.május.24-ig

Fecske utca
2007. április. 26.-tól
2007.május.02-ig

Akácfa utca
2007. április. 16.-tól
2007.április.24-ig

Gesztenye utca
2007. április. 16.-tól
2007.április.24-ig

Barack utca
2007. április. 25.-tõl
2007.április.29-ig

Badacsonyi út
2007. március 19.-tõl         
2007. március 28.-ig

Körte utca 
2007. április 11.-tõl
2007.április.25-ig

Patak utca (584/3) út
2007. április. 04.-tõl
2007.április.11-ig

Eötvös utca
2007. május 09.-tõl
2007.május.20-ig

Baross utca
2007. május.24.-tõl
2007.május.27-ig

Hírek
a szenyvízcsatornázásról

Továbbá Ábrahámhegy Község

Önkormányzat Képviselõ-testületének a

helyi környezet védelmérõl szóló

rendeletében az alábbi szabályok

kerültek meghatározásra nyílttéri

égetésre vonatkozóan.

- A levegõ tisztaságának védelme

érdekében az égetésre szánt hulladék

kommunális, háztartási ipari eredetû

(mûanyag, gumi, vegyszer, festék,

illetve ezek maradékai), valamint

veszélyes hulladékot nem tartal-

mazhat. 

- Kerti hulladékot (kertészeti mun-

kálatok végzése során keletkezett

lombot, gyökérmaradvány, szár, levél,

nyesedék) elsõsorban újrahasznosítás

(komposztálás) útján kell kezelni. A

kerti hulladék elégetésére csak akkor

kerülhet sor, ha más újrahasznosítható

lehetõség nem alkalmazható.

- Kerti hulladék kizárólag október 1-

tõl a következõ év április 30-ig terjedõ

idõszakban hétfõn és szerdán 16.00 -

22.00 óra és szombaton 8.00-12.00 óra

között  állandó felügyelet mellett

égethetõ a lakókörnyezet zavarása

nélkül az ingatlanok területén belül.

(kivéve ünnepnapokon)

- A tüzelés, a tüzelõberendezés

használatának színhelyén olyan eszkö-

zöket és felszereléseket kell készenlétbe

helyezni, amelyekkel a tûz terjedése

megakadályozható, illetõleg a tûz

eloltható.

- Füstképzõdés mérséklése érdekében

a kerti hulladék csak száraz állapotban

égethetõ.

Nem égethetõ kerti hulladék szeles

vagy ködös, erõsen párás idõben.

Kérem a tisztelt lakosság segítõ

együttmûködését a környezet, és egymás

egészségének megõrzése érdekében.

Tûzgyújtásról
közérdekû információ
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A vizitdíj visszatérítésével kapcsolatos
eljárási szabályokat a 4/2007. (I.22.)
Korm. rendelet rögzíti.

A jogszabály lényege:
Az egészségügyi szolgáltatónak

szabályzatban kell rögzíteni a vizitdíj és
a kórházi napidíj befizetésének általa
elfogadott módját. A vizitdíjat az ellátás
igénybevételének megkezdéséig kell
befizetni, a kórházi napidíjat a
fekvõbeteg-gyógyintézetbõl való elbo-
csátáskor. A fizetési kötelezettség
teljesíthetõ készpénzzel, vizitbérlettel,
automata által kiadott bizonylattal és
készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel
is a szolgáltató döntése alapján.

A vizitdíj összege alapesetben 300
forint, egyes, a törvényben meg-
határozott esetekben emelt összegû
vizitdíjat kell fizetni (600 forint, 1000
forint). A vizitdíj visszatérítését csak a
NEM EMELT ÖSSZEGÛ VIZITDÍJ
fizetése esetén lehet kérni.

A vizit- vagy kórházi napidíj fizetése
alól mentességet a 18 év alattiak
kaphatnak.

Nem kell megfizetni a díjat a
katasztrófa-egészségügy, a kötelezõ
népegészségügyi ellátások, a járványügyi
tevékenység, meghatározott szûrõ-
vizsgálatok, terhesgondozás, gyer-
mekágyas anyák gondozása, szülészeti
ellátás esetén, valamint azok men-
tesülnek a díjfizetés alól, akik tartós
gyógykezelésekhez kötõdõ ellátásokra
szorulnak.

Az orvos által meghatározott
betegúttól való eltérés esetén azonban
emelt összegû vizitdíjat, illetve a
finanszírozási díjtétel bizonyos hányadát

kell megfizetnie a betegnek. Hatszáz
forintot kell fizetni például annak, aki a
háziorvosi ellátást saját elhatározásából
nem a rendelõben, hanem más külsõ
helyszínen veszi igénybe, illetve nem a
választott háziorvost keresi fel.

Az indokolatlanul igénybe vett
ügyeleti ellátás díja ezer forint. Ha a
beutalóval igénybe vehetõ járóbeteg-
szakellátást beutaló nélkül, illetõleg nem
a beutaló szerinti egészségügyi
szolgáltatónál veszi igénybe a beteg,
szintén emelt összegû, hatszáz forintos
díjat kell fizetnie. 

A kötelezõ egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény szerint, amennyiben a biztosított
nyugtával, illetõleg számlával igazolja,
hogy az adott naptári évben az általa
igénybe vett háziorvosi ellátásért
(ideérve a fogászati alapellátást is),
illetve a járóbeteg-szakellátásért
vizitdíjat legalább már 20-20 alkalommal
fizetett, a 20 alkalom feletti ellátások
után fizetett vizitdíjak összegét
visszaigényelheti.

Kórházi tartózkodás esetén, éves
szinten a 20 ellátási nap a felsõ határ,
azaz ezután már egyáltalán nem kell
ápolási díjat fizetni.

A befizetett - nem emelt összegû -
vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet a
lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzõjénél kell elõ-
terjeszteni személyesen vagy postai úton,
legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon
belül.

A vizitdíj visszaigénylésre irányuló
eljárás illeték- és költségmentes.

A kérelemhez csatolni kell:

az adott naptári évben igénybe vett
ellátásokért fizetett vizitdíjakról
kiállított, a vizitdíj-visszaigénylésére
feljogosító 20 alkalmat igazoló nyugtát,
illetve számlát, (ezt visszakapja a
kérelmezõ)

továbbá a visszaigényelt vizitdíjak be-
fizetését igazoló (20 alkalom feletti)
nyugtát, illetve számlát. (az ügyirathoz
csatolva a hivatalnál marad)

A jegyzõ 15 napon egyszerûsített
határo-zatban dönt.

Azonban a kérelmek minél rövidebb
idõn belül történõ elbírálása érdekében a
körjegyzõséghez tartozó települések fali-
újságján közzétett havonta egy naptári
napon, ügyfélfogadási idõben azonnali
döntés lehetõségére hívom fel a
figyelmet.

Azonnali döntés esetén a jegyzõ
intézkedik a vizitdíj azonnali kifizetése
iránt is. Az azonnali kifizetés további
feltétele az ügyfél fellebbezési jogáról
való lemondása.

Visszaigényelt vizitdíj készpénzben
történõ kifizetésének idõpontjai 2007.
évre vonatkozóan:

március 26. hétfõ 8: 00 - 16: 00
április 30. hétfõ 8: 00 - 16: 00
május 21. hétfõ 8: 00 - 16: 00
június 25. hétfõ 8: 00 - 16: 00
július 30. hétfõ 8: 00 - 16: 00
augusztus 27. hétfõ 8: 00 - 16: 00
szeptember 24. hétfõ 8: 00 - 16: 00
október 29. hétfõ 8: 00 - 16: 00
november 26. hétfõ 8: 00 - 16: 00
december 17. hétfõ 8: 00 - 16: 00

Bicsérdi Eszter

Lakossági tájékoztató
A vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésérõl, visszaigénylésérõl

Igazi ajándékot kaptak a gyerekek

decemberben. Nem olyat, amilyet általában

kapni szoktak. A divatos ruhácskákat

gyorsan kinövik, az elemes játék

hamar elromlik, az édesség sem tart

sokáig (és a fogaikanak sem tesz jót).

Ez a mostani ajándék-ez más. Nem

egy hétig, nem egy hónapig, nem egy

évig lesz jó. Nem egy gyereké, hanem

mindenkié. Nemcsak a legkissebbeké,

de a nagyobbacskák is használhatják.

Nemcsak a gyerekeké, de az

anyukáké is Jó dolog délutánonként

találkozni a többi babával-mamával,

beszélgetni (férjeink szerint

"pletyizni"), jó levegõn lenni és játszani. 

Igen, játszóteret kaptunk. Sok-sok éve

álmodoztunk róla és most itt van, a miénk.

Köszönjük Vella Zsolt polgármesternek, a

Képviselõ-testület tagjainak, a

polgárõröknek, a tûzoltóknak, az

önkormányzat dolgozóinak és

mindazoknak, akik azért dolgoztak,

hogy a Mi játszóterünk szép legyen

és mielõbb használható legyen.

Köszönjük a köré épített kerítést is,

amely talán megvédi a szép

játékokat a törni-zúzni vágyó

vandáloktól, a homokozót pedig a

szabadon kószáló kutyáktól.

Mi biztosan vigyázni fogunk rá.

Szabóné Berki Szilvia

Karácsonyi ajándék
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Magyarországi barátaink
/a cikk a Dobruskai Híradóban
jelent meg/

A 2006-os év utolsó kulturális
eseménye magyarországi testvér-
településünkön, Ábrahámhegyen
volt november 16. és 19. között.
Pavel Stepan fotó kiállítására került
ekkor sor. Fotómûvészünk el-
határozta, hogy ezúttal a Balaton
északi partja lesz az a kitüntetett táj,
amirõl mûveit készíti. E romantikus
hegyekkel körülvett gyönyörû vidék,
ahol az ember sok szép házat,
templomot, kápolnát láthat, no meg
szõlõs kerteket és borospincéket. Az
egész vidéken látszik a szorgos
kezek munkájának eredménye, az
igyekezet, amellyel olyan hellyé
tették, ahol jól lehet élni, jól érzi
magát az ember.

Ábrahámhegyet a Balatonon kívül
vonzóvá teszik érdekes emlékhelyei,
kitûnõ borai. Küldöttségünk -
P.Stepan fotómûvész, V.Svobodová
könyvtárvezetõ, L.Adamec technikai
munkatárs (sofõr) és jómagam-
november 16-án koraeste érkezett
Ábrahámhegyre. Elsõ utunk a
galériába vezetett, ahol akkorra már
megtörténtek az elõkészületek,
felállították a paravánokat. Ezután
megtekintettük a helyi könyvtárat és
múzeumot meg a Balatont,
elfoglaltuk szálláshelyeinket. A
munkavacsorán bemutatkoztak az új
vezetõk-a polgármester Vella Ferenc
Zsolt (38 éves vállalkozó), az
alpolgármester Fedõné Vodenyák
Katalin (30 éves közgazdász).
Borbély Gyula képviselõ,(55 éves
vállalkozó) és a többi képviselõ.
Sokat beszélgettünk, emlékeztünk a
közösen átélt élményekre és
dicsértük a kitûnõ borokat. 

Pénteken-17-én rengeteg dolgunk
volt. Délelõtt el kellett készítenünk a

kiállítást, a képek
alatti feliratozást,
úgy, hogy az
színvonalas, a
nézõk számára a
l e g -
messzebbmenõ-
kig vonzó legyen.
A munka be-
fejezése után az új
polgármesterre l
vártuk delegá-
ciónk másik felét.
A várt idõre meg
is érkezett Petr
Tojnar polgár-
mester és Petr
Lzicar a tanács
tagja. Az elsõ kézfogások, be-
mutatkozások után gyors ebéd
következett, utána megnéztük a kör-
nyéket és már mennünk is kellett a
megnyitóra, ami 17 órakor kez-
dõdött. 

Beléptünk a feldíszített kiállító
helyiségbe, ami tele volt isme-
rõsökkel. Melegünk volt, izzadt a
tenyerünk. Kezdetét vette az
ünnepélyes megnyitó. Elõször a
cseh, majd a magyar himnuszt
hallhattuk. Vella Ferenc Zsolt
polgármester úr köszöntõ szavait
Dobruska új polgármesterének
bemutatása követte. A szûnni nem
akaró taps után polgármesterünk
vette át a szót. Bemutatta kül-
döttségünk tagjait, értékelte a
kiállítás színvonalát, pár szóban
összefoglalta kulturális együtt-
mûködésünk történeté és kifejezte
abbéli reményét, hogy ez az
együttmûködés folytatódik, és még
jobban elmélyül. Befejezésül
felolvasta a Cseh Köztársaság
Küldöttgyûlése tagjának, Jozef
Jezkonak üdvözletét. Jozef Jezko
üdvözli Ábrahámhegy új vezetését,

és sok sikert kíván
a további együtt-
mûködéshez. Az
iskola diákjainak
lelkes szavalata
emelte az ünnep
színvonalát. Az
egész megnyitót
felvette a helyi
TV. Az ünne-
pélyes koccin-
tások után min-
denki a mi polgár-
mesterünkkel sze-
retett volna be-
szélni. A köszö-
net, a hála szavai
követték egymást.

A tolmácsnak nehéz dolga volt. A
megyei lap riportere interjút kért. A
kiállítás értékelésébõl kitûnt, hogy
Pavel Stepan jó témát választott és
azt kitûnõen oldotta meg. A
nézõknek nagyon tetszettek a
meglepõ, érdekes, szép képek. A
kritika egyértelmûen pozitív volt.
Ezután ünnepi vacsorára invitáltak
bennünket. A vacsorán részt vettek
Ábrahámhegy képviselõi is. Trojnar
úr az elsõ dobruskai polgármester,
aki ellátogatott Ábrahámhegyre. A
badacsonyi vendéglõben a tulaj-
donos ajánlotta ételei és italai közül
a legjobbakat. Megajándékoztuk
egymást apró emléktárgyakkal.
Legvégül megbeszéltük további
együttmûködésünk kereteit.

A szombat a pihenésé és a környék
megismeréséé volt. Ellátogattunk
Tapolcára, megnéztük emlékhelyeit,
a melegvizû tavát. A világhírû
termálfürdõt, Hévízt sem hagytuk ki,
megnéztük az öttornyú templomot.
Visszafelé megcsodáltuk a bazalt
templomot Badacsonytomajon. A
fõoltárát Udvardi Erzsébet festette,
az a nagyszerû mûvész, aki a
közelmúltban alkotásait a dobruskai
Lapidáriumban is kiállította.

Vasárnap, november 19-én délelõtt
a Vastag házaspárhoz voltunk
hivatalosak. A kerámikus házaspár
megmutatta a kerámiái készítésének
teljes folyamatát. Mûvészi termé-
keiket jól ismerjük Dobruskán.

Befejezésül el kell mondanom,
hogy több mint sikeres volt az egész
akció. A választások után megalakult
új önkormányzatoknak lehetõségük
adódott egymás megismerésére,
további célok kitûzésére. Örömmel
tölt el, hogy a magyar oldal továbbra
is törekszik a kapcsolatok elmé-
lyítésére. 

Frantisek Nagy, képviselõ



6 Ábrahámhegyi Hírmondó

Mi történt a Kultúrházban?
2006. 
október 22. 
Fáklyás felvonulás 
A szép számmal megjelenõk a Kultúrháztól

a Szent Iván kápolnához vonultak égõ
fáklyákkal. Itt a Polgármester Úr köszöntõje
után versekkel emlékeztünk meg az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc 50. év-
fordulójáról.

október 11.
Márton nap 
Márton nap alkalmából a Hegyközség

újborkóstolót és lúdvacsorás összejövetelt
szervezett. A néphagyomány szerint ezen a
napon lehet elõször megkóstolni az újbort, és
hozzá lúdpecsenye dukál. A borosgazdák ezt
meg is tették, jó hangulatú vacsorával és
poharazással köszöntötték Mártont.

november 15.
Fotókiállítás megnyitó 
Pavel Stepan, Cseh testvérvárosunk

Dobruska fotómûvésze Ábrahámhegyrõl és
környékérõl készített fotóiból nyílt kiállítás.

november 24.
Ádventi készülõdés 
A NABE szervezésében a résztvevõk

szebbnél szebb ádventi koszorúkat kötöttek.

november 25.
Katalin bál 
Az Önkormányzat és a NABE közös

szervezésében Katalin bált tartottunk kitûnõ
élõ zenével, büfével, tombolával.

December 8-án tartotta a polgárõrség
évzáró összejövetelét.

December 9. a Vitorlás Klub tagjainak
évzáró találkozása.

December 9-én tartottuk a NABE és az
Önkormányzat Mikulás váró ünnepségét az
ábrahámhegyi gyerekeknek. Miután aján-

dékokkal teli zsákkal megérkezett mikulás-
apó, lufibohóc, sütikostoló és közös játék
következett.

December 13. 
Luca napja
A Luca napi népszokásokat felelevenítve

Luca köszöntõvel jártuk a falut a
gyerekekkel. A jókívánságok után minden
háznál tarisznyába való édességet,
gyümölcsöt, sütit is kaptunk. Fehér lepedõbe
öltözve az úton végig jókedvûen énekeltük
Luca-Luca kitty-kotty.

Az elhaladó autókból is ránk dudáltak
integettek.

December 15. 
Karácsonyi ünnepség nyugdíjasoknak
Az ádventi idõszak szép eseménye a

karácsonyi ünnepség nyugdíjasoknak.
Szépen megterített, feldíszített asztalokkal
szeretettel és tisztelettel vártuk a község
nyugdíjasait. Elõször a Polgármester Úr
köszöntötte a megjelenteket. Révfülöpi
óvodába és a Badacsonytomaji iskolába járó
gyerekek mûsorán kívül a helyi felnõttek is
versekkel készültek. Köszöntöttük a község
két legidõsebb polgárát, és megemlékeztünk
azokról, akik az idei ünnepségen már nem
lehettek itt. Az Önkormányzat
ajándékcsomaggal kedveskedett minden
nyugdíjasnak. Az ünnepség jóízû
beszélgetéssel, zenével, tánccal, közös
énekléssel folytatódott. 

December 22. 
Teremfoci házibajnokság
Az induló 7 csapat 13 mérkõzést játszott az

alábbi eredményekkel.
I. helyezett - Favágók csapata
Mohos Gergõ
Orbán Tamás
Szõke Csaba
II. helyezett - Ábrahámhegyi NyC csapata
Szõke Barna
Varga Dénes

Goda József
III. helyezett - Polgármesteri hivatal csa-

pata
Vella Zsolt
Gáspár József
Sütõ Árpád

December 29. 
Az ábrahámhegyi tûzoltók tartották évzáró

összejövetelüket. Ezen a napon játékos
sportvetélkedõre is sor került a gyerekeknek. 

A legjobb eredményt elérõk:
Szõke Géza
Szabó László
Zachár Zsolt
Illés Ádám
Illés Dávid

December 31. 
Szilveszteri Ó évbúcsúztató
Tornateremben a fiatalok, a tetõtérben a

felnõttebb korosztály tartotta szilveszteri
batyúsbálját reggel 5-ig.

2007. 
január 20. Dart házibajnokságot rendez-

tünk.

február 10. Elõadás a biogazdálkodásról,
az egészséges táplálkozásról

február 17. Farsangi falusi disznóölés,
disznótoros vacsorával, mulatsággal

március 10. A polgárõrség tartott
találkozót a tetõtéri nagyteremben.

március 14. Megemlékezés az 1848-as
forradalom és szabadságharc ünnepén

március 30. az általános és középiskolások
zenés összejövetele

március 31. A fiatal és felnõtt korosztály
részére tartottunk zenés, táncos, baráti
összejövetelt. Jó hangulattal.

MIKULÁSVÁRÓ
Miután összegyûltünk egy lufi-

bohóc szórakoztatott bennünket

varázslatokkal, trükkökkel. Már

nagyon váruk a Mikulást, ekkor

Zsuzsa néni mondta, hogy

rövidesen megjön, csak énekeljünk

neki. Elkezdtük az éneket és

valóban hamarosan hallottuk

lépteit és hangját. Zsuzsa néni

segített neki leülni, a puttonyát

elhelyezni. Ezután aki szeretett

volna énekelni, vagy verset

mondani a Mikulásnak, kiállt elé és

elmondhatta. A Mikulás

megköszönte a kedves pro-

dukciókat és mindenkinek ki-

osztotta a csomagot. Ígérte, hogy

jövõre is eljön hozzánk. Énekkel

köszöntünk el

tõle, hiszen még

sok helyre kellett

mennie.

Ezzel még nem

ért véget a

délután, hiszen

az asztalon fi-

nom sütemények

vártak bennün-

ket, közben közös játékokat ját-

szottunk.

Kovács Janka

alsó tagozatos tanuló



December 13-a Luca napja, mely
naphoz több népszokás is fûzõdik. Egyik
ilyen Lucázós néphagyomány meg-
elevenítését kezdeményezte a kultúros
Bakos Erzsi néni, összefogva egy kisebb
gyerekcsapatot. Luca napján délután
hazaérve az iskolából gyorsan elkészí-
tettük még másnapra a házi feladatokat,
azután, ahogy megbeszéltük a
kultúrházban találkoztunk. Itt
beöltöztünk, magunkra fehér lepedõt
terítve, vállunkon tarisznyával, melyet ez
alkalomra Erzsi néni készített nekünk.
Így indultunk neki a Lucázásnak, hogy
minél több házban elkántálhassuk a
jókívánságainkat. "Luca, Luca, kitty-
kotty…"

Köszöntésünket mindenhol meg-
vendégeléssel, egy kis sütemény, üdítõ
kínálásával viszonozták, vállunkon lógó
tarisznyánk pedig házról-házra járva
nehezedett az apró édességektõl,
gyümölcstõl, amiket ajándékba kaptunk.
Amerre jártunk, már messzirõl hallhatták
jöttünket, mert vidáman énekelve
vonultunk az utcán egyik háztól a
másikig. Sajnos csak kevés helyre
jutottunk e, mert hamar ránk sötétedett.
Reméljük jövõre már több családhoz is
bekopoghatunk, ahol szívesen fogadják
az ábrahámhegyi lucázók lelkes kis
csapatát. Dressel Fruzsina

5. osztályos tanuló

Az ábrahámhegyi Lucázók

Köszönet a fi-
atal, gondos ke-
zeknek, akik a
díszített, szép te-
remmel fogadtak
bennünket, idõ-
seket. A szép és
kedves ünnepért
minden idõs em-
ber nagyon hálás.
Örülünk a nagy
t a l á l k o z á s n a k .
Igen szép "nagy
c s a l á d j a "
Á b r a h á m h e g y
községnek a nyug-
díjasok közössége. E szép kará-
csonyest, a jókedv, a gyerekek és a
felnõttek odaadó szereplése gyönyörû
emlék lesz az idõsek életében. SZÉP
VOLT! Köszönjük minden kedves-
ségét a napnak. Hálásak vagyunk a
zenét szolgáltató harmonikásnak, aki
mindenkit felvidított, még a közel 100
éves Rácz Gyula bácsit is éneklésre
serkentette.

Megható volt Szabó Józsefné
Terikének, a falu tanárnõjének
köszöntése is. Igazi szeretet ünnepe

volt. Hála azoknak, akik az idõs,
mozgásukban korlátozott ábrahám-
hegyieket az ünnepélyre elhozták.

Köszönet a gyönyörû napért, Herceg
Zoltán csodálatos felvételeiért.
Megõrizzük, hogy az utódaink is lás-
sák, milyen gyönyörû a mi kis
községünk. Kívánom, hogy a mostani
rendezvény létrehozásán sokat fára-
dozók idõs korukban részesei lehes-
senek hasonló ünnepnek.

Tisztelettel:
Szabó Lászlóné Györgyike

Köszönet az idõsek karácsonyáért

Ábrahámhegyen fáklyás fel-
vonulással emlékeztünk meg az
1956-os Forradalom és Szabad-
ságharc 50. évfordulójáról.

1956. októberében Magyarország
huszadik századi történetének legfé-
nyesebb, majd legtra-
gikusabb napjai zajlottak.
Az 56-os forradalom nem
lett közmegbecsülés tárgy,
az iskolában generációk
nõttek fel ismerete nélkül.
1956-ot sok évig meg-
próbálták félremagyarázni,
sajnos lassan elfogy az a
korosztály is akiknek saját
élményei lennének az akkori
eseményekrõl. A magyar
nyelv azonban szemlé-
letesen követi azokat a

szakaszokat, melyek során az 1956-
os események eljutottak a köz-
tudatba. Kezdetben volt a forradalom,
majd az ellenforradalom, azután
sajnálatos októberi események
megnevezés. Ezután következett a

népfelkelés, majd az immáron
szabadon felhasználható forradalom
és szabadságharc. Akik tevõlegesen,
vagy akár csak szívükben részt vettek
benne nem számíthattak a nemzet
hálájára, sõt hosszú évekig

bélyegként kellett hordoz-
niuk ezt.

Még ma is nehéz 56-ról
teljes képet alkotni, de
mindenki szíve szerint
megemlékezhet róla.

Jó érzés, hogy ilyen sokan
vettek részt az ünnepségen.
A fáklyás felvonulás bebi-
zonyította, hogy Ábrahám-
hegyen igény van a nemzeti
ünnepek méltó megünnep-
lésére.

Bakosné

Fáklyás felvonulás
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékére

7Ábrahámhegyi Hírmondó
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Hírek a könyvtárból
2006 április elejétõl

dolgozom az ábrahámhegyi
könyvtárban. Szabóné
Berki Szilviát helyet-
tesítem, aki áprilisban egy
gyönyörû fiúgyermeknek,
Leventének adott életet. A
kezdeti nehézségek leküz-
désében Szilvia sokat
segített. Köszönöm neki.

A könyvtár nyitvatartása: 
hétfõn   szünnap.
Kedden, szerdán és
csütörtökön
15 órától    20 óráig,
pénteken és szombaton      
15 órától    21 óráig,
vasárnap pedig                  

14 órától    20 óráig. 
A telefonszámunk:
472 022 
A hagyományos könyv-

tári tevékenységeken kívül
lehetõség van, játékra, tévé-
zésre, internetezésre, új-
ságok olvasására. Az
internetezés szinte ingye-
nes. Minden megkezdett

óra csak 50 Ft-ba
kerül. Kezdetben
fõleg a fiatalok
használták, újab-
ban a nyugdíjasok
közül is csat-
lakoztak páran.
Rájöttek, hogy mi-
lyen jó dolog és
nem is drága.

A számítógépes
t a n f o l y a m o k r a

járók is járhatnak ide
gyakorolni.

A múlt évben a könyvtár
regisztrált tagjainak száma
69-emelkedett. Közülük 

a 14 év alattiak száma 8,
a 14-25 évesek száma 27,
a 25 év felettiek száma 34
/közülük a nyugdíjasok

száma 14/.
A könyvek

száma 2006-ban
80-al gyarapodott.
A közeljövõben
sok szép új kiad-
ványt kapunk.

Könyvtárunkban
az alábbi újsá-
gokat olvashatják:

Nõk Lapja,
Praktika magazin /kis

ötletek, nagy sikerek/,
IM - az elsõszámú tini

magazin,
Computer Panoráma

/otthon a számítástech-
nikában/,

HVG /gazdasági, politi-
kai hírmagazin/,                   

Ábrahámhegyi Hírmondó
/az Önkormányzat és
Fürdõegyesület lapja /,

Egyesületi Tükör /az
Ábrahámhegyi Fürdõ-
egyesület lapja/,

Balatoni Futár /a Balatoni
régió havi magazinja/,

Rendesi Lapok /a
Balatonrendesi Önkor-
mányzat lapja /.

Februárban megérkeztek
a várva várt könyvek. A 165
könyv között gyermek-
könyvek, ifjúsági olvas-
nivalók, szépirodalmi kiad-
ványok, szakirodalom
egyaránt található.

A könyvtári tagok száma
emelkedett. Örömömre
szolgál, hogy kisgyerekek
is jönnek és jól érzik
magukat a szép könyvek
között.

A könyvtár ajtaja min-
denki elõtt nyitva áll.
Szeretettel várom Önöket.

Tompos Józsefné
könyvtáros

Kiállító termek a Kulturális Centrumban

Az Ábrahámhegyi Hírmondó 2003 /2-es
számában olvasom Szabó Józsefné Terike
cikkét.

"Köztudott, hogy az ábrahámhegyi óvoda
és iskola 2001. szeptember 1-vel bezárta
kapuit az egyre fogyatkozó gyermekszám
miatt. Az iskola épületét azonban továbbra is
közösségi kulturális célra szeretnénk
felhasználni. Ide költözik át a községi

könyvtár, és a tantermekben szeretnénk
elhelyezni a Csörgey emlékkiállítást, a
helytörténeti értékeinket, emlékeket."

A cikk még tovább folytatódik. A tervek
nagyon jók voltak, valóra váltásuk
nagyszerûen sikerült. Rengeteget dolgoztak a
létrehozói. A megnyitóra 2004. augusztus 20-
án került sor. Az azóta
eltelt több mint két év
alatt sokan meg-
tekintették a kiállítást.
A helybéliek és az
itteni nyaraló tulaj-
donosok nagyon
büszkék Ábrahám-
hegy gyöngyszemére
/a megnyitóról szóló
cikkben olvastam e
találó elnevezést /, a
távolabbról érkezõk
lelkesedése mögött
pedig érezhetõ egy kis
irigység is.

A kiállító termek

hétfõ kivételével minden nap megtekinthetõk.
A nyitvatartás a könyvtáréval megegyezik.
Mindenkit szeretettel várok 

2006 december
Tompos Józsefné

könyvtáros
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Kézimunka kiállítás
Tavaly, a dobruskai foltvarrók

kiállításán érlelõdött meg bennem
a gondolat, hogy az ábrahám-
hegyi hölgyek és urak kézi-
munkáiból, emléktárgyaiból
is kellene kiállítást ren-
dezni. Gyönyörû munkákat
sikerült összegyûjteni. A
kiállítás megnyitójára feb-
ruár 17-én este 19 órakor
került sor a Bernáth Aurél
Galériában.

A kiállítók: 
Bakosné Tóth Erzsébet,

Bors Sándorné, Csillag
Istvánné, Hildesheim Imré-
né, Kandikó Ferencné,

néhai Lájer Kálmán, néhai
Mutnyánszky Andrásné, Német
Sándorné, Pádvai Miklós, néhai
Rácz Gyuláné, Steiner Dezsõné,

Szabó Gáborné, Szabó Lászlóné,
Szalai Lajosné, Szávai Gézáné,
Tompos Józsefné, Vella Ferencné,
Vodenyák Ferencné.

Köszönöm, hogy kölcsön
adták féltett kincseiket és
így mások is gyönyör-
ködhettek bennük.

A kiállítást szeretnénk
jövõre is megrendezni, jó
lenne hagyományt teremteni
belõle.

Itt szeretném megköszönni
Bakosné Tóth Erzsébet és
Szabó Lászlóné segítségét.

2007 március
Tompos Józsefné

könyvtáros

Pár szó a Nyugdíjas Klubról
Sokszor hallottam a nyugdíjasoktól,

hogy milyen jó lenne találkozni a velünk
egykorúakkal, kicsit nosztalgiázni, felele-
veníteni a régi szép emlékeket. Hát erre
találtuk ki a Nyugdíjas Klubot. Nem ez az
elsõ próbálkozás. Remélem ez a mostani
hosszabbéletû lesz, mint az elõzõek.

November 8-án volt az alakuló
összejövetel. Sajnos csak kevesen jöttek
el. Így volt ez 15-én is. 22-én, az
egészségügyi elõadáson étrendkiegé-
szítõrõl hallottunk sok érdekes és hasznos
dolgot. Ekkor már jóval többen voltak.

A következõ összejövetelre 29-én került
sor. Dr.Németh Csaba tartott elõadást a
szív és érrendszeri betegségekrõl. A
színvonalas elõadás közben módunkban

volt kérdéseket feltenni, melyekre a
doktor úr kimerítõ, a laikusok számára is
érthetõ választ adott. Sokat tanultunk
belõle. Még sok hasonló elõadást
szeretnénk hallani.

Decemberben szünetet tartottunk. A
kultúrházban találkozhattak a klubtagok a
NYUGDÍJASOK KARÁCSONYÁN. Na-
gyon jól érezték magukat. Hálásak a jó
szervezésért, a színvonalas mûsorért, a sok
finomságért, a gyönyörû naptárért, a szép
ajándékért és még sok mindenért, amirõl
gondolom majd õk is írnak.

A januári találkozó meghívóján arra
kértem õket, hogy hozzák magukkal a
legszebb kézimunkáikat. Gyönyörûeket
hoztak. A saját készítésû kézimunkákból,

fából vagy más természetes anyagból
készített emléktárgyakból februárban
kiállítást rendeztünk. A további összejö-
vetelekre is tisztelettel, szeretettel várom a
nyugdíjasokat. Kérem, figyeljék a meg-
hívókat a boltban, a buszmegállókban, az
orvosi rendelõ várószobájában, a hirdetõ
szekrényekben.

Találkozzunk! 
A NYUGDÍJAS KLUB ÖSSZE-

JÖVETELEINEK IDÕPONTJA MIN-
DEN HÓNAP ELSÕ SZERDÁJA, 15
ÓRA, HELYE PEDIG A KÖNYVTÁR.

SZERETETTEL VÁROK MINDEN
NYUGDÍJAST !

2006 december
Tompos Józsefné könyvtáros

Visszhang
Az idei nyugdíjasok karácsonya az

elmúlt évekhez hasonlóan zajlott.
Szép köszöntõbeszéddel, az
óvodások, iskolások megható,
kedves mûsorával a gyönyörûen
dekorált kultúrházzal, a szépen
megterített asztalokkal. Mégis más
volt. A színpadon - ritka dolog
manapság - ábrahámi pedagógust
láthattunk, amint végtelen
türelemmel, szere-tettel vezényelte
az énekkart. Hornyák Róbertné
Évának köszönjük a gyönyörû
dalokat, amelyeket a kis nebulóknak
betanított. A másik változás, hogy az
idén valóban ajándékot kaptunk. S

mindezt szép ajándéktasakban,
amely emelte az ünnep színvonalát.
Aminek pedig legjobban örülök, az a
falinaptár, melyet egy tehetséges
ábrahámi fiatalember, Herceg Zoltán
fotói díszítenek.
Nekem tõs-
gyökeres ábra-
háminak ez volt a
legszebb ajándék
az Önkormány-
zat részérõl.
Köszönet illeti
Vella Zsolt pol-
gármestert, a
Képviselõ-testület

tagjait, a mûsor szervezõit,
résztvevõit, szereplõit, a
pedagógusokat és Herceg Zoltánt,
akitõl a szép fotókat kaptuk. 

Berki Józsefné
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Kistérségi Sportnap
Elsõ ízben került megrendezésre

a Tapolca és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás szervezésében
2007. január 7-én a Kistérségi
Sportnap. Szórakoztató jellegû,
játékos-ügyességi feladatokat
kellett teljesíteni a környezõ
települések csapatainak a Tapolcai
Városi Rendezvénycsarnokban. 

A programot Szencz Lajosné a
Kistérségi Társulás elnök asszonya
nyitotta meg, melyen 15 település
12 csapata és szurkolói vettek részt
nemre és életkorra való tekintet
nélkül. 

Vella Zsolt Ábrahámhegy
polgármestere, Simonné Vitányi
Mónika Salföld polgármestere,
Soltész Attila körjegyzõ, a hivatal

dolgozói, ábrahámhegyi és salföldi
fiatalok alkották a lelkes csapatot,
mely a 6. helyezést érte el, de
nyertesként távozott a rendez-
vénycsarnokból.

A jó hangulatú,
baráti versengés
egészséges ki-
k a p c s o l ó d á s t
jelentett min-
denki számára.

R e m é l j ü k ,
hogy a közös-
ségformálás e
példája széles
körben terjed
tovább, valamint
h a g y o m á n n y á
növi ki magát.

Izgatottan és lelkesedéssel várjuk a
tavaszi szabadtéri folytatást.

Mi ott leszünk!

Farsangi falusi disznóölés, disznótoros vacsora
és bál Ábrahámhegyen

A farsangi idõszakban Ábrahámhegyen elsõ
alkalommal tartottunk falusi disznóölést, este
disznótors vacsorával és bállal. Az Ötlet már az
õsz folyamán felmerült, majd amikor már több
véleményt és javaslatot meghallgattam, a
segítõkészséget és lelkesedést tapasztaltam,
gondoltam belevághatunk. Többszöri egyeztetés
és megbeszélés után kialakult egy kis csapat,
akik vállalták az ezzel járó munkát, és még
többen adtak eszközöket, edényeket, üstöt,
minden mást, ami ehhez a nem kis
vállalkozáshoz kellett. Találtunk egy rátermett
böllért is, aki vállalta a munkák és az ételek
elkészítésének irányítását. Meghirdettük és
elõzetes jelentkezést kértünk a vacsorára. Elõször
csak kisebb "disznócskára" gondoltunk, a
jelentkezések szaporodása után már egy nagyobb
jószágra kellett kalkulálni, de amikor már jóval
száz fölött volt a jelentkezõk száma, egyenesen
két disznó vágását kellett betervezni, hiszen
senkit nem szerettünk volna visszautasítani, aki

jelentkezett. A végén már csak a
kultúrház befogadóképessége sza-
bott határt. Ez már nem kis
aggodalomra adott okot, hiszen
százötven vendég ellátása felér egy
lakodalom megszervezésével, de
hát ezzel a csapattal minden
nehézség legyõzhetõ. Február 17.-
én reggel megkezdõdött a "nagy"
disznóvágás a tûzoltószertárnál.
Mindenki szeme láttára levágtuk,
megperzseltük, feldolgoztuk a két
"malacot", készült a finom hurka
kolbász, káposzta és leves, nem kis
munkát adva a segítségnek.
Mindenki lelkesen, jókedvûen
dolgozott, vállalt minden feladatot.

Délutánra el is készültünk a vacsorához valóval,
de hátra volt még a hurka, kolbász sütése. Erre a
kultúrház teraszán került sor. Este hétre meg is
érkeztek a vendégek, elkezdõdhetett a vacsora.
Elõször orjalevest tálaltunk, majd
következett a toroskáposzta, hurka,
kolbász, pecsenye. A vacsora utáni
asztalbontás után pedig a bál,
élõzenével, büfével. Igazán jól
sikerült mulatság volt az utólagos
visszajelzések szerint is. Mindenki
dicsérte a jóízû ételeket, a jó
hangulatot. Hiszen ez volt a cél.
Pontosan az, hogy a helyi és
üdülõs lakosok kicsit kienged-
jenek, mulassanak, barátkozzanak
egymással. Ez vitathatatlanul
beteljesült. Én még csak hat éve
lakok Ábrahámhegyen és meg-
vallom egy ideig nagyon furcsán
érezem itt magam, túl kihalnak

tûnt ez a település és a közösségnek is hiányát
éreztem. Hát ez a véleményem ezzel a
disznóöléssel teljesen megváltozott. Ennyi
jóindulatú, segítõkész embert már régen nem
láttam együtt. Némi lelkiismeret furdalásom is
volt, hogy talán túlságosan is sok teher hárult erre
a falu érdekében mindent vállaló kis csapatra.
Mindenképpen csak megköszönhetjük mindany-
nyiuknak amit tettek, és én személy szerint  is
csak hálás lehetek és az is vagyok mindenkinek a
segítségért, támogatásért. Lehet, hogy mos-
tanában nem nagy divat, hiszem még a családok
is nagyrészt felbomlanak, de mégiscsak tartozni
kell valahova a családon kívül, egy falu
közösségébe. Azt gondolom az a helyes, ha a
gyerekeink is ezt látják tõlünk. Remélem, hogy
ez a rendezvény mindenkinek az együvétartozás
jelképeként marad meg emlékezetében és
lesznek még többen is, akik csatlakoznak
azokhoz, akik erõsítik a közösséget.

Bakosné Tóth Erzsébet
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Nagy Bandó András:
Mesét kérek

Kérem, várom, követelem
üljön le az Apu velem!
Legózzunk vagy lovat fessünk,
olvasgassunk, beszélgessünk!
Azt is kérem, követelem
üljön le az Anyu velem!
Kérdezgetném errõl-aról,
napsütésrõl, hóviharról.
Meguntam az összes tévét,
játszunk inkább mindenfélét!
Kockát, malmot, mint õk régen,
focizzunk az utcavégen!
Mesét kérek itt az ágyban,
ma este is arra vágytam!
Ágyba szép a mese este,
nem mobilon esemesbe!

Gyûjtötte:
Szabóné B. Szilvia

1848 tavaszán
egymást követték a
f o r r a d a l m a k
Európában. A
mintegy százezer
lakost számláló
Pest és a tõle
független Buda
ekkor az ön-
kényuralom ér-
dekei szerint mû-
ködõ gazdasági hivatalok, a
közigazgatás és a cenzúra központja
volt. A politikai döntések Bécsben,
jobb esetben, Pozsonyban, az
országgyûlésben születtek. Ebben a
helyzetben alakult meg az ellenzéki
fiatalok csoportosulása, mely gyökeres
szakítást akart a múlttal. Nem csak a
feudalizmus felszámolását, hanem
kivívni a szabadságot, megdönteni az
önkényuralmat. A párizsi és a bécsi
forradalom hírére, azonnali cselek-
vésre szánták el magukat. Céljuk az
volt, hogy Magyarország a polgári
átalakulás és a nemzeti függetlenség
útjára lépjen. 1848. március 15-én a
forradalmat a Pilvaxbeli ifjúság
indította el, Petõfi megírta a
cselekvésre indító esküt a Nemzeti
dalt, megfogalmazták a tizenkét
pontot, a nemzet követeléseit. A
nemzeti függetlenséget és társadalmi
haladást követelõ erõk elõször Pesten,
majd országszerte csatlakoztak
hozzájuk. Olyan Magyarországot
akartak, amelynek polgárai egyenlõ

szabadsággal és
egyenlõ jogokkal
rendelkeznek, ahol
minden polgárnak
fontos az is hogy õ
magyar. Ez az
eszme kapcsolta
össze a nemzeti
gondolatot a haza
és haladás gondo-
latával. Március

15-én, Pesten vér nélkül gyõzött a
forradalom, de az ezt követõ egész
országra kiterjedõ másfél éves
küzdelem és a megtorlások vér-
áldozatot követelt. Az érdekek
gubanca, a nemzeti ellentétek és a
túlerõ a szabadságharc bukásához
vezetett. A jogos harc azonban soha
nincs hiába. Veresége nem semmisíti
meg az okokat, amelyek azt
kiváltották. A közösség érdeke, célja és
az erõ tudata is, mely a harcban
megmutatkozott élt tovább. A
legfontosabb érték egy nemzet
életében a szabadság. Szabadság és
demokrácia külön-külön nem létezik,
egyik alapja a másiknak. 1848 olyan
erkölcsi és eszmei erõt képvisel,
melynek ápolása minden új nemzedék
becsületbeli kötelessége. Az 1848-as
forradalom és szabadságharc meg-
nevezett és névtelen hõseire
emlékeztünk mi is Ábrahámhegyen a
helyi és környékbeli fiatalok
mûsorával. 

Bakosné Tóth Erzsébet

Megemlékezés az 1848-as forradalom
és szabadságharc ünnepén

M E G H Í V Ó
Ábrahámhegy Önkormányzata 

szertetel meghívja a község valamennyi

Anyukáját és Nagymamáját 
2007. május 5-én 17.00 órakor

a Kultúrházban tartandó

anyáknapi ünnepélyünkre.

Mindenkit szeretettel várunk!

M E G H Í V Ó
Ábrahámhegy Önkormányzata 
2007 évi szezonnyitó keretében
Horgász és halászléfõzõ

találkozót szervez
2007. április 30-án

a PRO Ábrahámhegy Alapítvány
segítségével!

Helyszínek:
horgász találkozó 
- az ábrahámhegyi
strand területén kerül
megrendezésre 7,00 - 11,00 óráig
- azok jelentkezését várjuk, akik érvényes
horgászengedéllyel rendelkeznek
- A horgásztalálkozó két kategóriában,
ifjúsági és felnõtt kerül megrendezésre
- A versenyen egy bottal lehet részt venni,
úszós, vagy fenekezõ kézséggel,
maximum 3 horoggal 
- jelentkezni 6,30-ig a helyszínen lehet

halászléfõzés
- az ábrahámhegyi strand
területén kerül megrendezésre 
- mindazok jelentkezését
várjuk 2007. április 25-ig,
akik fõzõtudományukat
szeretnék bemutatni
- A fõzéshez a halat a szervezõk biztosítják
- jelentkezni Bakosné Tóth Erzsébetnél
lehet telefonon a 30/233-8361-es tele-
fonszámon
- A halászlé kóstolásához a helyszínen
kóstolójegy vásárolható 250.-Ft-ért.



Lomtalanítás
Értesítem a lakosságot, hogy Ábrahámhegy

Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2007.

évi lomtalanítási akciót
2007. április 27. (péntek) -

- 2007. május 1. (kedd)
idõszakra hirdette meg.

Ennek keretében az eddig megszokott

helyekre nyitott konténerek kerülnek kihe-

lyezésre.

- Csörgey utca eleje; 

- Sziget utca Badacsony felöli vége; 

- Patak utca bolt; 

- Iskola utca Tompos híd; 

- Temetõ parkoló

A lomtalanítási akció keretében a község

lakóinak háztartásában keletkezett elekt-
romos és elektronikus termékekbõl kelet-

kezett hulladékok gyûjtésére külön gyûjtõhely

került kijelölésre a volt iskola, jelenleg

Kulturális Centrum udvarán (Ábrahámhegy,

Badacsonyi u.12.).

Elektromos és elektronikai hulladék pl. az

elhasználódott ventilátor, légkondicionáló

berendezés, hûtõ-, fagyasztó gép, elektromos

vízmelegítõ, villanyvasaló, elektronikus óra,

elektromos írógép, telefonkészülék, hang-

szóró, lemezjátszó, magnó, tv, rádió,

diavetítõ, elektromos hangszer, elektromos

barkácsgép, számítógép … stb.

A község lakóinak 2007. április 27.
(péntek) - 2007. május 1. (kedd) idõszak

alatt naponta 9 - 17 óra között van lehetõség

költségmentesen lerakni. Ezt a hulladékot a

községbõl az ELEKTRO-COORD Magyar-

ország Kht. fogja újrahsznosításra, illetve

ártalmatlanításra elszállítani.  

Tájékoztatom továbbá a lakosságot arról,

hogy az elhasználódott elemek gyûjtésére

zárható tárolóeszköz került kihelyezésre a

Körjegyzõség földszinti folyósójára.

A lomtalanítás során kérünk minden ingat-

lantulajdonost hogy a gyûjtõpontokhoz törté-

nõ szállításig a közterületet ne szennyezze, to-

vábbá a hulladékokat a konténerbe helyezze el.

Ügyfélfogadási hely
változás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Falugazdász, Hegybíró és a Magyar
Vöröskereszt Családsegítõ és Gyermekjóléti
szolgálat ügyfélfogadási helye megváltozott

Új címe: Kulturális Centrum (volt Iskola
épülete) Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12.
(bejárata a hátsó udvar felöl)

Fogadóóra:
Falugazdász Pekli Tamás

minden hét
kedd 13.00 - 14.00 óra

Hegybíró Szõke Géza
minden hét
péntek 15.30 - 17.00 óra

Gyermekjóléti szolgálat
Bõgös Rita (06-20/999-5442)

minden hét
hétfõ 10.00 - 12.00 óra

Családsegítõ szolgálat
Szabó Sándor (06-20/432-0990)

páros hét
szerda 12.00 - 13.30 óra

Gyerekek birtokviszony-törvénye

KÖSZÖNET
NYILVÁNÍTÁS

A PRO Ábrahámhegy Alapít-
vány ezúton mond köszönetet
mindazon támogatóinak, akik
felajánlásukkal támogatták alapít-
ványunkat.

A befolyt 100.000,- Ft-ot a
Kulturális Centrum számítógépes
parkjának bõvítésére, valamint a
Kultúrházba a fiatalok kikapcso-
lódásához, sporteszköz vásárlá-
sára fordítottuk.

PRO Ábrahámhegy
Alapítvány kuratóriuma

Ha szeretem… az az enyém!
Ha a kezemben van… az enyém!
Ha el tudom venni tõled… az enyém!
Ha már volt nálam az elõbb… az enyém!
Ha ez az enyém, akkor semmi szín alatt sem lehet a tiéd… sehogy sem!
Ha csinálok, vagy építek valamit, az összes építõelem kocka, henger, golyó… az enyém!
Ha úgy néz ki, mint az enyém… az enyém!
Ha én láttam meg elõbb… az enyém!
Ha játszol valamivel, majd leteszed… automatikusan az enyém lesz!
Ha törött… a tiéd!

Közérdekû

Körjegyzõség ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ, szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30 óráig,
Péntek: 8.00 - 13.30 óráig,
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyzõ:
Hétfõ, szerda 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30 óráig
elõzetes idõpont egyeztetést követõen.
Polgármester:
Péntek 9 - 16 óráig
A központi telefonszám 06-87/471-506
jegyzõ 06-87/471-506
építésügy 06-87/571-107
igazgatás 06-87/571-108
pénzügy, adóhatóság, 06-87/571-109
A hivatal fax száma: 06-87/571-110
E-mail címe: hivatal@abrahamhegy.hu
www.abrahamhegy.hu

Háziorvosi ellátás
Rendel: Dr. Németh Csaba Tel.: 464-197 (lakás) mobil:
20/9444-862
Rendelõ, Ábrahámhegy: 87/471-516
Hétfõ 13 - 15 óra, Csütörtök 10 - 12 óra
Balatonrendes: 87/464-338
Kedd 13 - 14 óra, Csütörtök 8 - 9 óra
Révfülöp: 87/464-150
Hétfõ 8 - 12 óra, kedd 9 - 12 óra,
Szerda 8 - 12 óra, Csütörtök 16 - 18 óra, Péntek 9 - 12
óra
Ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban. 
Tel.: 06-87/511-083; hétvégén: szombat-vasárnap,
ünnepnap 16.30-7.30-ig
Állatorvos
Dr. Szabó Béla, Kõvágóörs: 87/464-109, 20/475-2965
Hatósági állatorvos
Dr. Ásványi Tamás, Kõvágóörs, Kossuth u. 26. 87/463-
745, 20/9217-372
Fogorvos 
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán 
Badacsonytomaj Tel.: 471-689
Hétfõ 13 - 19 óra, Kedd 7 - 13 óra, Szerda 12 - 18 óra,
Csütörtök 7 - 13 óra, Péntek 7 - 13-ig
Bejelentkezés és idõpont egyeztetés 87/471-689
Hétvégi ügyelet: szombat-vasárnap Veszprém Halle u.
5/D SZTK  8 - 14 óráig
Gyermekorvos
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc Badacsonytomaj, Tel.:
87/471-282
Hétfõ 8 - 12 óra, Kedd 13 - 16 óra (11 - 12 óra
Badacsonytördemic) Szerda 8 - 12 óra, Csütörtök 13 -
16 óra, Péntek 8 - 12 óra
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp:
87/464-065 Hétfõ 7.30 - 13 óra, Kedd 9.30 - 17 óra,
Szerda 7.30 - 17 óra, Csütörtök 7.30 - 13 óra és 16 - 18
óra Péntek 9.30 - 17 óra Szombat 8 - 12 óra
Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
87/471-012 Hõsök tere 5. Hétfõtõl - Péntekig 7.30-12,
12.30 - 17 óra, Szombat 8 - 10 óra
Könyvtár, internetes helyiség és a kiállító helyiségek
nyitva tartása:
Hétfõ: szünnap
Kedd: 15 - 20
Szerda: 15 - 20
Csütörtök: 15 - 20
Péntek: 15 - 21
Szombat: 15 - 21
Vasárnap: 14 - 20
Kultúrház nyitva tartása:
Szerdától-szombatig 15-21 óráig
Tûzoltóság: Tel.: 471-539
Csõtörések bejelentése: DRV RT Badacsony Egry
József. sétány Tel.: 87/531-007
Falugazdász (Pekli Tamás)
Tel.: 30/410-9525 Kedd 13.00-14.00
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
ügyfélszolgálat 06-40/220-220
Mûszaki hibabejelentés: 06-40/330-330


