
A karácsony a kereszténység egyik
legfontosabb ünnepe, amelyen Jézus
születésére emlékeznek. Idõpontja
december 25. A keresztény hit szerint
Jézus a próféták által megjövendölt
Messiás, aki megváltja az emberiséget a
bûntõl. De az ünnep elõtt is élt már,
csak akkor más vallási színezete volt.
Ez pedig a pogányok téli napfordulós
ünnepe. Ekkor a fény diadalát
ünnepelték, a halál és a sötétség felett.
A római birodalom is ünnepelt, hiszen
terjedõben volt a Napisten kultusza,
valamint számos más vallási ünnep.
Ebbe az ünnepi légkörbe illesztették be
a kereszténységet. 

Itt van például a karácsonyi jászol
története, amelyhez a keleti bölcsek egy
fényesen ragyogó csillag révén jutottak
el. Krisztus, mint egy fényforrás és aki
legyõzte a halált. 

A kereszténység térhódításával egyre
inkább szükségessé vált egy olyan
ünnep, melyet liturgikus elemekkel
lehet szebbé tenni, ami kiválthatja a
pogány ünnepi hangulatot, ami
népszerû lehet az emberek között. 

Ezért, miután a kereszténység
államvallás lett, a niceai zsinat
határozata révén keresztény ünnepként
ünnepeljük. A niceai zsinat december
25-ét jelölte ki Jézus születetésének
idõpontjául, így lett a gyõzedelmes nap
ünnepébõl az üdvösség napjának
ünnepe. 

Ebben a liturgikus keretben maradt
sokáig ez az ünnep mígnem a XVI.
században a reformáció új tartalommal

töltötte meg a kereszténységet. 
Az addigi templomi liturgiák kezdtek

beköltözni a házakba. Az emberek
bibliát kaptak, már otthon is imádhatták
Istent és Krisztust, és az ünnepek is
haza kerültek. 

Így jött létre a karácsonyfa állításának
szokása az evangélikusoknál
Németországban. 

A XVIII. században már egész
Németországban szokás volt
karácsonyfát állítani. Innen jutott el a
XIX. században Ausztriába, majd egész
Európába, a kivándorlókkal az
Újvilágba, és így kezdett megtelepedni
a kereszténység világban. 

A fákat kezdetben édességekkel és
gyümölcsökkel díszítették fel, késõbb
kezdett kibontakozni az üvegdíszek
megjelenése. Ez hozta magával a
családon belül a szûkebb rokonság,
illetve a barátok megajándékozását. 

A karácsonynak küldetése van.
Ilyenkor megpróbálja mindenki
félretenni sérelmeit, gondjait, az egész
éves feszültséget, rohanást. Ilyenkor
meg kell állni egy kicsit, hogy legalább
ez a néhány nap csak a szeretetrõl és a
családról szóljon. 

Karácsonyi ajándék ötleteim: 

Az ellenségednek megbocsátás, 
Az ellenfelednek türelem, 
A barátodnak szeretet, 
A partnerednek szivesség, 
Mindenkinek jóindulat, 
Minden gyermeknek egy jó példa, 
Magadnak tisztelet. 

(Arnold Oren)

Igazi karácsonyi ünnepünk nem a
szép karácsonyfától, nem a hangulatos
zenétõl, nem a külsõségektõl, nem a
méregdrága ajándékoktól lesz, hanem

ha megértjük, hogy Megváltónk
született, miben Isten kegyelme lett
teljessé számunkra, az egész világ
számára. 

Olyan jó lenne, ha ott lakozna a
szívedben, ha a szív-lélek melegét
átvennéd, ha örülnél, hogy élhetsz, s
gondolataiddal, tetteiddel, hibáiddal és
jótéteményeiddel, örömöddel és
bánatoddal, a szeretetteddel, a
mosolyoddal újra és újra
megajándékoznád önmagaddal … Isten
gyermek … a világot !

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék
jómagam és a képviselõ-testület
nevében békés, boldog, szeretetteljes
karácsonyt és eredményes, szerencsés
2008-as esztendõt kívánni
mindannyiuknak. 

Vella Zsolt polgármester
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Karácsonykor: 
Angyalok szállnak, 
Híradást hoznak, 
Béke jegyében, 
Élet fényében, 
Szentség lelkében, 
Hívõk hitében, 
Krisztus képében 
Földön jár az Isten. 

Karácsonykor: 
Harangok zúgnak, 
Szent igék szólnak, 
Imádság szárnyán, 
Szíveknek vágyán, 
Zsoltárok hangján, 
Szeretet hídján, 
Bocsánat útján 
Mennyben jár az ember.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag új esztendõt 

Kívánunk minden kedves olvasónknak!

Karácsony
közeleg



2007. július 19. 
Ábrahámhegy Község  Önkormányzat

Képviselõ-testülete hozzájárulását adta
ahhoz, hogy a Veszprémi-, Balatonalmádi-,
Tapolcai-, és Balatonfüredi Kistérség
Többcélú Társulások együttmûködve közös
akcióterületet alakítsanak a Balaton vonzás-
körzetében. Hozzájárult ahhoz, hogy a
térségek közötti együttmûködés egyesületi
formában történjen, a LEADER akciócsoport
létrehozása céljából.

A Virág utca sarkára közlekedési tükör
került elhelyezésre a balesetek megelõzése
céljából. A közlekedési tükör bekerülési
költsége:  35.280 Ft+Áfa, az oszlopé  5.180
Ft + Áfa.

A Veszprém Megyei Idegenforgalmáért
Közalapítvány /székhely: Veszprém, Megye-
ház tér 1./ részére  17.600,-Ft  összegû
támogatást biztosított az önkormányzat.

2007. augusztus 7. 
Az Önkormányzat  pályázatot nyújtott be a

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által  kiírt  "Önkormányzati épületek
utólagos akadálymentesítésére " tárgyú
pályázat keretében. 

A 2007.évi "Ábrahámhegyi Bornapok "
rendezvény  lebonyolítására  500.000 Ft ösz-
szegû keretet biztosított, melybõl önkor-
mányzati saját erõ forrás  400.000 Ft,
pályázati támogatásként  100.000 Ft összegû
támogatásban részesült a Tapolcai Kistérség
Többcélú Társulás részérõl. 

2007. augusztus 28.
A Képviselõ-testület  felhatalmazta a

Polgármestert, hogy Rózsa Erzsébet reha-
bilitációs szakmérnökkel, az "Önkormány-
zati épület utólagos akadálymentesítésére "
címû pályázathoz kapcsolódó megbízási
szerzõdést a szakmérnöki feladatok ellá-
tására megkösse.

A községben állandó lakosként bejelentett
és  nappali tagozaton tanulók, - a megfelelõ

iskolai igazolások beszerzése mellett -
10.000,-Ft  összegû beiskolázási segélyben
részesültek.

2007.szeptember 11.
A Képviselõ-testület az önkormányzat és a

körjegyzõség 2007. I. félévi költségvetésérõl
készült beszámoló jelentést jóváhagyólag
elfogadta.

A Fenyves utcai kút védõbástya kialakítás
kivitelezési munkájának elvégzésével  a
Junior-Bau Kft-t  bízta meg.

Az önkormányzat   meghívásos pályázatot
hirdet az "Ábrahámhegy Díszpolgára" és
"Ábrahámhegyért emlékérem" tervezésére,
kivitelezésére a környéken élõ és alkotó
mûvészek részére.

Csatlakozott a hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõ-
oktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támo-
gatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõ-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2008. évi fordulójához.

A Képviselõ-testület a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 10. §.
/1/ bekezdésének h./ pontjában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi közterü-
leteket nevezte el.

352/2 hrsz. Erdõs-köz
590/3 hrsz. Mogyoró köz
3/6  hrsz. Rizling köz
2247 hrsz. Vincellér utca 
2297/4 hrsz. Pince köz
2287 hrsz. Panoráma utca 
435/4 hrsz. Napsugár köz
2222 hrsz. Csaba gyöngye köz 
2007. október 10.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által
kiírt "Az információs társadalom és
tudásalapú  gazdaság fejlesztése az Európai
integrációs célkitûzések megvalósítása"
céllal az eMagyarország pontok
támogatására" tárgyú pályázat keretében. A

támogatás mértéke  280.000 Ft  vissza nem
térítendõ összeg, melyre önkormányzati
önrészt nem állapít meg.

Az Önkormányzat a  2007.október  21-én
megrendezésre került Pálos-kolostori kirán-
dulás, a 2007.október 22-i fáklyás felvonulás
rendezvényekre 100.000 Ft összegû költség-
keretet biztosított az önkormányzat 2007.évi
költségvetésének tartalékkerete terhére.

2007.november 7.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

LXV. tv. 10. §. /1/ bekezdésének h./
pontjában kapott felhatalmazás alapján az
alábbi közterületeket nevezte el a képviselõ-
testület:

2216 hrsz. Hajnal utca 
098 hrsz, 2262 hrsz, 2252 hrsz, 2172 hrsz. 

Körmici utca 
428/2 hrsz. Mályva-köz
A Codex-Kronologia Szerkesztõ Iroda

Veszprém megkeresésére az önkormányzat a
Balaton Pantheon alapítására vonatkozó
felkérést elfogadta és Ábrahámhegy Ön-
kormányzat neve a Balaton Pantheon alapítói
között szerepel. 

2007.november 14.
A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény

1. §-ának (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a helyi adók körére -
építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó,
iparûzési adó-, mértékére vonatkozóan
megalkotta a rendeletét, amely 2008.január
1.-én lép hatályba.

Az Akácfa utcai önkormányzati telkek
értékesítésére /435/1, 435/5, 435/6, 435/7
hrsz. /  pályázati felhívást tett közzé, melyre
a jelentkezési határidõ a kihirdetéstõl
folyamatos.

A községben gépjármû adót fizetõ lako-
sokat az önkormányzat címerével ellátott
kulcstartóval ajándékozza meg.

Kovácsné A. Katalin
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK

Lakossági tájékoztató
Egészségügyi szolgáltatásra való

jogosultságról / Járulékfizetési alapról
Aki nem rendelkezik egészségügyi

szolgáltatásra való jogosultsággal, annak
elsõként az illetékes polgármesteri hivatalt
kell felkeresnie. Itt szociális rászorultságot
igazolhatnak (járulékfize-tés nélkül), vagy
pedig a járulék fizetésének alapját (ami
után a 9 %-os járulékot kell fizetnie). Az,
hogy a kettõ közül melyikre jogosult az
igénylõ, az egy fõre jutó jövedelemtõl függ.
Errõl a kérelmezõ hatósági igazolványt
kap. Az elsõ esetben (szociális rá-
szorultság esetén) nincs más teendõje, a
második esetben (járulékfizetésnél)
viszont be kell neki is jelentenie az APEH
illetékes kirendeltségénél. (07T1011. sz.
nyomtat-vány).

A fizetési kötelezettség megszûnését 15
napon belül szintén jelentenie kell az adó-
hatóság felé (07T1021. nyomtatvány)
annak a személynek, aki ismételten
jogosultságot szerzett az egészségügyi
szolgáltatásra. Amennyiben pl. ezek vala-
melyikét kapja, úgy már biztosítottá válik:
(GYES, rendszeres szociális segély, ápo-
lási díj, gyermeknevelési támogatás,
munkanélküliek jövedelempótló támogatá-

sa, táppénz, stb.). Részletesen a jogosul-
tak köre: 1997. évi LXXX. törvényben. (16.§)

Szociális rászorultságról akkor kaphat
hatósági bizonyítványt, amennyiben a
jövedelme nem éri el: család esetében az
egy fõre jutó jövedelem: (az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét)
27. 130.- Ft-ot, egyedülálló esetén (a
nyugdíjminimum 150 %-át) 40. 695.- Ft-ot.
Amennyiben az elõzõ értékhatárt meg-
haladja az egy fõre jutó jövedelem, de nem
haladja meg a minimálbér összegét, úgy
járulékfizetési alapot igazol a települési
polgármester. Aki nem jogosult más jogon
egészségügyi ellátásra, az a mindenkori
minimálbér után fizeti a 9 %-ot! Ezért
akinek nincs jogosultsága, az feltétlenül
keresse fel a Polgármesteri Hivatalt!

Amennyiben valaki megváltozott mun-
kaképességû, és a változás mértéke
legalább 50 %-os mértékû, az OEP-tõl kell
kérnie igazolást, így neki sem kell járulékot
fizetnie.

2008. évi gázártámogatás igénylésé-
nek feltételeirõl

Aki a 2007. november 1.-én is kapja a
gázártámogatást, (a 2006.ban igényelt

támogatás alapján), annak ez év
november 20.-áig a Magyar Államkincstár
eljuttatja az igénylõlapokat. Aki tavaly nem
igényelt, vagy nem kapta meg, az a 2008.
évi igénylõlapon adhatja be igényét. Az
igénylõlap letölthetõ a http://
www.allamkincstar.gov.hu/hu/kozlinfo/koz
erdekukozlemenyek/gaz_tavho_tam
címrõl, vagy átvehetõ Ábrahámhegy-
Balatonrendes-Salföld Körjegyzõség szo-
ciális osztályán. A gázártámogatás igény-
lésének felsõ határa a nyugdíjminimum
3,5x-ese azaz 94.955.- Ft. A jöve-
delemszámításnál az egy fogyasztási
egységre jutó jövedelmet kell vizsgálni.
(Tehát nem személyek számával kell
osztani, hanem kevesebbel!) A pontos
fogyasztási egységek számát az igény-
lõlap kitöltési útmutatója is tartalmazza.
Bõvebb információ a Körjegyzõségnél
kapható, vagy megtalálható a 289/2007.
(X. 31.) számú kormányrendeletben. Az
igénylõlapokat a Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság,
8201, Veszprém, Pf. 3000 címre kell
eljuttatni. Ügyfélfogadás címe: 8200,
Veszprém, Budapest u. 4. Tel.: 88/623-
952, 88/623-968, 88/405-850.
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Mintegy fél évvel ezelõtt tartottam egy elõadást, melyben
tájékoztatást adtam a fenti kérdésrõl. A szokott arcokkal találkoztam,
jóllehet meg voltam gyõzõdve, hogy az izgalmas kérdés széles körben
kelti fel az érdeklõdést. Nem így történt. Sajnos azóta is szinte
mindennaposak a konfliktusok a rendelõben és a betegágy mellett, vagy
éppen az ügyeletben. Nagyon nem szeretem a konfrontációt, amely nap-
mint nap adódik.

Kérem olvassák el tájékoztatómat, hogy keserû szájíz nélkül
léphessenek ki a rendelõbõl, és egy pillanatig se higgyék, hogy nem a
beteg javát akarom, hogy  rosszindulat vezeti cselekedetemet!

Vegyük sorra a problémákat!
1./ Vizitdíj: Minden orvosi tevékenység esetén fizetendõ, kivéve:
a/ ha csupán adminisztrációs tevékenység történt
b/ cukorbetegség kezelése (nem cukorbeteg, cukorbetegség kezelése!)
A cukorbetegség társbetegsége esetén sem kérünk vizitdíjat (magas

vérnyomás, vesebetegség szövõdmény, bár ez esetben a rendelet nem
egyértelmû). Természetesen a diabeteses betegnek is lehet hörghurutja
vagy izületi betegsége, ez esetben nincsen mentesség.

c/ Rosszindulatú daganatos beteg /öt év panasz és tünetmentesség
esetén gyógyultnak tekintendõ!/

d/ Aki igazolja, hogy 30, vagy több esetben adott vért.
e/ 18 év alatti életkor /18 év feletti középiskolás csak az iskola-

orvosánál mentes/
2./ Elõjegyzés. (Ez sem az én találmányom, jogszabály írja elõ,

betartását ellenõrzik!)
Úgy döntöttünk, hogy ezt csak részlegesen alkalmazzuk. De nagyon

kérem szíveskedjenek betartani! Tehát a rendelési idõ második felében
csak az elõjegyzett betegeket fogadjuk! Kivétel: Sürgõs eset, csütörtök
délutáni rendelés!

3./ Emlõszûrés: A területi kórházban az emlõszûrés nem
intézményesített, az OEP nem finanszírozza . Mammográfiára azt
küldhetem, akinek panasza van.

4./ Csontsûrûség vizsgálat:Finanszírozása 2 évenként!
5./ Útiköltség utalvány: A területileg illetékes szakrendelésre adható,

tömegközlekedési eszközre, melyhez csatolni kell a menetjegyet. 5
pontban indokolt esetben gépkocsi is igénybevehetõ, de itt is csak a
tömegközlekedés díja jár.

Útiköltség utalvánnyal annak kell ellátni a beteget, aki küldi. Tehát,
ha én ideggyógyászat szakrendelésre utalom a beteget, akkor kérheti
Tapolcára az utalványt, de ha onnan pl. CT-re küldik Ajkára, akkor az
idegorvostól kell kérni az utalványt! Veszprém megyén kívül csak
nagyon kevés olyan ellátás van, ahova utalvánnyal elláthatom a beteget
/sugárkezelés:Szombathely, szívsebészet: Zalaegerszeg/.  

6./ Beutalás:  A beteg kérésére bármely magyar intézetbe adható, de
fogadásáról neki kell meggyõzõdnie, a területen kívülre útiköltség
utalvány nem jár.

7./ Gyógyszer felírás: Az egészségbiztosítási pénztár elõírja, hogy
mely gyógyszereket lehet felírni. Magasabban támogatott gyógyszerek
felírását szankcionálja!

Az úgynevezett generikumok ugyanazt a hatóanyagot tartalmazzák
esetleg negyedáron, tehát nem kell azoktól félni. Ha elõfordul
mellékhatás, kellõ dokumentálás után vissza lehet térni az eredeti
gyógyszerhez.

Nagyon sok konfliktus adódik abból a félretájékoztatásból, hogy a
beteg kérheti egy hónapnál hosszabb idõre rendszeresen szedett
gyógyszerei felírását. A hosszabb távú gyógyszerellátás az orvos joga,
ha úgy ítéli meg, hogy ellenõrzés nélkül hagyhatja három hónapig
betegét, kellõen dokumentálva ezt a tényt, felírhatja. A jogszabály
egyértelmûen kimondja, hogy a hosszabb távú gyógyszerellátás nem
irányulhat a vizitdíj alóli kibúvóra.

Bizonyos gyógyszerek csak szakorvosi javaslatra írhatók fel 3-6-12
hónapig, mások ugyancsak javaslatra magasabb kedvezménnyel. Ezt
mindnyájunknak be kell tartani, ez alól kibúvó nem lehet. 

8./ Ügyelet: Hétköznap 16-8 óráig központi ügyelet van a tapolcai
kórházban.

Munkaszüneti napokon 24 órán keresztül.Telefon 511-083. Ügyeleti
idõben akut életveszély, baleseti  elsõsegélynyújtás esetét kivéve a nem
ügyeletes orvos jogsértést követ el, ha beteget lát el /a MEP igazgatója
szerint/. A központi ügyelet azért mûködik, hogy minden nem ügyeletes
orvosnak legyen lehetõsége a pihenésre. Mivel a csütörtök délutáni
rendelés már ügyeleti idõre esik, ezért a közeljövõben meg kell
változtatni a rendelési idõt, de errõl majd külön értesitem a pacienturát.
Ugyancsak biztosítani kell a pihenõidõt is ügyelet után, melyet több
kollégám már meg is valósított, ennek bevezetésérõl ugyancsak
értesíteni fogom önöket.                   

Tisztelt Olvasóim! Úgy-e látják, hogy naponta mennyi nehézséggel
kell megküzdenünk. Súlyos felhõk tornyosulnak az egészségügy egén.
Ne hagyjuk, hogy beteg-orvos-gyógyszerész egymás ellensége legyen!
Kérem legyenek toleránsak én is arra törekszem, hogy mindent
elkövessek  Önökért.

Kérem mindazon praxisombélieket, akik már évek óta nem fordultak
meg a rendelõben, egészségi állapotuk felmérése céljából
jelentkezzenek be és jöjjenek bizalommal.

Kivánok mindnyájuknak Isten áldotta karácsonyt, sikeres újesztendõt
és leginkább nagyon jó egészséget. Dr Németh Csaba

háziorvos

Magyarországon évente kb. 50 000 ember hal meg rákban. Még
kimondani is rettenetes. A szûréseken kevesen vesznek részt, pedig
a kezdeti stádiumban sok rák jól gyógyítható. Sok felvilágosító
elõadásra van szükség, ezért is hívtuk Dr. Németh Csabát a
könyvtárunkba, hogy beszéljen a daganatos betegségekrõl.

Az elõadását végighallgatók sok ismerettel gazdagodhattak.

Köszönjük, hogy felhívta figyelmünket a különbözõ rosszindulatú
betegségek tüneteire (elhúzódó makacs köhögés, húsundor,
hirtelen megmagyarázhatatlan fogyás, megváltozott alakú
anyajegyek - amik esetleg még véreznek is, véres széklet, csomó
az emlõben stb.).

Aki idén Mindenszentekkor a temetõnkben járt, örömmel
tapasztalhatta, hogy milyen szép rend van. Pályázaton nyert pénz
biztosította a keretet arra, hogy ez megvalósulhatott. Öt hétig
dolgozott ott négy ember. Kivágták az elszáradt fákat, bokrokat,
rendbe tették az elhanyagolt sírokat. Sokat dolgoztak. Becsüljük
meg munkájukat! Köszönjük.

Tisztelettel kérem a hozzátartozókat, hogy vigyázzanak a rendre,
a hulladékot a kihelyezett tárolóba rakják!

Tompos Józsefné

„A temetõ érzékeny. Mélyebben, elevenebben él mint bármi. Ha
letépem egy virágát összeborzong és feljajdul.  A suttogás, ami a
mezõn meg sem hallik kiáltássá dagad. Ezer és ezer hajszálgyökér
bogozódik minden tárgy köré. Életek legombolyodott fonalai,
vágyak és letört akaratok, melyek még kinyúlnak a sírból és
követelik jogaikat.”

Kosztolányi Dezsõ

Mi újság az egészségügyben?

Dr. Németh Csaba elõadása a könyvtárban

Halottainkra emlékezünk
„Novemberben csend van és béke. Temetõ, fejfa, virág és kereszt.

Novemberben az álmodó rög itt tart és nem ereszt.”



A rendezvény szervezõi az idén is úgy alakították a dolgokat,
hogy a borverseny pár nappal megelõzze a bornapok
megnyitóját, így rögtön az elsõ napon ünnepélyes keretek közt
sor kerülhetett a borok vetélkedõje eredmény-hirdetésére, és a
díjak átadására. A négytagú szakmai zsûri elnöke az idén is - mint
mindig - dr. Kállay Miklós professzor úr volt, tagjai pedig:
Páncél Andrea, Lichtnecker Gyula és Nagy Eörs.

A borok versenye két kategóriában lett meghirdetve: a 2006-os
és az annál régebbi évjáratú nedûk külön lettek elbírálva,
biztosítva ezzel, hogy az új, fiatal borok is kellõ elismerésbe
részesülhessenek idõsebb társaik mellett.

Soha eddig nem látott, rekordszámú 46 bormintával nevezett
be a 18 ábrahámhegyi termelõ, a többség most is olaszrizlinggel,
de volt még szürkebarát, tramini, zengõ, muskotály, hárslevelû,
irsai, sauvignon, chardonnay, zweigelt, kékfrankos, szépszámmal
akadtak késõi szüretelésû sõt néhány cuvée is.

Az eredményhirdetésen a zsûri nevében Nagy Eörs Úr mondott
véleményt a borokról, hangsúlyozva, hogy az ábrahámhegyi
nedûk évrõl-évre egyre jobbak, dicséret illeti az elkészítõiket. Ezt
mi sem támasztja alá jobban minthogy: 2 nagyarany, 12 arany, 17
ezüst, 9 bronz és 6 oklevél minõsítés született. Az összesített
pontszám tekintetében - kategóriától függetlenül - a három
legmagasabb pontszámot elért gazdát a Hegyközség külön-
díjban részesítette.

Ezúton is köszönöm a Hegyközség nevében a színvonalas
oklevelek elkészítését Jenes Pál Úrnak - aki helyi
nyaralótulajdonos.

A 2007-es borverseny eredménylistája:
Orbán István - Szürkebarát 2006 - Ezüstérem
Pétery Gyula - Piros Tramini 2006 - Aranyérem
Pacsi József - Olaszrizling 2006 - Bronzérem
Pacsi József - Szürkebarát 2006 - Aranyérem
Gáspár József - Olaszrizling 2004 - Ezüstérem
Gáspár József - Vegyes fehér 2006 - Bronzérem
Budai József - Olaszrizling 2006 - Bronzérem
Budai József - Olaszrizling 2006 - Bronzérem
Vágó Árpád - Olaszrizling 2006 - Oklevél
Szõke Barna - Olaszrizling 2006 - Aranyérem
Szõke Barna - Olaszrizling-Szürkebarát Cuvée 2006 - 

Ezüstérem
Szõke Barna - Olaszrizling kései szüret 2006 - Aranyérem
Szõke Barna - Olaszrizling kései szüret 2006 - Aranyérem
Szõke Barna - Olaszrizling 2002 - Aranyérem
Kovács József - Olaszrizling 2006 - Ezüstérem
Kovács József - Szürkebarát 2006 - Aranyérem

Kovács József - Zengõ 2006 - Bronzérem
Kovács József - Ottonel Muskotály 2006 - Aranyérem
Kovács József - Piros Tramini 2005 - Bronzérem
Kovács József - Zeusz 2006 - Ezüstérem
Kovács József - Hárslevelû 2005 - Aranyérem
Kovács József - Zeusz kései szüret 2006 - Ezüstérem
Borbély Gyula - Irsai Olivér 2006 - Ezüstérem
Borbély Gyula - Sauvignon 2006 - Nagy Aranyérem
Borbély Gyula - Olaszrizling 2006 - Ezüstérem
Borbély Gyula - Szürkebarát 2006 - Ezüstérem
Borbély Gyula - Olaszrizling kései szüret 2006 - Ezüstérem
Vörös Ferenc - Szürkebarát 2004 - Aranyérem
Vörös Ferenc - Kéknyelû-Olaszrizling Cuvée 2006 - Ezüstérem
Vörös Ferenc - Szürkebarát kései szüret 2006 - Ezüstérem
Vörös Ferenc - Olaszrizling 2006 - Aranyérem
Vörös Ferenc - Olaszrizling 2006 - Ezüstérem
Mészáros Tibor - Olaszrizling 2006 - Ezüstérem
Mészáros Tibor - Olaszrizling 2005 - Nagy Aranyérem
Bernáth István - Olaszrizling 2006 - Aranyérem
Szarka Gábor - Olaszrizling 2006 - Oklevél
Varjas György - Olaszrizling 2006 - Oklevél
Farkas Tibor - Olaszrizling 2006 - Oklevél
Móczár Béla - Olaszrizling 2006 - Ezüstérem
Móczár Béla - Kékfrankos 2006 - Bronzérem
Mohos Gergely - Zweigelt 2006 - Oklevél
Mohos Gergely - Olaszrizling 2006 - Ezüstérem
Mohos Gergely - Chardonnay 2006 - Bronzérem
Mohos Gergely - Szürkebarát 2006 - Ezüstérem
Mohos Gergely - Zweigelt 2005 - Oklevél
Mohos Gergely - Chardonnay 2004 - Bronzérem

A már hagyományosnak mondható, nagysikerû rendezvény, az
Ábrahámhegyi Bornapok az idei esztendõben augusztus 8 és 12
között került megrendezésre a már megszokott, szép helyszínen.
Vella Zsolt polgármester megnyitóbeszédét követõen, a nyitó
esten, elõször a borverseny eredményhirdetésére és a díjak át-
adására került sor, majd Kovács József Hegyközségi elnök
üdvözölte a közönséget és a gazdákat. Az ez évi ötnapos
rendezvényen németajkú vendégeink is érthették a beszédeket,
Bernáth István barátunk tolmácsolásának köszönhetõen, amit
szintén csak köszönni tudunk.

Azt est további részében a már jól ismert "Tapolcai Musical
Színpad" adott elõ nagysikerû mûsort, majd a Flipper együttes
tartott jó hangulatú utcabált.

Csütörtök este a köszöntõt követõen - a Flare beás roma
együttes így is színvonalas mûsorát a hirtelen jött özönszerû
nyári zivatar félig elmosta, és aki nem fért fel a színpadra, az
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
részt vett Ábrahámhegy a badacsonyi
szüreti felvonuláson. Ebben az évben a
cseh testvértelepülésünk, Dobruska kül-
döttsége is velünk tartott, színesítve ezzel a
menetet. Ábrahámhegy is kapott egy
lovaskocsit, amit
feldíszítettünk és
felpakoltuk rá a
kínálásra váró kan-
nákat tele borral,
hogy senki se ma-
radjon szomjasan a
hosszú gyaloglás
során. Színes ka-
valkád fogadta a
kíváncsi tömeget.
Felvonultak tán-
cosok, zászlósok,
római légiós kato-
nák, tûzoltók, ovi-
sok, biciklis diá-
kok, a borrendek
képviselõi, a helyi
képviselõ testület
és a környezõ tele-
pülések küldöttei.
Nem hiányozhatott

a már megszokott kormos bácsi és a lisztes
fiúk, akik észrevétlenül mázoltak minket
feketére vagy fehérre. A menet fénypontja a
szõlõharang megáldása volt. Az idõ is
kegyesnek bizonyult hozzánk, kitartott a
hol napsütéses, hol borús idõ, amíg

Badacsonyba értünk, és csak utána kezdett
el esni az esõ. Népes tömeg kísérte idén is
felvonulókat, majd a végállomáson Bada-
csonytomaj polgármestere köszöntötte az
egybegyûlteket.

Egy ilyen rendezvény mindig sok embert
vonz, vidámabbá
teszi a hétvégét a
dolgos hétközna-
pok után. Remél-
jük jövõre már
lesz rá lehetõ-
ségünk, hogy Áb-
rahámhegyen is
egy hasonló fel-
vonulást rendez-
hessünk meg,
m e g ü n n e p e l v e
ezzel a szüretet,
ami a boros
gazdák számára
az egész évi
dolgos munká-
nak a gyümölcsét
jelenti.

Fedõné
Vodenyák

Katalin
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BADACSONYI SZÜRET

menekült amerre látott. Késõbb, ahogy az esõ csillapodott illetve
elállt, az ifjabb korosztály kitartásának köszönhetõen a Dizko
Trabant vs. Kemény Kalap még éjszakába nyúlóan zenélt a
szépszámmal újra összesereglett közönségnek.

Mivel bekövetkezett rémálmaink valósága (a tartós, többnapos
esõ), ezért megfeszített szervezõ és egész napos építõmunkának
köszönhetõen péntek mûsorkezdésre egy 500 m-es
rendezvénysátor állt a nézõtér helyén, melyben egy kicsinyített
színpad is helyet kapott. 

A sátor oldalait kinyitva jól láthatta a közönség a nagy-
színpadon lezajló mûsort: a World Dance Ír Step tánccsoportot,
majd az ismétlõdõ esõ ellenére is lelkesen zenélõ JACKON-t, aki
így is jó hangulatot teremtett.

Szombaton, a már szintén jól ismert Táncmûvészeti Iskola
sokszínû bemutatóját csodálhattuk meg, majd a tánc-
mulatsághoz a CHRIZO-együttes szolgáltatta a zenét. Éjfélkor - elõször a bornapok történetében - a borkirálynõ választás

eredményhirdetése következett, amelyet a koronázási -
ajándékozási ceremónia követett. Ábrahámhegy elsõ bor-
királynõje: Majdinákné Bárány Krisztina - Szombathely.

Vasárnap a rendezvény záró estjén Lehoczky Judit operett
énekes elõadói estjén tapsolhattunk, majd a DUO 2. zenélt a
jelenlévõknek. A polgármesteri záróbeszédet követõen a kitar-
tóbbak még jó ideig mulattak.

Összességében úgy érzem, hogy egy jól sikerült rendezvény
volt az idei bornapok is, és ennek a titka az, hogy a szervezõk,
úgymint a közönség is minden lehetségeset megtesz, hogy ez így
legyen. Köszönet minden segítségért!

Kovács József
Hegyközség elnöke

Önkormányzati képviselõ
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DOBRUSKA
SZENT VENCEL ÜNNEPÉN

Márton napi vigadalom

Tavaly a kultúrházban is dolgoztam. Ott
találtam egy könyvet, ami Dobruskáról szól.
A címe: Dobruska múltja képeslapokon.
Elvarázsolt. Mennyire szerethetik az
ottaniak a városukat, ha ennyi szépet írnak
róla! Milyen jó lenne egyszer eljutni oda,
álmodoztam.

Az álmom idén valóra válhatott.
Augusztusban tudtam meg Vella Zsolt
polgármester úrtól, hogy szeptemberben
küldöttség utazik Dobruskára, és én is velük
utazhatok.  Örömöm leírhatatlan volt.A
küldöttség tagjai:

Vella Zsolt polgármester és felesége,
Fedõné Vodenyák Katalin alpolgármester és
férje, Gáspár József képviselõ és felesége,
Kolop József mûvész és párja, Bakosné
Tóth Erzsébet a kulturház vezetõje és
jómagam.

Szeptember 27-én, délután indultunk. Két
autóval utaztunk, a Kistérség mikrobuszával
(Vella Zsolt polgármester vezette) és Gáspár
József személyautójával (amit természe-
tesen õ vezetett). Az út magyarországi és
szlovákiai szakaszát gyorsan megtehettük,
viszont Csehországban útépítés és tömeg-
karambol miatt hosszú szakaszon lassan
tudtunk haladni. A tervezettnél egy órával
késõbb érkeztünk. Aggódtak értünk. A köl-
csönös üdvözlés és finom, bõséges vacsora
után elfoglaltuk szálláshelyünket. Az 500
km-es út után nekünk, utasoknak is jólesett a
pihenés, a gépkocsik vezetõi gondolom még
szívesebben nyújtották ki fáradt tagjaikat.

Pénteken délelõtt Kolop József mûvész
Nagy Ferenc dobruskai képviselõ segítsé-
gével elhelyezte szobrait a régi városháza
kiállító termében, valamint a mellette lévõ
szabadtéri kõtárban. A küldöttség többi tagja
Nové Mestoba látogatott. Az esõs idõ sem
vette el a kedvünket. Sok szép dolgot lát-

tunk. Délután az Opocsnoi kastélyba láto-
gattunk. Sok érdekes dolgot tudhattunk meg
a kastély urainak életérõl, rengeteg korabeli
fegyvert láttunk és megtudhattuk azt is,
hogy azért nem szabad lelõni a kastélyhoz
tartozó erdõben élõ fehér szarvasokat, mert
szerencsétlenséget hoznak a vadászra - egy
éven belül meghal. Így aztán az ottani fehér
szarvasok természetes halállal halnak meg.

Pénteken este került sor Kolop József
szobrászmûvész és Pavel Stepan fotó-
mûvész közös kiállítására. A szobrok nagy
sikert arattak. A kiállítás megnyitása után
csoportunk a régi városháza dísztermébe
vonult. A meghívott vendégek elõtt a
dobruskai polgármester úr Peter Tojnar
köszöntötte küldöttségünket. Megemlé-
kezett arról, hogy a testvér települési
megállapodás 2001-ben íratott alá. A
kapcsolat létrejöttében és elmélyítésében
szerzett érdemeiért kitüntetésben részesítette
Gáspár József volt polgármester urat és
Vella Ferenc Zsolt polgármester urat.
Mindkét település vezetõje elmondta, hogy
szeretné, ha a kapcsolat még jobban meg-
erõsödne és elmélyülne. Ezután a megálla-
podást újra aláírták.

Míg a vezetõink
aláírták a szerzõdést,
Dobruska fõterére be-
lovagolt küldöttségé-
vel Szent Vencel és
fanfárok zengése köz-
ben megnyitotta az
ünnepi napokat.

Szombaton a fõté-
ren kirakodó vásár
volt. Értékes mûvészi
dolgokat árusítottak,
mézbort, mézeskalá-
csot, bábukat és

természetesen sört, kolbászt és más finom-
ságokat is lehetett venni. Délelõtt a vásári
forgatag kiemelt helyén Kolop József elké-
szítette Szent Vencel mellszobrát - sok cso-
dálója volt a folyamatnak, míg az agyagból
szobor lett. Az egyik nézelõdõ meg is jegyez-
te, hogy az elkészült szoborban több lélek tük-
rözõdik, mint sok emberben. Míg Kolop Jó-
zsef a szobrot készítette, mi többiek ellátogat-
tunk a közeli fürdõvárosba (15 km) Lengyel-
országba. Visszatérve Dobruskába elve-
gyültünk a vásári forgatagban. Sok árus a
nézelõdõk örömére, árusítás közben is
készítette mûvészi termékeit. Sajnáltuk,
hogy viszonylag hamar sátrat bontottak.

Az estebéd elfogyasztása után vissza-
tértünk a fõtérre. A színpadon alternatív-
tánc- és népzenét is játszottak.

Megfigyelhettük, hogyan mulatnak az
ottaniak. Vasárnap délelõtt elbúcsúztunk
vendéglátóinktól és haza indultunk.

Remélem, a jövõben Doruskáról sokan
utaznak majd Ábrahámhegyre és Ábrahám-
hegyrõl is sokan eljutnak Dobruskára. Jó
lenne, ha mindkét település lakói kölcsö-
nösen megismernék egymást. 

Tompos Józsefné

Az elmúlt évek hagyományait követve a Hegyközség vezetése
úgy döntött, hogy a Márton napi újbor ünnepet november 9-én
rendezi meg. 

Minden évben gondot jelent az idõpont egyeztetés, mivel más
hegyközségek és a Vinum Vulcanum Borlovagrend is rendez
hasonló összejövetelt. 

Az elõkészítés során lassan indultak a jelentkezések, de végül 83
fõvel a korábbi éveket meghaladó létszámú társaság jött össze. 

A megjelenteket Kovács József a Hegyközség Elnöke
köszöntötte. Beszélt Szent Márton Püspökrõl, megválasztásának a
libákhoz kapcsolódó történetérõl, a Márton napi libahús
fogyasztással kapcsolatos mondásokról, a várható idõjárás és a liba
csontjainak színébõl való jövendölésrõl. 

Végül szólt az új borokról, a 2007. évi idõjárás szélsõségeirõl, a
nyári szárazságról, a 40 °C feletti embert és növényt próbáló
hõségrõl, az augusztus végi, szeptember havi csapadékos idõrõl. 

A liba vacsorát a hagyományokat követve az idén is a
badacsonytomaji Muskátli Vendéglõ tulajdonosai készítették el és
szolgálták fel. A Szita Család ezúttal is mindenki megelégedésére
finom falatokkal járult hozzá az est sikeréhez. Vacsora közben már
kínálgatták az új borokat a szõlõsgazdák. A rendezvényen részt

vett testvértelepülésünk Ábrahámhegyen tartózkodó 8 tagú
küldöttsége Dobruska város polgármesterének vezetésével. 

Elmondásuk szerint a nyelvi nehézségek ellenére nagyon jól
érezték magukat és dicsérték az új borokat is. 

Nagy öröm volt a rendezõk számára, hogy nemcsak a
szõlõmûveléssel és bor készítéssel foglalkozó gazdák jöttek el,
hanem a borok iránt érdeklõdést mutató nyaraló tulajdonosok is.
Külön örömet jelentett, hogy nagy számban vettek részt a helyi
fiatalok is, bizonyítva, hogy a jó rendezvényen jól érzi magát
együtt minden korosztály. 

A borok kóstolgatása mellett volt lehetõség Molnár András
tangóharmonika kísérete mellett énekelni, táncolni. A mulatozás,
beszélgetés közben gyorsan telt az idõ, így nem csoda, hogy a
többség csak szombaton ért haza. 

A Hegyközségi Elnök az új borokat dicsérve elmondta, hogy
meg van a lehetõsége annak, hogy a bornapokkal együtt
megrendezendõ községi borversenyen kiváló borokkal
találkozzunk. 

Köszönetünket fejezzük ki Kovács József Hegyközség
Elnöknek a szervezõ munkáért és mindenkinek a sikeres
lebonyolításért. Gáspár József



TÉL 120 PERC ALATT
PAVEL STEPAN FÉNYKÉPEIN 

KIÁLLÍTÁS NYÍLT A KULTÚRHÁZ BERNÁTH AURÉL GALÉRIÁJÁBAN
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„Hiszek a harmóniában,melyre vágy a lélek, a
szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben,
melyért epednek a népek. Hiszek a nehézben, hogy
nem lehetetlen.”

(Babits Mihály)

Hallottak már arról, hogy egy kiállítás témája
lefényképezhetõ 120 perc alatt?  Bizonyára nem. De
a Csehországi testvértelepülésünk Dobruska
városában élõ és alkotó  Pavel Stepan fotómûvész
egy januári napon Dobruska város északi peremén az
Orlicei hegység nyúlványain mûfény és állvány
nélkül egy egyszerû analóg fényképezõgéppel ezt
megvalósította. 

Egyéni mûvészeté-
vel,  semmilyen kere-
tek közé nem szorít-
ható különleges látás-
módjával egy téli na-
pon két óra alatt készí-
tette el a képeket. 

Ezeket nézve nem
mindennapi élmény-
nek lehetünk tanúi. A
képek megragadók és
a pillanat szépségét
árasztják. Könnyedén
és tökéletesen jelení-

tik meg  a  hangulatokat, a harmóniát,  mely nagy ha-
tással van a látogatókra.

Cseh barátaink a kiállítás részeként karácsonyi
Betlehemeket is  hoztak  hozzánk bemutatásra.
Csehországban élõ hagyománya van a karácsonyi
Betlehem készítésnek.   A Csehországi Betlehemek
a világon egyedülállóak, legyenek azok fából,
papírból, gipszbõl, kerámiából, vagy mézes-
kalácsból. Az emberek városban és vidéken már több
száz éve készítenek Betlehemeket, amelyek Jézus
születését ábrázolják.  A kiállításon a különbözõ
tájegységekre  és városokra jellemzõ Betlehemek
kerültek bemutatásra. 

Nagy megtiszteltetés
volt részünkre, hogy a
kiállítást Tojnar Peter
Dobruska város polgár-
mester nyitotta meg. A
kiállítás megnyitón Sík
Dóra  csellójátékában
gyönyörködhettünk, ver-
set mondtak Szabó
Veronika és Kovács
Klaudia. Csehországi ba-
rátainknak köszönjük a
szép kiállítást!

Bakosné

ÁBRAHÁMHEGYI KIÁLLÍTÁS HÉVÍZEN
2007. nyarán volt megtekinthetõ az "Egy festõ és

barátai" címû, kép- és érem tárlat Ábrahámhegyen a
Bernáth Aurél Galériában. Ezt a kiállítást hívták meg
õsszel Hévízre, az Aquamarin Hotel - Galériába,
mely "Életutak…- egy festõ és barátai" címen került
megrendezésre, megnyitója november 13-án volt.

A tárlaton Varannai Gyula festõ-reklámgrafikus
festményeit, Fritz Mihály szobrász- és éremmûvész
munkáit, valamint dr. Bóna Endre Szentgyörgyi
Albertrõl készült éremgyûjteményét mutatták be. A
megnyitó ünnepségre Vella Zsoltot, Ábrahámhegy
polgármesterét is felkérték, hogy köszöntse a kiállítás
résztvevõit. A kiállítást dr. Szarka Lajos, a hévízi

Festetics György Mûvelõdési Központ igazgatója
nyitotta meg, majd ezt követte Ábrahámhegy
polgármesterének beszéde. A megnyitót a hévízi
Musica Antiqua Együttes színesítette zenéjével, majd
dr. Zalatnay Ottó nyugalmazott közgazdász méltatta a
kiállítást. A Szentgyörgyi Albert éremgyûjteményrõl,
a gyûjtõje: dr. Bóna Endre beszélt.

Nagy megtiszteltetést jelentett Ábrahámhegy
számára, hogy Hévízre meghívták ezt a kiállítást,
hogy egy ilyen kis község, mint Ábrahámhegy
bemutatkozhatott Hévízen egy tárlaton keresztül,
öregbítve ezzel is Ábrahámhegy hírnevét.

Fedõné Vodenyák Katalin



1849. október 6. Arad  - A hit és az áldozatvállalás jelképe. Az
Aradi Tizenhárom és több száz mártír, bebörtönzött megalázott sorsa
a feltámadni és megmaradni akarás történelmi kiáltása. Ezen a napon
végezték ki Pesten Batthyány Lajos felelõs miniszterelnököt is.
Halálukat mindannyian méltósággal viselték. 

A mártírok utolsó üzenetei:
Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha látja a

hóhérok munkáját.
Damjanich János: Legyõztük a halált, mert bármikor készek

voltunk elviselni azt.
Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélõszéke elé állok.

Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Õt
szolgáltam.

Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És
halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és
hazám, tudom megértik  azt a szolgálatot.

Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és
hazám szolgálatáért lángolt.

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus
keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke,  és bitófák
tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.

Dessewffy Arisztid: Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok... Így
parancsolja ezt hazám szolgálata.

Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra
gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan
borulok Isten elé, hogy hõssé, igaz emberré, jó katonává tett.

Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény,
és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.

Schweidel József: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért
bitó,  az árulásért hatalom jár.  Csak egy igazi forradalom, a világ új
forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott
világot.

Kiss Ernõ: Istenem, az új kor ifjúsága egész ember lesz-e?
Árpádok dicsõ szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett,  hogy
Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az
Isteni áldozat mellett,oly törpe az én áldozatom.

Peltenberg Ernõ: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc 1849. október 6-án

véget ért. Elszálltak függetlenségi reményeink. A hamu alatt
azonban ott pislákolt a parázs, úgy ahogy az 1956. õszén eltaposott
forradalom nyomában is.  

1956. október 23. 1848. ifjúsága után támadt hazánkban egy 56-
os ifjúság is. Újra talpon a magyar!  Elkeseredett harc indult a
függetlenségért, valódi szabadságért. Újra felszínre tört az addig
elfojtott erõ. Rövid ideig, mindössze 11 napig élt a remény.
November 4-én a szovjet csapatok, és a melléjük állt erõk vérbe
fojtották a hõsies küzdelmet.

Ábrahámhegyen az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
tiszteletére ünnepi mûsorral és fáklyás felvonulással készültünk. A
rossz idõjárás miatt a Szent Iván kápolnához tervezett felvonulás
helyett a Honvéd utcai emlékmûhöz vonulva, családias légkörben
a Himnusz és a Szózat eléneklésével, a Polgármester Úr rövid
beszédével kezdtük a megemlékezést. Visszatérve a kultúrházba az
ünnepi köszöntõ és a fiatalok mûsora után  korabeli híradók, és
Szomjas György: A Nap utcai fiúk címû,  az ünnephez kapcsolódó
film vetítése zárta a méltó megemlékezést. A filmeket hozta, a
filmvetítést szervezte és bevezette:  Gödrös Frigyes, Kresméry
Róbert és Pintér György. Köszönjük a szép élményt! 

Hiszek Egy Istenben, bármi történik is, hitetlen nem vagyok.
Tudom, s érzem, segítsége vezérli létezésem.

Hiszek Egy Hazában, élni nem tudnék hazátlan!
Hazámat szolgálom, s védem, áldozatot hozni kötelességem!

Hiszek egy Isteni igazságban, mert hol aljasság van, ott nincs jogállam,
szabadság, melyért mindig küzd a Magyarság! 

Hiszek egy magyar feltámadásban, ha létezik, s igazság van,
Uram segítsd azokat, kik ma mernek, hogy magára találjon a nemzet!
Az október 23-i mûsorban résztvevõ helyi fiatalok: Fedõ László,

Szabó Veronika, Gyarmati József, Szõke Géza, Gyarmati Renáta,
Kovács Klaudia, Pádvai Katalin, Szabó László, Szombathelyi
Ágnes, Illés Ádám, Pádvai Miklós, Illés Dávid.  Õk azok, akikre
mindig számíthatok, akiknek köszönettel tartozok és akikre
mindannyian büszkék lehetünk! 

Bakosné Tóth Erzsébet
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OOkkttóóbbeerreeiinnkk
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ééss  bbiittóóffáákk  ttöövvéébbeenn  kkeellll  ffoorrrraaddaallmmáárrrráá  éérrnnii  aa  mmaaggyyaarr  lleellkkeekknneekk..””



Az önkormányzat szervezésében jutalom
kiránduláson vehettek részt az ábrahámhegyi
gyerekek. Október 13-án a veszprémi állatkertbe
látogattunk el. Reggel 9 órakor kisbusszal indultunk

a vasútállomás parkolójából. Útközben megálltunk
Nagyvázsonyban és megnéztük Kinizsi Pál várát.
Sajnos azonban nem tudtunk ott sokat idõzni, mert
elég rossz idõ volt. Következõ állomásunk az
állatkert volt. Erzsi néni megváltotta a jegyeket,
ezután szétszéledtünk. Sokféle állatot nézhettünk
meg. Miután végigjártuk az állatkertet, átsétáltunk az
állatkert „szafari” részébe. Ott olyan állatok voltak,
melyekkel az állatkertben nem találkozhattunk.
Mikor visszaértünk a buszhoz, megbeszéltük, hogy
bemegyünk a Balaton Plázába is, ahol szabad
programként kaptunk egy fél órát, hogy
körülnézhessünk.  Kellemesen telt el ez a nap,
mindenki jól érezte magát. A résztvevõ gyerekek
nevében is köszönöm a szervezõknek és az
önkormányzatnak ezt a remek kirándulást.

Dressel Fruzsina
6. osztályos tanuló

Az Önkormányzat meghívására kirándulni indultunk
mi ábrahámhegyi polgárok, üdülõtulajdonosok,
természetet szeretõ vendégek Október 21.-én a tûzoltó
szertárnál délelõtt 10 órakor gyülekeztünk. Nagyon szép
számmal jöttünk össze a 2 évestõl a 70 évesig, hiszen
együtt kirándulni,  tiszta szívvel, igaz lélekkel jó.  Indulás
elõtt a Polgármester Úr kínálására a jó hangulatot egy
kupica „védõital” alapozta meg. Így indultunk hegyen,
völgyön, erdõn át sétálva, nézelõdve, beszélgetve  a
Pálos kolostorhoz. Közeledve már az erdõ csendjében
éreztük a bográcsban fõtt pörkölt illatát.  Megérkezésünk
után  ebédig is kellemesen töltöttük az idõt, jó
beszélgetéssel, tréfás játékokkal.  Kiérkezésünk után is
jöttek még vendégek, kisgyermekes családok is. Ezután
következett a két kitûnõ szakács által elkészített szabad
tûzön fõzött finom ebéd elfogyasztása. E mellé egy kis jó
bor és üdítõ is került az asztalra. Igen jól éreztük
magunkat  - bánhatják azok akik nem csatlakoztak
„csipet-csapatunkhoz”. Jók ezek a programok a
közösség kialakítására, az együvé tartozás erõsítésére.
Hiszen rohanó világunkban úgyis kevés idõ jut arra,
hogy leüljünk egymással beszélgetni, pedig nagy
szükség van rá. Ez a véleménye az éppen itt tartózkodó
üdülõ szomszédainknak is, akik szintén részt vettek ezen
a kiránduláson és már más rendezvényeken is. Itt
barátkoztunk igazán össze, még le is tegezõdtünk
egymással. Ott ahol õk laknak ilyen közösségi
programokat nem szerveznek, ezért is  szívesen jönnek
Ábrahámhegyre és nagyon jól érzik itt magukat.
Mindnyájunk nevében köszönetet mondunk ezért a
kedves összejövetelért. Reméljük még máskor is lesz
ilyen!

Közreadok itt egy vers idézetet, amit a fogorvosi
rendelõben láttunk kitéve, onnan másoltuk le és azt
gondolom nagyon illik ide:

Mindig jusson idõd nevetni,
mert ez a lélek legszebb zenéje.

Olvasni, mert ez a bölcsesség alapja.
Dolgozni, mert ez az örök ifjúság titka.

Szeretetet adni, mert gyógyítja az
embert, aki adja és azt is aki kapja.

Egy pillanatnyi mosolyra, mert
ez az arc legszebb ékszere.

És néhány kedves szóra, mert
ezzel egymás számára

könnyebbé tehetjük az életet.

Szávai Gézáné
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Kirándulás a Pálos kolostorhoz

Kirándulás a veszprémi állatkertbe



ÉRTESÍTÉS!
A NYUGDÍJAS KLUB ÖSSZEJÖVETELÉNEK IDÕPONTJA : MINDEN
HÓNAP ELSÕ CSÜTÖRTÖKE, 15 ÓRA, HELYE PEDIG A KÖNYVTÁR.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁROK. Tompos Józsefné, könyvtáros

RETRO DISCO 
AZ ÁBRAHÁMHEGYI KULTÚRHÁZBAN

2007. DECEMBER 15-ÉN  21 ÓRAI KEZDETTEL.      ZENE: DJ SIDE

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Köszönetnyilvánítás
A PRO ÁBRAHÁMHEGY ALAPÍT-
VÁNY ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik 2006. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogatták.
A felajánlott összeg: 407.724 Ft
A befolyt összeget az alapítvány a
község kulturális rendezvényeinek
támogatására használja fel. 
Kérjük a jövõben is szíves támoga-
tásukat. Adószám: 1926850-1-19     

Kuratórium

Így hirdette meg a szemétgyûjtési akciót
Ábrahámhegy honlapja. Hát, bizony
tényleg az igazi szüretek idõszakára esett
az eredetileg tervezett dátum – emiatt
többször is módosítani kellett. Végül is
szeptember 15.-e lett a nyerõ idõpont.

Eredetileg a Fürdõegyesület 2007. évi
közgyûlésén, júniusban merült föl az ötlet,
– a NABE korábbi, sikeres akcióinak
folytatásaképp, – amit az ott jelenlévõ
polgármester azonnal fölkarolt és
felajánlotta a támogatást. Nem sok idõ
múlva önként csatlakozott a Nádirigó
egyesület is, hogy õk is szívesen részt
vesznek a szemét eltakarításában.

Mire jutottunk ezzel az akcióval? A
meghirdetett idõpontra 10-15 fõ érkezett, –
köztük nem kis létszámmal a helyben
lakók, – így két vagy három fõs
csoportokra osztva, négy irányba
indultunk el az Önkormányzat által
biztosított kesztyûkkel és zsákokkal:

1. Vasút u. – Park u. – Újtelep és vissza;
2. Rendesi oldal, körjárat
3. A Körmic felé, körjárat
4. Sziget u. – Virág u. és vissza
A felsorolás nem teljes, mert végülis

majd minden útba esõ területet (patak,
vasút, országút környéke) bejártunk. A
statisztikai adatokról – pl. hány zsák
szemét, stb. – nem tudok számot adni, de
egy-két, említésre érdemes tanulság a
jövõre nézve azért akadt:

felfelé, a hegy felé igen sok komoly
méretû kidobott szemét (háztartási
eszközök, gépek, lavórok, stb.) található,

amit pl. nem tudtunk összegyûjteni;
a vasút és a fõút mentén az árkok szintén

fõ „szemétgyûjtõ hely”-nek számítanak;
a patak medre és környéke több helyen

is „szemét-befogadó hely” – pl. egy
eldobott bicikli is található a mederben…

Nyilván több különlegességgel is
találkoztak a szemétgyûjtõk, – õk aztán
tudnának mesélni…! – amiket itt nem
soroltam föl. A lényeg az, hogy végül
mindenki sikeresnek érezte az akciót, –
sõt, a jövõ évben megismétlendõnek,
amelyre a „pecsétet” a gyûjtés után délben,
a Muskátliban zajlott összejövetelen, a
polgármester úr által felajánlott fogadáson
tettük fel.

Találkozzunk 2008-ban is, még nagyobb
létszámban! Pattantyús-Á. Miklós

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

A kultúrház Bernáth Aurél
Galériájában Dobruska

városából származó Csehország
különbözõ tájaira jellemzõ

kivágható, összeállítható papír
anyagú Betlehemek

vásárolhatók 400, 600, és 800
Forintos áron.

Kapható még kivágható
Betlehem üdvözlõlap és

papírból angyalt formázó
karácsonyfadísz 250 és 200

Forintos áron.

„Szemétszüret” Ábrahámhegyen

SZILVESZTERI
ÓÉV BÚCSÚZTATÓ BÁL

az ábrahámhegyi kultúrházban

2007. DECEMBER 31-én
21 órai kezdettel, melyre meghívjuk Önt és

kedves családját, társaságát! Szeretettel
várjuk a már hagyományos batyusbált

kedvelõ társaságokat és azokat is, akik büfé
szolgáltatást kívánnak igénybe venni!

A BELÉPÉS INGYENES !
A jó hangulatot kitûnõ zene biztosítja minden

korosztály számára!  
NE ÜLJÖN OTTHON! Töltse a szilvesztert

családias légkörben, jó társaságban!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!


