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ÁBRAHÁMHEGYEN MÛKÖDÕ EGYESÜLETEK TEVÉKENYSÉGE, 
VÉLEMÉNYE A NYÁRRÓL, BEMUTATKOZÁSUK

Meg vagyunk-e elégedve a szezonban Ábrahámhegyen lezajlott
rendezvényekkel? - kérdezte a Polgármester. Ki-ki írja le véleményét!

Igen sok rendezvény volt ezen a nyáron is, és többféle. Vannak kiállítások
megnyitókkal, van falunap és mindenféle verseny és egyéb táncos
összejövetelek, vannak sportvetélkedõk, van utcabál, strandbuli és közös
kirándulás. Legutóbb a bornapok rendezvényei arattak nagy sikert, minden
nap telt házzal. Én azt hiszem, ennyi sok lehetõség közül mindenki
kiválaszthatja a neki megfelelõt. Ki is kell választani, hisz mindegyiken nehéz
lenne részt venni, mert akkor akár csak ebbõl állna az életünk, nyaralásunk.
Tisztelet a Polgármester Úrnak, aki majd minden esetben jelen van, illetve
helyettesének, aki szintén jelen van, vagy helyettesíti õt. Ezeknek a
rendezvényeknek nemcsak a verseny, vagy a képek-érmek, vagy a bulizás a
célja - a másik igen fontos cél a közösségi élet, az összetartás erõsítése a
szervezõk között, az összetartozás érzése a vendégek között. Örülünk is
ezeknek a lehetõségeknek, és jól érezzük magunkat. Nincsen kihagyva a
legfiatalabb korosztály sem, errõl Valika gondoskodik a strandon
kézmûvességet tanítva, illetve õ és Erzsike a könyvtárban és a kultúrházban
is rendelkezésre áll. 
Konfliktus persze mindig akad. Olyan rendezvényt nehéz lenne kitalálni, ami
egyszerre mindenkinek, idõsnek és fiatalnak is megfelel. Igaz ugyan, hogy
egy kiállítás-megnyitó kevesebb embert zavar, mint egy strandbuli, de azért
azt is ki lehet bírni. Csak résen kell lenni, mert a jó mulatság után a
helybéliek, itt nyaralók beszélgetve hazamennek, viszont mit csinálnak az
adott zenekart elkísérõ, úgynevezett "slepp" fiatalok, akiknek nincs
kötõdésük Ábrahámhegyhez, így az éjjel hátralévõ részén kisebb
felelõsségérzettel vonulnak, zajonganak, szemetelnek, esetleg rongálnak. És
egyáltalán hogyan és hol alszanak? Azért ez is megoldható. Talán a
polgárõrségnek kellene ilyenkor sûrûbben portyázni és szükség esetén
keményen büntetni. Lehet, hogy ez már most is így van, és akkor tévedtem.
Azt hiszem, sokak nevében elmondhatom, hogy nagyon köszönjük a színes
társasági életet, a sok kedves és változatos rendezvényt, amelyeken szemmel
láthatóan sok helybéli, nyaraló, kicsi és nagy egyaránt boldogan részt vett. 

Pattantyús-Á. Miklós

Bemutatkozik a Nádirigó Természetvédelmi és Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület

Egyesületünknek viszonylag rövid, néhány éves múltja van. Akkor
szervezõdtünk, amikor a Balatoni Rehabilitációs Tervet még tervezet
formájában megismertük és szembesültünk azzal, hogy a kötelezõen elõírt
szabad partszakasz megvalósítása, pl. Ábrahámhegyen a nádas pusztításával,
az õsfás kertekalja kisajátításával járna. A jelentõs mértékû természetkárosítás
mellett az érintett üdülõtulajdonosok érdekei is sérülnének, ha ez a terv nem
csak papíron maradna. Köztudott, hogy a tó egész területe bekerült az Európai
Unió Natura 2000-es programjába, ami azt jelenti, hogy különösen védett, és
a madarak szempontjából nemzetközi szinten
kiemelkedõ vízi élõhelynek számít. Ökológiai
szakemberek szerint a Balaton értékeinek
megõrzésében egyik legfontosabb feladat a
nádasok, mint élõhelyek védelme, amelyet a
nagyra törõ beruházásokat tervezõknek is
figyelembe kell venni. A nádasok mennyisége
nem csökkenhet, minõsége nem romolhat, a
feltöltéseknek gátat kell szabni. A Nádirigó
Egyesület is ezt a szellemiséget képviseli.
Célunk: Ábrahámhegyen a nádasok, a
természeti értékek védelme, Ábrahámhegy
emberbarát arculatának hosszú távú megõrzése.

Gödrös Zsóka

TÁJÉKOZTAZTÓ A POLGÁRÕRSÉG MUNKÁJÁRÓL

Az Ábrahámhegyi Polgárõr Egyesület munkáját a 2008. 03.01.-i közgyûlésen
elfogadott munkaterv alapján végzi. A munkatervben foglaltak végrehajtására
havi szolgálati beosztás készült, mely személyre szólóan megszabja a
feladatokat. A szolgálati beosztás szerint minden polgárõr havonta három
alkalommal lát el szolgálatot. A szolgálat ellátása során szerzett
információkat a polgárõr a „Szolgálati Napló”-ban rögzíti, ha szükséges
értesíti a Rendõrség ügyeletét. Ezen kívül részt vettünk négy alkalommal a
Rendõrség által szervezett közbiztonsági akcióban, a Balaton part
Balatonederics – Révfülöp közötti szakaszán. Részt vettünk a diszeli veterán
motoros találkozó biztosításában négy fõvel. Az ábrahámhegyi négy napos
lomtalanításkor naponta négy fõ volt szolgálatban. Részt vettünk továbbá
Révfülöpön a Balaton átúszás biztosításában négy fõvel. Részt vettünk az
Országos Polgárõr Szövetség által szervezett balatoni idegenforgalmi idény
nyitó fórumon Hévízen.   A „Szolgálati Napló” adatai alapján az elsõ félévben
az ábrahámhegyi polgárõrök 482 órát töltöttek szolgálatban, Ábrahámhegy,
Salföld, Balatonrendes és a tapolcai régió területén. Ez évben is a településen
élõ állampolgárok közül többen anyagilag is támogatták egyesületünket,
melyet ezúton is megköszönünk!

Kérjük a lakosságot, hogy információikkal  segítsék bûnmegelõzési
tevékenységünket !
Bejelentéseiket az alábbi telefonszámokon várjuk:

30/580-63-85, 30/305-51-96, 
70/200-39-17, 20/387-91-26, 
30/529-15-76, 30/595-93-89

Ábrahámhegy, 2008. augusztus 16.
Vella Ferenc gazdasági vezetõ

A Tûzoltó Egyesület tevékenysége a nyáron:

A falu lakosságának és az ide látogató kedves nyaralók közérzetének javítása
érdekében a tûzoltók a nagyon meleg napokon fellocsolták a község utcáit,
enyhítve a forróságot és a port. Az "esõcsináló" tûzoltók locsolásának
hatására nagy esõk érkeztek, és sajnos a víz befolyt az Önkormányzat
picéjébe. A tûzoltók a nagy mennyiségû vizet kiszivattyúzták. A munka
mellett jutott idõ a szórakozásra is, mert a kékkúti tûzoltók meghívták
egyesületünket a falunapjukra, ahol az egyesület tagjai egy kiváló pörköltet
fõztek. Rangos rendezvény Ábrahámhegyen is megrendezésre került, a
bornapokat hirdetõ transzparenst a 71-es fõút fölé a tûzoltók helyezték fel,
hogy mindenki jól lássa. Köszönet ezért minden tûzoltónak!

Fedõ László Önkéntes Tûzoltó

A Nõk a Balatonért Egyesület nyári
tevékenységérõl:

A Nõk a Balatonért Egyesület nyáron pályázott
az ÁNTSZ-hez parlagfû mentesítésre. Ezzel
kapcsolatban együttmûködési szerzõdést
kötöttünk az Önkormányzattal. Az egyesület
tagjai figyelik a területeket, amerre õk járnak.
Két kisebb területet észleltünk csak, hogy van
rajt parlagfû. Mindenkinek az a tapasztalata,
hogy idén nagyon rendezett a falu, mindenhol
le van vágva a fû, a gyom. Reméljük, hogy ezt
ezután is el tudjuk mondani községünkrõl!

NABE, Fedõné Vodenyák Katalin



2 Ábrahámhegyi Hírmondó

2008. június 24. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete  a helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. §. 1./ valamint a közúti
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény  34. §. 2./ bekezdése alapján
forgalomszabályozás  bevezetésérõl döntött  az alábbiak szerint: 

Közlekedési  tükör kerül elhelyezésre  0100 hrsz-ú  ingatlanon a 2/1 és a
0103/15 hrsz-ú ingatlanok között elhelyezkedõ út kanyarulatában.

A Posta utca végére, amely a 71. sz. fõközlekedési útra csatlakozik "Állj!
Elsõbbségadás kötelezõ" tábla kerül elhelyezésre az  "Elsõbbségadás kötelezõ"
tábla helyett. A kihelyezés elõtt a Veszprém megyei Állami Közútkezelõ KHT-val
a szükséges egyeztetéseket lefolytatja.

A Jókai, Csörgey, Bajcsy Zs. utcákra a Petõfi utca keresztezõdésébe az
"Elsõbbségadás kötelezõ" táblát helyezi el. 

Árpád u.  -  Fenyves utca egyirányúsítását nem támogatja, mivel a Fenyves
utcán lehetséges  egyetlen módon a terület /Ábrahámi-szõlõk és a Nap utca
közötti/ megközelítése. 

A Balatoni Szövetség  csípõszúnyog elleni védekezésének szervezésére és
lebonyolítására tett árajánlatát  147.662 Ft  összegben elfogadta a képviselõ-
testület. 

Az  Ábrahámhegyi Bornapok megrendezésére 2008. augusztus 6 - 10-ig  kerül
sor. A rendezvény szervezõje Ábrahámhegy Község Önkormányzata és a
Badacsonytördemic-Lábdihegy Hegyközség. 

2008. június 27. közmeghallgatás.

1. Közrendvédelmi beszámoló.
Ábrahámhegy állandó lakosainak száma 554 fõ, amely a nyári idegenforgalom

idején megtöbbszörözõdik. A község területe 15,5 km2, a 71. fõközlekedési út
halad át rajta és a 6346 sz. út. A községben nem jelentõs a munkanélküliség. A
gyermekek más településre járnak iskolába és óvodába, Révfülöpre illetve
Badacsonytomajra. 

Badacsonytomajon 3 fõ körzeti megbízott van jelenleg. A községben
bûnügyileg fertõzött helyek a strand, a parkolók, a Virág  utca környéke.  A
fertõzött területet az üdülõjellegre vonatkozóan kell érteni.  

A jellemzõ bûnelkövetés a betöréses lopás, illetve a besurranásos lopás, amikor
pl. a vendégek a teraszon vannak akkor történik a besurranás a nyitott ablakon
keresztül. 

Az állampolgárok komolyan veszik a felhívást, hogy jobban figyeljenek oda a
saját és a szomszédaik értékeire, az idegen emberekre, mert ha bûneset történik jó
személyleírást tudnak adni az elkövetõkrõl. 

A bûnmegelõzés tárgyában írásos anyagot osztottak szét. 
Gépkocsi lopás a községben nem volt, ez Badacsonyra és Szigligetre volt

jellemzõ, négy embert õrizetbe vettek, akik nem magyar állampolgárok voltak.  
A bûnmegelõzésbe bevonják az ábrahámhegyi polgárõrséget is, akiknek

megköszöni az aktív munkájukat. A rendõrõrs munkájának  színvonalán
folyamatosan javítanak és folyamatos a járõrözés. 

A nyári szezonban a rendõrõrs létszáma is kétszeresére emelkedik.
Szabálysértés általában a közlekedési szabálysértés, a szabálytalan parkolás stb.

Megállni tilos tábla be nem tartása esetén a bírság 30-40 e. Ft. 
Balesetveszélyes helyek a községben a Salföld felé vezetõ út, a 71. út

keresztezõdése. A 71. sz. fõközlekedési úton nagy forgalom, amelynek a rendjét
fenn kell tartani. 

Az ittas vezetõkre fokozottan odafigyelnek. A sebességellenõrzõ készüléket
használják. 

A település közbiztonsága jónak mondható. 

2. Vella Zsolt polgármester
Tájékoztatja a jelenlévõ lakosságot az alábbiakról:
Az Önkormányzat kiadásai között szereplõ személyi juttatások között az

alapilletményeknél az idõarányos teljesítés megfelelõen alakul, 14890e Ft lett
tervezve, melybe bele tartoznak fizikai dolgozók, a részmunkaidõben
foglalkoztatottak, a képviselõi juttatások, illetve, a strandra tervezett 4 fõ bére is.
A bérekhez kapcsolódó járulékok idõarányosan alakultak. 

Végleges pénzeszköz átadások között az Önkormányzat fizetett ki többek
között Balatonrendes Önkormányzatának szemétlerakási díjként, óvodai, iskolai
fenntartói díjat Badacsonytomaj, Révfülöp és Tapolca Önkormányzatoknak.

Támogatta a különbözõ szervezeteket: Nabe Ábrahámhegyi csoportját, az
Ábrahámhegyi Önkéntes Tûzoltó egyesületet  összesen 200e Ft összegben.

A 2008. évi rendezvénytervben meghatározott rendezvények (teremfoci
bajnokság, dartc, csocsó, asztalitenisz bajnokság, március 15-i rendezvény,
húsvét, olajfestmény kiállítás, halászlé fõzés, falunap, patchwork kiállítás)
megrendezésre kerültek, melyek anyagi fedezetét Önkormányzat 4/2008. (II.15)
sz. költségvetési rendeletében biztosított. A rendezvényekrõl elszámolás készült. 

Felújítási kiadásai között szerepel a Hivatali épület akadálymentesítése,
melynek összköltsége 10.780e Ft,  melyre 90%-os pályázati támogatást nyert az
Önkormányzat 9.702e Ft összegben.

A beruházások között szereplõ strandi támfal elkészült. A beruházások között
szerepel továbbá strandi kertészeti munkák, pavilonok elõtti térkövezés ,vízóra
akna, lábtengó pálya kialakítás.

A költségvetésben szereplõ fûnyíró traktor megvásárlásra került.
A szennyvízcsatorna II/c ütem bekerülési költsége 106.837.000 Ft. Ezen ütem

keretén belül 3169 fm vezeték kerül kiépítésre. 
Az Önkormányzat OPTIMA befektetési jegyét beváltotta, 49000e Ft -ot rövid

lejáratú betétben helyezett el kedvezõbb kamatozással a Raiffeisen Banknál.
A helyi adók befizetései idõarányosan megfelelõen alakultak, eddig 17.100e Ft

került átutalásra a költségvetési számlára. Jelenleg is van adó a számlákon, mely
2008. június 30-i fordulónappal kerül majd átutalásra a költségvetési számlára.

Mûködési célú pénzeszközt vett át az Önkormányzat mint gesztor a
körjegyzõség fenntartására Balatonrendes Község Önkormányzatától 3.164e Ft

összegben.
A Kistérségi társulástól mozgókönyvtári feladatok ellátására kapott

pénzeszközt 125e Ft összegben.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott. Pénzkészlete 2008. június

24..-én  összesen: 61.796e Ft.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat által bevezetett adónemek: Építményadó,

Idegenforgalmi adó épület után, Idegenforgalmi adó tartózkodási idõ után,
Telekadó, Iparûzési adó, Talajterhelési díj.

Törvényi szabályozás alapján központosított adók : Gépjármûadó, Luxusadó.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008.évre az

adómértékeket az alábbi adónemek vonatkozásában változtatta meg:
Adómértékek : Építményadó 500 Ft/m2/év, Idegenforgalmi adó épület után 500

Ft/m2/év, Idegenforgalmi adó tartózkodási idõre 300 Ft/éjszaka, Telekadó 70
Ft/m2, Iparûzési adó 1,7 %.

1. Építményadó: A költségvetésben tervezett adó összege 4 000 000 Ft volt.
2008. június 23-i állapot szerint a befizetett adó 2 539 110 Ft volt.

2. Idegenforgalmi adó építmény után: A költségvetésben tervezett adó összege
21 000 000 Ft volt. 2008. június 23-i állapot szerint a befizetett adó 12 735 311 Ft
volt.

3. Idegenforgalmi adó tartózkodási idõ után: Adókötelezettség terheli azt a
magánszemélyt aki az Önkormányzat területén egy vendégéjszakát eltölt.

A költségvetésben tervezett adó összege 1 800 000 Ft volt. 2008. június 23-i
állapot szerint a befizetett adó 8 400 Ft volt. A befizetések július hónapban
várhatóak.

4. Telekadó: Adókötelesek az önkormányzat területén lévõ belterületi
beépíthetõ ingatlanok.

A tervezett adó összege: 1 000 000 Ft volt. 2008. június 23-i állapot szerint a
befizetett adó 687 657 Ft volt.

5.Iparûzési adó: A tervezett adó összege: 4 500 000 Ft volt. 2008. június 23-i
állapot szerint a befizetett adó 2 835 393 Ft volt.

6. Talajterhelési díj :A díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna
üzembe helyezését követõ 90. naptól terheli.A jogerõs vízjogi engedélyezés
idõpontjától számított 90. naptól kell a díjat fizetni.

7. Gépjármûadó: A tervezett adó a költségvetésben 3 000 000 Ft volt.
2008. június 23-i állapot szerint a befizetett adó 2 249 005 Ft volt.
8. Luxusadó: Az épületek m2 adataiból kiindulva Ábrahámhegy község

illetékességi területén magánszemély tulajdonában álló lakásnak valamint
üdülõépületnek minõsülõ lakóingatlan számított értéke a 100 000 000 forintot nem
éri el.

Az adózási morál jónak tekinthetõ. Az adóalanyok többsége a határidõ
betartásával a 2008. I. féléves adóját megfizette.

3. Közérdekû kérdések és javaslatok:
Kérdések:
--- A strandon a gyerekfürdõnél a vízbõl gyökerek állnak ki valamint  kõ is van

a vízben.  A strandi lépcsõ sem egészen biztonságos. A Patak utcában szûk az
aszfaltos út és az aszfalt mellé odaszórt murva nagyon porzik és megáll a víz. 

---  A Szent-István völgyi út és az Iskola út végen a hidat ugyanúgy állították a
helyre, keskeny és a nagyobb autó nem tud ráfordulni az Iskola utca végére, az esõ
a murvát elvitte. 

---  A Sziget utcában a telefon nem mûködik, az oszlop ott van és a vezeték lóg. 
A Virág utcánál az árokpart úgy néz ki mint egy dzsungel.
A strandnál a fahíd balesetveszélyes, le van törve a talpfa. 
--- A vasútállomás környékén is áldatlan állapot van, továbbá kérdezik, hogy az

áramszünetet mi okozta? 
---  Ha egy idegen idejön a községbe és tájékozódni szeretne a hirdetõtáblák

erre nem megfelelõk, mivel hetek óta régi hirdetmények vannak elhelyezve. A
virágos ládákban nincs föld. 

---  Köszönik az önkormányzatnak, hogy az Iskola u. és Akácfa utca sarkán a
tûzcsapot kicserélték.  A karácsonyi díszkivilágítás nagyon szép volt és a
karácsonyi program is nívós volt. A temetõkápolna ügyében érdeklõdnek? 

Polgármester válasza:
A strandon a gyerekfürdõnél kivettek két fát, annak a gyökerei állnak ki,

folyamatosan veszik ki a vízbõl a köveket és a gyökereket is, próbálják a fürdõzõk
igényeit kielégíteni. 

A lépcsõn az összes faelemet kicserélték, gumiszõnyeggel burkolták, az
alumínium nem megfelelõ erre a célra, a távlati  tervben szerepel, hogy kicserélik
a lépcsõket. 

Az utak aszfaltozásánál az eredeti helyreállítás történt, az aszfalt szélessége
megegyezik az eredeti út szélességével, tûzoltó autóval locsolják a nagy
melegben.   A felszíni csapadékvíz elvezetéssel foglalkozik az önkormányzat  és
akkor megoldódik az említett probléma. 

Az utaknál az eredeti helyreállítás történt, átgondolja a lehetõségeket az
önkormányzat, de véleménye szerint  a hídnál történõ megfordulás
forgalomtechnikai probléma. 

A T-Com felé továbbítja az önkormányzat a lógó telefonvezeték problémát. A
strandi fahídra megoldásként már érkezett javaslat a strandi vállalkozóktól.   A
Virág utcai árokpartnál meg kell nézni, ki a terület tulajdonosa. 

A községben növényvédelmi hatósági jogkörben megtörtént a gondozatlan
területek bejárása és a tulajdonosok felhívása a gyommentesítésre. A hivatal
megnézi, hogy az említett területre történt-e felszólítás. 

A vasúti pályamérnökség április 26-án értesítette, hogy a gödröket
megszûntetik. 

Az áramszünet az E-ON hálózat karbantartása miatt következett be. 
A polgármester úr  megköszöni a jó szavakat. A temetõkápolna beruházás 17

millió forintba kerül, jogerõs építési engedélye van, de a bekerülési összegbõl még
hiányzik 5 millió forint. Az idei évben valószínû lesz erre pályázati lehetõség.

Kovácsné A. Katalin 

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS:
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T Á J É K O Z T A T Ó
a helyi adóbevallás szabályairól.

Ábrahámhegy község Önkormányzata 1992. január
1.napjától bevezette az építmény és az idegenforgalmi
adófizetési kötelezettséget.
Az adó kivetésére az adózó bevallása alapján az I.fokú
Önkormányzati adóhatóság jogosult.

A helyi adók bevallásának szabályait az adózás rendjérõl
szóló 2003.évi XCII. törvény 32.§ (2) bekezdése tartalmazza
: "Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az
adókötelezettség keletkezését (változását) követõ 15 napon
belül kell adóbevallást tennie."

Amennyiben ingatlanvásárlás, ingatlan eladás, új épület
létesítése vagy meglévõ épület bõvítése során hasznos
alapterület módosulása, építmény átminõsítése történik a
tulajdonosnak a következõ év 15. napjáig kell adóbevallást
tennie.
A bejelentést nem szükséges, hogy megelõzze az Adóhatóság
felhívása, az adóalanynak megkeresés nélkül is eleget kell
tennie a bevallási kötelezettségének.

Ha az adózó a bevallási kötelezettségét elmulasztja és a
mulasztásra az adóhatósági ellenõrzés során fény derül, a
helyi adó megállapítása öt évre visszamenõleg történhet.

Az elmaradt adó megfizetését az adózás rendjérõl szóló
2003.évi XCII. törvény 164 §.(1) bekezdése írja elõ, mely
szerint : "Az adó megállapításához való jog annak a naptári
évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el,
amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni,
illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett
volna fizetni."

A helyi rendelet Ábrahámhegy Önkormányzat honlapján és
az ábrahámhegyi Körjegyzõség hivatali helyiségében
tekinthetõ meg. Kérésre az adóhatóság a rendeletrõl
fénymásolatot küld.
A helyi adózást érintõ tájékoztatás az Ábrahámhegyi
Körjegyzõség 87/571-109 telefonszámán kérhetõ.

Kérem, hogy az esetleges jogviták elkerülése érdekében az
érintettek mulasztásukat haladéktalanul pótolják.

Ábrahámhegy, 2008. augusztus 5.
Kugler Márta

fõelõadó

Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzõsége, mint I fokú
növényvédelmi hatóság a község belterületeit fokozottan ellenõrzi.
Az ellenõrzések alkalmával felderített gyomnövénnyel fertõzött
ingatlanok tulajdonosai felszólításra kerülnek a gyomnövény fertõzés
megszüntetésére, mely kötelezettség nem teljesítése esetén az ingatlanon
lévõ gyomnövények kényszerkaszálással kerülnek eltávolításra.
Költsége az adott ingatlannal rendelkezni jogosultakat ( tulajdonosok,
haszonélvezõk) terheli.
A kényszerkaszáláson kívül növényvédelmi bírság kerül megállapításra,
melynek mértéke
20 000 Ft - tól 5 000 000 Ft-ig terjed, és a 187/2006 (IX.5)
Kormányrendelet alapján kerül meghatározásra.
A parlagfûvel való fertõzöttség esetén az ingatlantulajdonost azonnali
bírsággal kell súlytani, illetve kényszerkaszálást kell elrendelni a
fertõzött ingatlan vonatkozásában.
A bírság mértéke megegyezik a gyomnövények esetében kiszabható

bírság mértékével.
Felhívom a figyelmet, hogy a parlagfû elleni védekezés akkor rendelhetõ
el, ha az ingatlantulajdonos a 2000 évi XXXV tv. 5.§ (3) bekezdésben
foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, mely szerint a földhasználó,
termelõ köteles minden év június 30 napjáig a  parlagfû virágbimbó
kialakulását megakadályozni, és azt a vegetációs idõszak végéig
folyamatosan fenntartani.
Ábrahámhegy Község Közigazgatási területérõl elmondható, hogy a
törvény szerinti parlagfûvel való fertõzöttség kis számban fordul elõ,
viszont a gyomnövényfertõzés a belterületi ingatlanok 2-2,5 %-án
tapasztalható.
Kérem, önöket, hogy ingatlanjaikat folyamatosan karbantartani
szíveskedjenek.

Ábrahámhegy, 2008. augusztus 11.
Sütõ Árpád mûszaki elõadó

Tájékoztató a gyomnövények és parlagfû elleni védekezésrõl

Tájékoztató pályázatokról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2008. évben számos pályázat felhívásra
nyújtotta be pályázatát, melyek közül az alábbiak nyertek támogatást:

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program
támogatási rendszerében benyújtott "Komplex akadálymentesítés Ábrahámhegy
Községben címû pályázatunk 9.701.604Ft támogatásban részesült.

A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok
elõirányzataiból a környezetvédelmi program elkészítése Ábrahámhegy Községben
383.040Ft támogatást nyert.

Az "Ábrahámhegyi Bornapok" rendezvény az Európai Bizottság Oktatási,
Audiovizuális és Kulturális Ügynökség támogatásában részesült 3800  összegben.

Az "Ábrahámhegyi Zsebkalauz" c. kiadványt a Veszprém Megye Idegenforgalmáért
Közalapítvány kuratóriuma 70.000 Ft vissza nem térítendõ támogatásban
részesítette.

A "Virágos Vasútállomások" címû pályázat tekintetében 22.000 Ft támogatást ítélt
meg a Vasutas Települések Szövetsége.

A Balatoni Integrációs Kht. a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet önkormányzati
kezelésben lévõ strandjai számára korszerû, speciális mentõtutajok
(mentõkatamarán) beszerzésére nyújtott támogatást, mely tekintetében az
ábrahámhegyi strandra 1db mentõkatamarán beszerzésére 384.000Ft támogatást
nyújtott.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács döntése alapján a 2008. augusztus 20-
án megrendezésre kerülõ Szent István ünnepe és az ehhez kapcsolódó tûzijáték
rendezvény 100.000 Ft támogatásban részesült.

Az Ábrahámhegy községben 2008. október 4-én megrendezésre kerülõ szüreti
felvonulás rendezvényre 
100.000 Ft összegû támogatást nyújt a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása.

A benyújtott pályázatok közül az alábbi pályázatok állnak elbírálás alatt:

Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztésére Ábrahámhegy Község Önkormányzat 1db  Volkswagen
Transporter típusú haszonjármû beszerzésére nyújtotta be pályázatát, mely
beszerzéssel megvalósulhatna a település esélyegyenlõségének növelése, az itt élõk
életfeltételeinek javulása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elõsegítése, a
település szolgáltatási funkcióinak bõvítése, a közösségfejlesztés, valamint a jobb
életminõség elérése.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat a "Községháza tetõfelújítása" tárgyában
nyújtotta be pályázatát a Bramac Betoncserépgyártó és Építõanyagipari Kft. által
kiírt "Szép új tetõket a falvakba" címû pályázat keretében.



Az ábrahámi fürdõ õskorában már a homok puha volt, mint
most, a víz lágy volt, mint most (bár állítólag a víz régen
tisztább volt). A legfõbb kellékek a fürdéshez már
megvoltak akkor is: víz, homok, nap, nád - de kabinok
akkor még nem épültek. Az "egyéb" helyiség is hiányzott,
amely sürgõs dolgok elintézésére szolgált volna.
Egy bódét építeni valahova, tetõvel, ajtóval, akkor még
nem jött számításba. Egy "rejtekhelyre" azonban
mindenképp szükség volt! Így aztán "jobb, mint semmi"
alapon elkészült egy gödör, föléje nagy láda, szép kerek
lyukkal felül, és így a legfontosabb mégis meglett.
Ahol a nádas sûrû volt, de mégis járható, ott a ládáig tartó
utat, az elõrelátó tagok, félkörben (spirálban) taposták ki.
Éppen azért, hogy ne lehessen elõrelátni, vagy belátni.
Kelle-metlen lett volna a ládán üldögélõ fürdõzõknek.
Így lett elrendelve, hogy aki használja a trónust, az
fütyüljön (ha férfi), vagy énekeljen (ha nõ)! Azt hiszem,
sehol máshol a Balaton körül nem volt ilyen "fütyülõ-
daloló" fürdõtársaság. Ilyen csak Ábrahámban volt!

Írta: Tolcsvayné Csörgey Éva, 1998, Gyûjtötte és közreadta:
Fekete József, Ábrahámhegy
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EGYKOR ÍGY VOLT  "Fütyülõ, daloló fürdõsök"

KARATE BEMUTATÓ A TRANDON
Az idén is nálunk vendégeskedett a Szombathelyi Sakura
karate SE. edzõtáborozó csapata Katona Péter vezetésével.
A sportegyesület szép sikereket ért már el megyei, országos
és nemzetközi szintû versenyeken.  Nálunk az egész éves
szorgalmas gyakorlás, edzés eredményeibõl adtak ízelítõt a
strand területén július 4.-én szép számú nézõközönség elõtt.
A más-más korosztályú sportolók  nyári bemutatóhoz olyan
gyakorlatokat választottak, aminek jó hasznát vehetik a
fiatalok pl. a szórakozóhelyek környékén önmaguk
megvédésére. Ezekre mindig nagy tapsot kaptak. Kö-
szönjük nekik az érdekes bemutatót és további sikereket
kívánunk!

Bakosné

Az elmúlt nyarakhoz hasonlóan idén is június végén, 29-én az
egyik Bernáth Aurél tanítvány kiállításmegnyitójának lehettünk
tanúi. Idén Molnár József festõmûvész képeit tekinthettük meg.
A kiállítást minden évben Kratochwill Mimi mûvészettörténész
szervezi és rendezi, a mûvész képeinek kiválogatásától a képek
kiállításon való megjelenéséig. A megnyitón elsõként Vella Zsolt
polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. A tárlatot Dr. Feledy
Balázs nyitotta meg, aki színes elõadásmódjával ismertette a
mûvész élettörténetét, munkásságát. A mûsort Sík Dóra cselló

játéka, Szombathelyi Ági versmondása színesítette. Ezen kívül az
elõzõ napi néptánc esten a zenét szolgáltató Valkó zenekar is
játszott nekünk, köszönhetõen Zolnai László közremûködésének.
A mûvész képei nagyon megkapóak, színesek, többnyire
tájképeket, városképeket és csendéleteket láthattunk. Több képén
is megjelenik a Feneketlen tó, amelyre mûterme ablakából lát rá.
Igazán szép kiállítást láthatott, aki megtekintette ezt a tárlatot.

Fedõné Vodenyák Katalin

Molnár József kiállítása



Visszanézve a honlapon Herceg Zoli képeit a néptáncestrõl, a jó
hangulat, vidámság és az öröm sugárzik róluk. Ez volt a szándékunk.
Még akkor is, ha végül "szegény" Rózsa
Sándort a végén a pandúrok vezették el. Olyan
élethûen akart szabadulni a szorításukból, hogy
az egyik hölgy a sor szélén még a kezét is maga
elé kapta, mikor mellette mentek el.
Volt olyan is, aki ahelyett, hogy a táncokat
figyelte volna folyamatosan, megszámolta a
nézõket (ez a renitens a fiam volt, tehát elfogult
is lehet). Azt hiszem, nézõcsúcs született a
strand sportpályáján. 130 ülõ és 160 álló
vendég volt jelen, állítólag. 
Még az elõadás végén kaptam a gyors
véleményeket. Sokaknak tetszett a keretjáték, a táncok között, közben. A
táncosokról mondták: "- Azért is jó nézni õket, mert látszik, hogy milyen
örömmel csinálják. Így nem lehet mosolyogni csak azért, mert színpadon
vannak. Jó, hogy vannak még ilyen fiatalok is, akik erre szánják
szabadidejüket." Megjegyzem, hogy én egy hétre rá - hála a
kiskunmajsaiak meghívásának - láthattam az utánpótlást a
tánctáborukban: százötven(!) 5 és 15 év közötti leány és fiú ropta. Az

Ábrahámhegyen fellépõ táncosoktól pedig azt hallottam: "- A közönség
között egyre kevesebben vannak, akik fürdõruhában nézték a mûsort.

Kezd eseménnyé válni a néptáncest, amire
<felöltöznek> az emberek!"
A nyár eleji néptáncestek beharangozó írásaiban
többnyire a táncosokról esik szó, kevésbé a
zenészekrõl. Most egy újságcikk adta az okot,
hogy visszatérjek a vonó mestereire. A Valkó
zenekarról jelent meg az alább olvasható majd
féloldalas cikk az egyik napilapban. Arról a
Valkó zenekarról, amelyik az ábrahámhegyi
néptáncesteken az idén már negyedik
alkalommal szolgáltatta a talpalávalót. Ami igaz
az igaz, sosem az eredeti felállásukban voltak

itt, de a zenészek már mindannyian jártak Ábrahámhegyen. A
hiányzásnak mindig megvolt a valós oka: vizsgák, külföldi utak,
ösztöndíjak. De a tagok pótlására érkezett zenészek mindig színvonalat,
jó értelemben vett rutint képviseltek (legtöbbször az Ifjú Muzsikás
zenészei segítettek be). A táncosokkal egybehangzóan állítják: szeretnek
Ábrahámhegyen fellépni.

Zolnai László

A Valkót nem küldetéstudat hajtja, szó-
rakoztatni akar a muzsikájával úgy, mint a
régiek mondta Csender Levente.
A Valkó zenekar egy kalotaszegi,
magyarvalkói szilveszternek köszönheti
létrejöttét. Kovács Mihály és Siska Ákos
brácsás 2003-ban, Varga István "Kiscsipás"
prímás játéka hallatán határozták el, hogy
az addigi zenélgetés helyett komolyabb
munkába fognak. Az azóta népszerûvé vált
zenekar legutóbb pénteken a Misztrál
fesztiválon adott koncertet. Kovács
Mihállyal, a banda vezetõjével itt
beszélgettünk.
Több fiatal népi zenekar is kísérletezik
mostanában tradicionális zenei alapokon
nyugvó sajátos stílus kialakításával. Önök
hogyan képzelik el magukat néhány év múlva?
- A magyar népzene autentikus formában is élõ
tud maradni, nem kell hozzányúlni ahhoz, hogy
magával ragadjon, ugyanakkor létjogosultsága
van minden olyan kísérletnek, amely ennek a
zenének a szépségét ragadja meg, és használja
fel. Személyes tapasztalatom az, hogy sokszor
nagyon jók ezek a feldolgozások, de a bennük
levõ népzenétõl azok. Mi valószínûleg
megmaradunk saját tudásunk pallérozásánál,
régi gyûjtéseket próbálunk elsajátítani, ez jó pár
évbe még beletelik. Ha már annyira megy, hogy
sajátunknak érezzük, öt-tíz év múlva óvatosan
hozzá lehet nyúlni. A Valkó hivatása az, hogy
azt a zenét, amit Kiscsipástól 2003-ban
hallottunk és tanultunk, minél több emberrel
megismertessük, ha valaki abból, amit mi
továbbadtunk, valami szépet hoz ki, annak mi
csak örülünk.
A közönség részérõl van igény egy új népi zenekarra?
Az élõ zene annyira háttérbe szorult az utóbbi idõben, hogy minden
szépérzékkel rendelkezõ embernek igénye van jó muzsikára. Azt
gondolom, hogy ötször ennyi zenekar is elférne az országban, nem
vennénk el egymás kenyerét. A zenekarok számával nõne a közönség és
a népzenét kedvelõ emberek száma is. Még mindig nagyon sok, magyar
nyelvet beszélõ ember van, aki ezt a zenét nem ismeri, de ha megismerné,
örömét lelné benne. 
- Csak régi gyûjtésekkel foglalkoznak vagy maguk is járják a vidéket?
- Vannak saját gyûjtéseink, elsõsorban Kalotaszegrõl, az említett

Kiscsipástól. A nagy öregek, mint Neti Sanyi
bácsi, Kodoba Márton, Zerkula János már
sajnos csak felvételen vannak köztünk, de
szerencsére az õ játékuk és más archív anyagok
népzenészkörökben közkézen forognak.
- Hogyan látja, növekszik, csökken vagy állandó
a táncházba járók száma?
- Utánpótlás mindig jön. Egyrészt vannak azok
a fiatalok, akiknek a szülei is táncházba jártak,
és ezek a gyerekek már ebben nõttek fel.
Másrészt van egy érdekes vérfrissítés, abból a
rétegbõl, akik nem Kós Károly-kötetekkel
kezdték a népi kultúrával való ismerkedést, és
nem is otthonról hozzák a népi kultúrát, hanem
az értékekre fogékony szépérzékkel rendelkezõ
városi emberek. Nekik korábban semmi közük
nem volt ehhez a világhoz, de valahogyan
megérezték az erejét. Szép lassan egyre többen
ismerik meg ezeket az értékeket. Én határozott
növekedést látok. Nagyon fontos, hogy a
magyar népzene nem ereklye, amit
megcsodálunk, és büszkék vagyunk rá. Ez egy
szórakozási forma. Mi sem azért játszunk, mert
küldetéstudatunk van, hanem mert olyan elemi
erõ van magában a zenében, hogy nem tudjuk
nem játszani.
- Milyen eseményeken, rendezvényeken szoktak
zenélni?
- Elsõsorban táncházakban, lakodalmakban,
bulikon, ha felkérnek koncertet is adunk, de
arra vagyunk kalibrálva, hogy egész estéket,
éjszakákat végigzenéljünk és szórakoztassunk.
- Nagymarosról egyenesen Magyarlapádra
mennek. Ott milyen feladat vár önökre?
- A magyarlapádi táborban másodszor fogunk

tánctanításhoz és esti mulatságokon zenélni. Ez egy nagyon jó hangulatú
tábor, mint az erdélyi tánctáborok többsége, és külön öröm számomra,
hogy hosszú tíz hónapos németországi ösztöndíjam után végre hét napig
reggeltõl reggelig zenélhetek.
- Hozzáférhetõ az ötéves Valkó zenéje valamilyen hanghordozón?
- Nem készítettünk még CD-t, a közeljövõben nem is tervezzük. Úgy
érzem, ehhez még fejlõdnünk kell. Akkor szeretnénk, amikor úgy
összeáll egy anyag, hogy ötven év múlva is vállalhatjuk, és azt
mondhatjuk rá, a magyar népzene fennmaradása és megismerése
érdekében érdemes volt.

Magyar Nemzet 2008. július 22.

5Ábrahámhegyi Hírmondó

Utóhangok a néptáncról és egy írás a Valkó zenekarról

A magyar népzene nem ereklye
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NEMZETI KULTÚRÁNK NAGYJAINAK TISZTLETÉRE...

EMLÉKKIÁLLÍTÁS ÁBRAHÁMHEGYEN
(A rendezõ szemszögébõl)

Örömmel vettem kézhez – még az év elején – Vella Zsolt Polgármester Úr
levelét, melyben az Ábrahámhegyi Önkormányzat megtisztelõ felkérését
közvetítette felém egy jubileumi emlékkiállítás szervezése és megrendezése
iránt a NOBEL DÍJAS SZENT GYÖRGYI ALBERT professzorunk
tiszteletére a C-vitamin felfedezésének 80. évfordulója alkalmából.

Elsõ megközelítésben „Hommage” a Szent-Györgyi” címszó alatt
kezdtük szervezni a július 20-i megnyitóval meghirdetett rendezvényünket,
azonban az elõszervezés során felkeresett szakelõadók – mint Dr. BÓNA
ENDRE, és Dr. VÉRTES LÁSZLÓ orvos történészek által felvázolt
elképzelések, olyan zenemûveknek mûsorba iktatását tették kívánatossá,,
mint például Hector Berlioz Rákóczi indulója, amely annak idején Szent-
Györgyi professzor tiszteletére csendült fel Stokholmban éppen a Nobel-díj
átadásakor Gusztáv-Adolf, akkori svéd király
jelenlétében...

Ugyancsak az ünnepi évfordulóra felkért
érem- és szobrászmûvészeknek ez alkalomra
készült alkotásai tették szükségszerûvé a zenei
közremûködõ „ESSENTIA BRASS” fúvósötös
mûsorszámainak stílszerû összeállítását –
mivelhogy a 2008-as év ugyancsak dúskál
jelentõs évfordulókban (a magyar történelmi
dátumok tekintetében is) elégséges kimagasló,
reneszánsz uralkodónk, MÁTYÁS trónra
lépésének 500. évfordulójára utalni - és akkor
még nem szóltunk a hírneves olasz zeneszerzõ,
PUCCINI születésének 150. jubileumáról!

A meghívott, kiállító mûvészek alkotásaikat
épp ezekhez az évfordulókhoz idõzítették –
Szent-Györgyit, Mátyás királyt és Puccinit
ábrázoló mûveik jelentõs hányadával!
Márpedig a nagy olasz operakomponista
legavatottabb hazai interpretátora is épp az a
világszerte ismert SIMÁNDY JÓZSEF,
Kossuth-díjas tenoristánk volt évtizedeken át -
a Magyar Állami Operaház Színpadán – akinek
azonos nevû unokája – Ifj. Simándy József már
ismert vendége Ábrahámhegy kulturális
rendezvényeinek – a fent említett Essentia
Brass fúvósötös harsonásaként és mûvészeti
vezetõjeként.

Az a körülmény pedig automatikusan
megkönnyítette a mûsor összeállítást, és

kiállítás-tervezés programját, hogy a fúvós-ötös repertoárján épp a szóban
forgó évfordulókhoz illó zeneszámok szerepelnek nagy választékban...

Ráadásul ez idõ szerint látott napvilágot a hírneves nagyapáról
SIMÁNDY JÓZSEFRÕL szóló könyv kiadása - amelyet ekként szintén
programba lehetett iktatni a tárlat kéthetesre tervezett idõtartam alatt –
ezáltal is ébren tartva a kiállítás iránti, folyamatos érdeklõdést. Látható tehát,
hogy a program szervezésnek a dolgok szerencsés egybeesése folytán végül
is a „bõség zavarával” kellett szembenéznie!

Így aztán a kiállítás látogatói teljes egészében szemlélhették Dr. BÓNA
ENDRE orvostörténész egyedülálló (Szent-Györgyi professzorról készült)
érem – plakett és medál- gyûjteményét, valamint CZINDER ANTAL –
FRITZ MIHÁLY – és HORVÁTH SÁNDOR érem- és szobor anyagának

szinte teljes körû szortimentjét.
Külön örömünkre szolgál, hogy a fennt

említett kiállítók és szakelõadók immár
visszatérõleg megtisztelik Ábrahámhegy
kulturális rendezvényeit személyes
megjelenésükkel, értékes elõadásaikkal
alkotásaikkal.

A 2008. július 20-i ünnepélyes megnyitó
újólag teltházas közönségsikert aratott a
nívós szakelõadások – az igényes
zeneszámok – valamint a rangos kiállítási
anyagnak köszönhetõen.

Végül – de nem utolsó sorban köszönetet
kell mondanunk az Essentia Brass fúvósötös
szólistáit is felnevelõ, Budapesti Rácz Aladár
Zeneiskola vezetõségének, Varga György
igazgató úrnak és Kovács Attila szaktanár
úrnak, akik a tárlat záró koncertjére
Ábrahámhegyre hozták az iskola billentyûs
tagozatának leánykoszorúját, akik fergeteges
sikert arattak gazdag választékú és nívós
szintetizátor hangversenyükkel.

Mellesleg – utóbb kiderült, hogy a lányok
fellépése mégsem „zárókoncert”-nek
minõsül, merthogy az Érem- és Szobor
kiállítást azóta már kétszer is meg kellett
hosszabbítani a nem várt közönségsikernek
köszönhetõleg...

Kiállítás rendezõként:Varannai Gyula

Dr. Bóna Endre ny. fõorvos, az Orvostörténeti
Társaság szakosztályi alelnöke

Szent-Györgyi Albert életét szakmailag a szegedi
honfitársak, orvostársak ismerik leginkább,
közülük is egyik legjobb ismerõje dr. Bóna
Endre fõorvosúr, aki elhozta hozzánk Szent-
Györgyi éremgyûjteményét, ami  néhány
hiányzó érem kivételével teljes. Hálásak
vagyunk, hogy gyönyörködhetünk benne. 

Czinder Antal Munkácsy Díjas
szobrászmûvész

Munkái egy részének bemutatásával, már a
múlt évben megtisztelte kiállításunkat.
Köszönjük, hogy felkérésünknek ismét eleget tett.  

Fritz Mihály szobrász és éremmûvész
Régi tisztelõi vagyunk, gratulálunk, hogy Ábrahámhegy

Község Képviselõ Testülete az Ábrahámhegy Díszpolgára és az
Ábrahámhegyi Emlékérem tervezésére kiírt pályázaton elsõ díjat nyert.

Horváth Sándor
A tanár úr életpályája sajátos. Zenemûvészeti fõiskolát végzett,
1979 óta foglalkozik szobrászattal, 1985-ben tért át az érem és

plakett készítésre. 1986-ban létrehozott egy képzõmûvészeti
alapítványt. Öröm számunkra, hogy gyönyörködhetünk

alkotásaiban.

Pállay József festõmûvész
Néhány idézet munkáinak értékelésébõl:
Horváth György A Magyar Nemzeti Galéria

Fõigazgató-helyettese: ...."olyan élénk, olyan tiszta,
olyan szép formákat bont ki és épít fel ezekkel a

színekkel, amik igazán egy nagy lépést jelentenek elõre az
Õ életmunkájában.
Jankovics Marcell Kossuth Díjas filmrendezõ, grafikus:

..." Rendkívül érdekes világ, amelynek egységes a színvilága"
Pállay József Mûvészúr, köszönjük részvételét a kiállításon.

Essencia Brass Quintett fúvósötös, ifj. Simándy József
vezetésével, ismét emeli kiállításmegnyitónk színvonalát.

(dr. Zalatnai Ottó megnyitóbeszéde után Bakosné)

HOMMAGE Á SZENT-GYÖRGYI ALBERT
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Helybélieket, nyaralókat egyaránt örömmel, büszkeséggel töltheti el a sok
szép már hagyományossá váló kiállítás mellett a legutóbbi, Ábrahámhegyi
tárlat elnevezéssel megrendezett. Ez a kiállítás új színfolttal gazdagította az
amúgy is széles palettáját Ábrahámhegy kulturális és más szórakoztató,
színvonalas, ötletes, vagy foglalkoztató,  alkalmanként ízletes
rendezvényeinek sorát,  melyek közül minden korosztály megtalálhatja a neki
megfelelõt.  A fent említett kiállítás jól sikerült kombinációja volt a magas
szintû érem, szobor, kisplasztika, és festészeti mûvek mellett a zene és a
tudomány két kiemelkedõ alakjának munkásságát  bemutató fényképek,
tárgyak kiállításának. A megnyitó napján a kedves meghívott vendégek
elõadásain keresztül részletes betekintést nyerhettünk Simándy József
operaénekes és Szent-Györgyi Albert professzor úr sikereibe, eredményeibe
és életük egyes mozzanataiba. Mindezeket fûszerezte az Essencia Brass
Quintett kiváló zenei élményt nyújtó elõadása, akiknek repertoárjában a nagy
klasszikusok mellett modernebb, könnyedebb hangvételû mûvek is helyet
kaptak.  Dicséretre méltó volt a zárónapi, Budapesti Rácz Aladár Zeneiskola
szintetizátor együttesének hangversenye, amely  a lelkes hallgatóság körében
fergeteges sikert aratott. Mindenki figyelmébe tudom csak ajánlani, hogy

amennyiben valamikor még egyszer szerencsénk lesz hozzájuk, ne hagyják ki
ezt az élményt, mert egyedülálló, a szó szoros értelmében. Tudomásom
szerint nincs még egy ilyen irányú zenei iskola Európában, de sehol másutt
sem. Amit ezek a növendékek fiatal koruk ellenére (11-14 évesek) nyújtottak,
az a technika, szorgalom, tehetség élõ példája. Mindezeket pedig egy lelkes,
bátor embernek Kovács Attila tanárúrnak köszönhetjük, aki nem csak kiváló
zenepedagógus, hanem az általa megálmodott és megvalósított mûvészeti
irányzat szenzációs mûvelõje is. Köszönetünk a Polgármester Úrnak, a

Képviselõ Testületnek és
természetesen mindenkinek
szól, akik a legcsekélyebb
mértékben a szervezésben, a
rendezésben részt vettek és
hozzájárultak ehhez a szép
élmény dús rendezvény
megvalósításához.

EmEm  

Simándy József a magyar operajátszás egyik
legjelentõsebb alakja, számos kiváló tenor
szerep tolmácsolója volt. Legnagyobb
sikerét a Bánk bán címszerepében aratta,
amely szinte összenõtt vele. Erkel Ferenc
operájában elõször 1953. március 22-én
szerepelt utoljára pedig 1984 õszén. 1953-
ban Kossuth-díjjal, 1962-ben Érdemes
Mûvész címmel, 1964-ben Kiváló Mûvész
címmel, 1990-ben Bartók Béla-Pásztory
Ditta-díjjal  tüntették ki. 1997. március 4-én
hunyt el.
"Majd megsegít az Isten"  .... énekelte a fiatal Simándy József  1944
decemberében a Fidélió elsõ felvonásában Beethoven
születésnapján. És valóban megsegítette. Páratlanul szép hangot,
mesterségbeli színészi  képességet és mûvészi tehetséget adott
neki. Ösztönös zseni volt, egyúttal bámulatosan fegyelmezett ember,
fantasztikus teherbírással, elnyûhetetlen szorgalommal. Csak így
tudott a kétkezi munkás sorból a Bánk-bán-ig,  Otellóig eljutni.
Páratlan alázattal szolgálta a muzsikát.  Így beszélt Simándi Péter
édesapjáról, és így mutatta be azt a könyvet, amelyet az õ
életútjáról, a róla megjelent írásokból állított össze. Mivel nem
voltunk túl sokan a bemutatón, röviden, nem teljes körûen
összefoglalnám az ott hallottakat, és a könyvbõl megismerteket. Én
mindig énekeltem: " Én világ életemben mindig énekeltem. Az
iskolában, a cserkészeknél - meséli Simándy József … A négy
polgári után el kellett mennem inasnak... Nagyon szép szakmát
tanultam ki, az autószerelést. … Mindenhez kellett érteni: a
karosszéria lakatosságtól a villanyszerelésig, amelybõl sok mindent
még a mai napig is hasznosítani tudok.  Ezért nem sajnálom azt az
idõt, meg azért sem mert már ott is énekeltem.  Azután is énekeltem.
Mindig.    Az Istenhit életem vezércsillaga: Bár nem nevelték
vallásosnak, de ez az adottság benne élt. Így volt ez akkor is amikor
ennek megvallása nem volt elõnyös. Simándi Péter mesélte, hogy az
ötvenes évek elején vasárnaponként csak egyetlen autó parkolt a
Bazilika elõtt a 12-es szentmise idején, az övéké.  "Nekem erõs lelki
igényem, hogy elmenjek az Isten házába, ahol a hívõ ember mindig
kap útmutatást és lelki táplálékot."    Önfegyelem,  rend, mûvészi
alázat, család: "Gyakran kérdik, miként lehetséges hogy így
megõrizhettem a hangomat? .. A válaszom egyszerû: elérni nem volt
könnyû, de ha egyszer mûvész az ember, akkor kötelezõ.  Három és
fél évtizede minden nap ugyanúgy leülök skálázni és ugyanattól a
mélységtõl ugyanaddig a magasságig végigéneklem amit kell.
Mûvésznek lenni áldozatot követel - és  így van jól. A lustaság nem
fér bele a fogalomba. Énekgyakorlás és következetesség nélkül
nincs énekes,  nincs siker.  Rajongok az operáért, az éneklésért.
Enélkül valódi mûvészet nincs, mûvészi felelõsségérzet és tekintély
sincs.  "Az a véleményem, hogy a mûvész csak akkor tud
folyamatosan megfelelni a közönség várakozásának, ha megfelelõ
bázisa van az életének, hogy is mondjam, kiinduló és visszatérõ
támaszpontja.  Ez nekem a családom. " Kapcsolat a természettel:
Születése óta mindig kertes házban laktak, de ezek sosem voltak a
saját tulajdonukban, csak bérlõként tevékenykedhettek benne. Ez
oltotta belé a vágyat egy saját kert iránt. Egyszer egy karmester
barátjával járt Balatongyörökön, és végzetesen beleszeretett a tájba.

Itt ismerkedett meg Rafi bácsival, akivel jó
barátságba került. Õt nyúzta, hogy  szívesen
venne itt egy darab szõlõt. '54 tavaszán sikerült
is ez. "nagyon kicsiny szõlõcske, elhanyagolt
krumpli és búzafölddel, egy romos pincével.....
Magam nyírom a füvet, gondozom a
növényeket, a szõlõt..... Szükségem van erre.
Nem csak azért, hogy ott munkálkodjak, hanem
azért, mert fel kell frissülnöm lélekben, testben,
hogy a közönség ne egy fáradt, unott valakit
lásson, aki csak rutinból teszi a dolgát. Otelló:
"Számomra az Otelló a szerepek szerepe, az

operák operája.  Nagyon közel áll az én lelkivilágomhoz ez a
szenvedélyes, izzó ember, ez a csodaember, ez a makulátlan
tisztaságú ember. Ezt megvalósítani, ezt átélni! Jaj ez a leges-
legnagyobb élmény. Emlékszem rá: az egyik elõadás végén, amikor
leszúrom magam és meghalok a színpadon, jönnek, hogy menjek a
függöny elé. Kérnem kellett õket: gyerekek segítsetek fel. Olyan
aritmiás szívverést kaptam, hogy azt hittem tényleg meghalok, ott
hanyatt fekve. Annyira átéltem. De nem lehet másképp: ezt nem
lehet eljátszani. Ezt élni kell! "Ha feltenném a kérdést, hogy melyik
az a szerep, amelyben saját egyéniségét a legtökéletesebben tudta
megvalósítani mûvészi pályája során?... A Bánk-bán: "Otellóhoz
kölcsön adom magam, de Bánk-bán-hoz nem. A Bánk-bán .... - hát
magyar vagyok, nem? Ismerem a magyar történelmet, ismerem a
magyar történelem nehézségeit, tragédiáit, borzalmait.  Tudom,
hogy hogyan kell az embernek szeretni a hazáját ahhoz, hogy
valamit tudjon adni, ha mást nem, akkor a hangjával adjon örömet a
népének. … Bánk-bán-hoz csak fel kell lépni a színpadra - ahhoz
nem kell átlényegülni. Magyarnak kell lenni! Szeretni kell ezt a földet,
ezt a népet, ennek a sorsát magunkénak kell vállalni, úgy ahogy van
mindenestül., együtt a jóval, rosszal ... és akkor,  abban a pillanatban
ott áll Bánk-bán  a színpadon." Még egy utolsó, de Simándy
Józsefre annyira jellemzõ részlet: Hatvannégy évesen kérte
nyugdíjba vonulását: "Hamis és igaztalan dolog lenne,  olyan
produkciókat nyújtani az idõ teltével, amit egy, az énekes
fénykorából való hanglemez leleplezõen ellenpontoz. Tudni kell
abbahagyni. Ehhez csak kellõ önismeret, önuralom és felkészülés
szükséges." A könyvbemutatón közremûködött Szilágyi Imre az
Operaház énekkarának vezetõ szólistája. Részleteket olvasott fel a
könyvbõl, illusztrálva Simándí Péter visszaemlékezéseit. Hát még
prózában is úgy zengett a hangja, olyan szépen, szólt, hogy
betöltötte a termet.  Szép. kerek és közvetlen elõadás volt, rövid
részletekkel Simándy hangfelvételekbõl. Érdemes lett volna eljönni
erre az egy órára, mert nem csak a hideg sör, a fagyi a strand, ami
élményt nyújt. Ha olyan kevés is az idõnk, néha táplálni kell a lelket
is.  Az  ilyen élmények hatnak az ember érzékenységére,
megnyugvást, jó gondolatokat ébresztenek bennünk, ellensúlyozzák
a kesze-kusza világunk stresszhatásait.  Ráadásul még elutazni sem
kell, és ingyen van. A könyvbõl egy példányt az Önkormányzat
megvásárolt a könyvtár részére.  Aki nem tudott eljönni és kedvet
kapott hozzá, kikölcsönözheti. Nem egyszuszra elolvasandó,
érdemes részletenként beleolvasni és elgondolkodni.  Szeretettel
ajánlom mindenkinek!

Bakosné Tóth Erzsébet.

Szemelvények egy kiállítás anyagából

A lélek tápláléka
SIMÁNDY JÓZSEF ÚJRA "MEGSZÓLAL" ....
Könyvbemutató és beszélgetés Simándi Péterrel, a mûvész fiával. 

"Azene az, amelyben  az emberek legmélyebb érzéseiket és legszebb reményeiket juttatják kifejezésre" (Jehudi Menuhin)
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„Mozdulj Balaton !”
A 2008-as évben is
megrendezésre került a
„Mozdulj Balaton” prog-
ramsorozat. 
Ábrahámhegy immár
harmadik éve vesz részt
a 33 települést felölelõ
rendezvényen. Az elmúlt
évben regisztráció alap-
ján közel 1300-an spor-
toltak szombat délutá-
nonként. 
Ebben az évben még
sikeresebb volt a rendez-
vénysorozat, köszönhetõen a strand egyre nagyobb látogatottságának, azon
belül is a sportot szeretõ és igénylõ fiatalok, illetve a már 50-es éveiket taposó
résztvevõknek. 
Június 21. és augusztus 16. között 9 alkalommal 1444 fõ vett részt a
különbözõ versenyszámokban. Itt szeretnénk megemlíteni a már
hagyományos játékok mellett bõvült a repertoár vízben fejelés és vízi
röplabda lehetõségekkel. 
A résztvevõk nevében elmondhatjuk, hogy egy igen sikeres programsorozatot
tudhatunk magunk mögött. Köszönet mindenkinek és bízom abban, hogy
augusztus 23-án Vonyarcvashegyen méltán képviselhetjük Ábrahámhegyet. 
Most következzen egy kis pihenés és 2009. nyarán ismét „Mozdulj Balaton!”

V.F.ZS.

Sportnap 2008. július 26. szombat
Az évek óta megrendezett strandi sportnap kiemelkedõ jelentõségû volt a
nyári sport, illetve tömegsport rendezvények között. Az idõjárás sajnos nem a
legbarátságosabb arcát mutatta, de egy kis mozgásra alkalmas volt. Sajnos
negatív tényezõk is befolyásolták a rendezvényt, a túlpartról jövõ szinte
elviselhetetlen dübörgõ zene. De a versenyzõk még ezzel a külsõ tényezõvel
is megbirkóztak. Mi sem bizonyítja jobban, már 10 órakor jelentkeztek a
röplabda, illetve lábtenisz versenyekre. 
Röplabdában 8 csapat jelentkezett, melyeket 2 csoportra osztottunk. 
„A” csoportban elsõ helyen a „Nem ettünk még” fantázianévre hallgató
csapat végzett, második helyezett pedig a „Putty” csapata lett. 
„B” csoportban elsõ helyen „10 csapás” nevû csapat, másodikon pedig a
„Vera” névre hallgató négyes végzett. 

A keresztbe játszások során kialakult a végsõ sorrend, mely a következõ
lett: I.„Nem ettünk még” II.„Putty”

III.„Tíz csapás” IV.„Vera”
Felnõtt lábteniszben 8 páros vetélkedett a dobogós helyezésekért. 
Sportszerû mérkõzéseken 
elsõ helyezett lett: Tóth Péter – Farkas Balázs páros, 
második helyezett: Völcsei Róbert – Szentmihályi Ádám,
harmadik helyezett: Pungor Dávid – Kalmár Roland duó. 

A nap folyamán Simon Mihály Senior világbajnok segítségével, illetve
vezetésével úgynevezett „grund birkózásra” is sor került. 
Gyermek korosztályban:     - 1.  helyezett: Szõke Géza      
- 2.  helyezett: Péntek Kornélia - 3. helyezett: Lübkeman Fred. 
Felnõtteknél: 1. Gönczi Miklós 2. Horváth Antal 3. Illés Dávid. 

Gyermek lábteniszben: 1.Szõke – Szabó páros
2.Illés – Lübkeman páros 3.Péntek – Pádvai áros. 

Kapura rúgás versenyszámban: 
1.Cser Tamás 2.Szabó László 3.Varga Roland

Kosárra dobás:
1. Krancz Veronika
2. Dénes Gábor      
3. helyen 10-es 
holtverseny alakult ki. 

Gyermek asztalitenisz: 
1.Ligeti
2.Ambrus
3.Szõke

Kézmûves foglalkozások a strandon
Tavaly nagy sikere volt, így idén is folytatódott a gyerekekkel a
kézmûves foglalkozás. Nem csak a gyerekeket, az ifjú hölgyeket,urakat
is vonzotta a dolog. Június 21 -én kezdtük és augusztus 16-ig minden
szombaton 15 órától 18 óráig alkothattak  a strandoló gyerekek szebbnél
szebb dolgokat.

Az üvegfestésen kívül (idén is ennek volt a legnagyobb sikere)
fakanálbábot, ujjbábot, kesztyûbábot, gyûszûbábot, kanálbábot,
gipszkeretbe szalvétaképet,hûtõmágnest készíthettek. A gyöngyfûzés is
nagyon kedvelt volt- nyaklánc, karlánc,fülbevaló és gyûrû is készült
ezzel a technikával. Az aprócska gyerekek sem maradtak ki a
foglalkozásból, õk az édesanyjuk segítségével (meg persze az
enyémmel) készítettek elbûvölõ dolgokat. A gyermeki fantázia
csodálatos.
Sokan kérdezték, hogy mennyit kell fizetni. Kellemesen csalódtak,

mikor kiderült, hogy ingyenes  a foglalkozás, az Önkormányzat
ajándéka ez a strandoló gyerekeknek. Szeretnék, ha minden nap
rajzolhatnának, festhetnének, varrhatnának. Talán a jövõben majd ez az
óhajuk is teljesülhet. 

Tompos Józsefné

Felnõtt asztalitenisz: 
1.Kalmár          2.Farkas       3.Holtverseny: Harag Ágnes – Horváth Gergõ. 

A nap folyamán zajlottak még kispályás futball és kézilabda mérkõzések is. 
Az eredményhirdetést követõen éjfélig Bliszkó Zsolt és Kresméry Dániel
szórakoztatta a jelenlévõket a 70-es és 80-as évek slágereivel. 
Akik ott voltak, így búcsúztak: Jövõre találkozunk ugyanitt !

V.F.ZS.

Balaton Beach Tour 2008. 
VII. Balaton körüli nyílt strandröplabda bajnokság

X. Balaton körüli strand kosárlabda bajnokság
Településünkön július 19-én kerültek megrendezésre a fent említett sport-
versenyek. Az elõzõ évhez képest jelentõsebb részvételi aránnyal. A
közel 6 órás küzdelem
sorozatban a helyi ille-
tõségû csapatok kiváló
eredményeket értek el.
Maguk mögé utasítva a
Budapesti és Szegedi
csapatokat. 
A nap folyamán kiváló
hangulat uralkodott,
melyet az est folyamán
strand bulival zártunk.
Végezetül a verseny eredményei: 

Ábrahámhegy BBT 2008 
Röpi eredmények (22 csapat)
Férfi páros eredmény:                                   Vegyes páros eredmény:
1. Arankák 1. Omis és Lili
2. Esélyesebb 2. Szeged I.
3. X 3. Szeged II.
4. Ábrahámhegy 4. Másnaposok
5. SZAKÉ 5. Viva
6. Bozóki-Bozóki 6. Bozóki-Tímár

Kosárlabda eredmények (14 csapat)
Vegyes kategória: Férfi kategória:
1. Shooters 1. Tune Squad
2. Flying high 2. Environ
3. Csepel 3. Húlió
4. Húliána 4. BPG

5. Egerszegi rokkant nyugdíjasok
6. Koalagang

3 pontos dobóverseny gyõztese: Cserna Bence
Büntetõ dobóverseny gyõztese: Juhász Imre

V.F.ZS.
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Vagy akár fordítva? Éremtárlat Fotókkal díszítve? Az éremtárlat korábbi volt,
az utána következõ fotókiállítás "befogadta" a tárlókat, ezzel is bõvítve a
néznivalót és emelve az amúgy is gyönyörûre sikerült színvonalat. Mindkét
kiállítás komoly elõkészítõ munkát kívánt, a kiállítók és a szervezõk több
napos részvételével. A fotókiállításra 14-en jelentkeztek, akiknek a fele eddig
még nem állított ki a korábbi kiállításokon, és bõvült a fotósok életkorhatára
is, 14 évestõl kezdve 80 éves korig. A megnyitón ugyan nem tudott mindenki
részt venni, de a mellékelt kép mutatja a résztvevõket egy csoportban. A
képeket egyik kiállítónk, Dr. Soóky Barna készítette.
A kiállításon több mint száz gyönyörû fotó és tabló látható, sõt egy térkép is
1939-bõl. Külön említésre érdemes Vönöczky András igényes sorozata az
idén száz éves madárgyûrûzésrõl. Érem és emlékplakett jóval több található
a tárlókban (már csak a méretük miatt is), és igen szépek. Ha valaki gondosan
megnézi az érmeket, biztosan talál számára tetszõt, sõt, kettõ, Ábrahámhegy
számára készített érem is felfedezhetõ a kínálatban.

Idézetek az emlékkönyvbõl:
"Hála Istennek, ismét itt van Vönöczky. Új oldaláról látom, és nagyon örülök
a madárfotóknak. Ha rám hallgatsz, folytatod!"
"Sokat veszítettünk volna, ha nem látjuk ezt a sok szépséget: Gyönyörû
természetfotók, érmek, emlékplakettek. A madárgyûrûzés történetét oktatni
kellene! Gratulálok!"
"Köszönjük a lehetõséget, jó néha más szemmel is látni a valóságot."
"Délelõtt a Balaton vizében fürödtünk, délután a képekben gyönyörködtünk.
Köszönjük!"
"Jó ötlet a kiállítás, a profik mellett az amatõrök munkája is dicséretre méltó."
A látogatók hiányolták az elõzõ években megszokott szavazás lehetõségét,
így hát idén is lehet szavazni a "Melyik kép tetszett a legjobban?" kérdésre.
A polgármester úr a megnyitón úgy nyilatkozott, hogy ez a kiállítás majd egy
hónapig lesz látható. Ennek alapján a közös kiállítás a tervezett augusztus
17.-e helyett augusztus 31.-éig lesz látogatható.                           P.Á.Miklós

"Isten áldd meg a Magyart ! " ......
"Történettudás nélkül ki fogja fel tisztán a jelent?

S kinek nincs múltja, hova ülteti a jövendõt,
mely mélyebb földet kíván, mint a jelennek arasznyira ható kérge?"

(Hunfalvy Pál 1841.)
Amikor Kölcsey Ferenc, amikor 1823-ban  megírta a Himnusz a magyar nép
zivataros századaiból címû költeményét,  aligha gondolt arra, hogy ez lesz
Nemzeti Himnuszunk. Verse dallá válásának évét sem érte meg,  amikor  Erkel
Ferenc 1844-ben megzenésítette. 1903-tól  lett az ország törvényileg elfogadott
himnusza. Amikor Rákosi Mátyás pártfõtitkár  Illyés Gyulának és Kodály
Zoltánnak javaslatot tett egy másik ... "szocialista" himnusz szövegének és
zenéjének megírására, mert szerinte a régi,  a címerhez hasonlóan változtatásra
szorul,  Kodály  Zoltán   megjegyzése erre csak ennyi volt:   "Minek új?     Jó
nekünk a régi Himnusz."  Így az új himnusz témája  lekerült a napirendrõl.  Azóta
is ez az a  költemény amit minden magyar ember ismer, melyet minden fontosabb
eseményen, ünnepségen elénekelünk, amely a legjobban kifejezi a magyar  nép
lelkének érzéseit, mert a magyar nemzetrõl, a magyarságról, Szent István
országáról és annak örököseirõl szól.  Igaz, hogy a nemzet legfontosabb
összetartó ereje a kultúrája és a nyelve, de a nemzet fogalma mégis több ennél: a
múlt, a jelen és a jövendõ síkjain élõ közösségi élmény. Összetartozó, egymást
vállaló, együtt maradni akaró, nemzeti egységgel, nemzeti önismerettel, közös
múlttal rendelkezõ emberek közössége.  Ha ez nincs, a nemzet széthullik, elveszti
belsõ tartását, évszázados erejét. Mai világunkban sok ember nem tud mit kezdeni
a nép, nemzet, szülõföld, haza fogalmával. Vannak akiket a  történelem viharai,
ide-oda sodortak, vannak akik fölött az államhatár lépett át, vannak akik
emigráltak, vannak olyan nemzedékek, akik az Osztrák-Magyar Monarchia óta
hét államban éltek. Nemzetben gondolkodni csak történelmünk ismeretével lehet.
A múlt értése nélkül nem lehet a jövõt formálni.  Errõl szól a Himnuszunk.
Államalapításunk ünnepén, amikor Nemzeti Himnuszunkat hallgatjuk, énekeljük
pont erre gondolunk. Ebben minden benne van. A magyarság államalapítása, egy
nemzetté válása is sok generációs hatóerõ eredménye.   Emese õsanya
megálmodta a hazát. Fia Álmos megjárta az oda vezetõ utat. Árpád birtokba vette,
megvédte, Géza megvetette a haza alapjait, István folytatta, gazdagította,
tartalommal töltötte meg.  Szent István király hajtotta végre az elmúlt több mint
ezer év legforradalmibb rendszerváltását, mely nem a kis lépések politikája volt.
Komplex megoldást keresett, mely kihatott politikai, gazdasági, ideológiai
környezetünkre. Egységet teremtõ útja vezetett a magyar nemzet letelepedéséhez,
megmaradásához.  Hazateremtõ munkájának jelképe a Szent Korona, mely máig
a magyar jogfolytonosság legfõbb jelképe. Minden év augusztus 20.-án
emlékezünk államalapításunkra, elsõ királyunkra,  kinek   alkotó szelleme
nemzetünk életútját századokra kijelölte. Amíg múltunkra tudunk emlékezni,
képesek vagyunk nem felejteni, melyet alkotott, a nemzeti eszme  megmarad,
mert gyökere a szellemben és a lélekben él tovább. Bakosné Tóth Erzsébet

Magyar Nemzeti Himnuszunk
Kölcsey Ferenc: 

Himnusz a magyar nép zivataros századaiból

Isten, áldd meg a magyart! Jó kedvvel, bõséggel,
Nyújts feléje védõ kart, ha küzd ellenséggel;

Bal sors akit régen tép, hozz rá víg esztendõt,
Megbûnhõdte már e nép a múltat s jövendõt!

Õseinket felhozád Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának,

Árpád hõs magzatjai Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein ért kalászt lengettél,
Tokaj szõlõ vesszein nektárt csepegtettél.

Zászlónk gyakran plántálád vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bûneink miatt gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat dörgõ fellegedben,

Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk,
Majd töröktõl rabigát vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain Oszmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain gyõzedelmi ének!

Hányszor támadt tenfiad szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt magzatod hamvedre!

Bújt az ülözött, s felé kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé honját a hazában,

Bércre hág és völgybe száll, bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál, s lángtenger felette.

Vár állott, most kõhalom, kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom zajlik már helyettek.

S ah, szabadság nem virul a holtnak vérébõl,
Kínzó rabság könnye hull árvák hõ szemébõl!

Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának,
Nyújts feléje védõ kart tengerén kínjának.

Bal sors akit régen tép, hozz rá víg esztendõt,
Megbûnhõdte már e nép a múltat s jövendõt.

Fotókiállítás Éremtárlattal
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2008. évi borverseny
eredményei

2007. évjáratú borok versenyének
eredményei:

Arany
Pacsi József Olasz Rizling kései száraz
Mohos Gergely Olasz Rizling száraz
Vörös Ferenc Olasz Rizling száraz
Orbán István Ezerfürtû kései száraz
Gáspár József Olasz Rizling félsz 
Ezüst
Vörös Ferenc Szürkebarát száraz
Gáspár József Olasz Rizling száraz
Kovács József Olasz Rizling száraz
Pétery Gyula Piros Tramini száraz
Szõke Barna Olasz Rizling száraz
Kovács József Muskotály száraz
Bernáth István Olasz Rizling félsz 
Gáspár Norbert Olasz Rizling félsz 
Passzió Pince Olasz Rizling száraz
Mészáros Tibor Olasz Rizling száraz
Kovács József Szürkebarát száraz
Szõke Barna Olasz Rizling száraz
Mohos Gergely Szürkebarát félédes
Budai József Olasz Rizling száraz
Vörös Ferenc Szürkebarát kései édes
Vörös Ferenc Olasz Rizling kései sz
Budai József Olasz Rizling száraz
Szõke Barna Olasz Rizling száraz
Bronz
Gáspár József Szürkebarát száraz
Móczár Béla Kékfrankos száraz
Tringel-Hajtai Szürkebarát száraz
Tringel Zoltán Olasz Rizling száraz
Kovács József Zeusz félszáraz
Pacsi József Szürkebarát félédes
Oklevél
Mohos Gergely Zweigelt félszáraz
Szõke Barna Szürkebarát száraz
Vágó Árpád Olasz Rizling száraz
Varjas György Olasz Rizling száraz
Szarka Gábor Olasz Rizling száraz
Brandt Imre Juhfark száraz

2007. elõtti évjáratú borok eredményei
Arany
Kovács József Hárslevelû 2005 száraz
Kovács József Olasz Rizling 2003 száraz
Ezüst
Tringel Zoltán Olasz Rizling 2006 száraz
Mészáros Tibor Olasz Rizling 2006 száraz
Vörös Ferenc Szürkebarát 2006 kései fsz
Bernáth István Olasz Rizling 2006 száraz
Bronz
Pacsi József Olasz Rizling 2005 száraz
Móczár Béla Olasz Rizling 2006 száraz

BORNAPOK 2008.

Immár hatodik alkalommal

került megrendezésre új

helyen, a sportpálya árnyas fái

alatt az Ábrahámhegyi

Bornapok. Pavilonjainkat

hamar belaktuk, s innen

kínáltuk a finom borainkat. Új

színfoltként meghívott

vendégként, a Varga Pincészet

is kínálta borait. Nagy

segítség volt mindenkinek az

õ pavilonjukból való két

hölgy, akik minden nap az

asztalokat tisztára varázsolták.

Nagyon köszönjük!

A szerda esti megnyitó után

hajnalig tartó mulatság

kezdõdött, a Flipper Party

vezetésével. Csütörtökön a

Veszprém Táncegyüttes

mûsora hozta a hangulat

kezdetét, majd az utcabál

Jacksonnal fokozta azt. A jó

kezdés után pénteken a

természet hidegzuhanyt adott.

Na ezt szívesen kihagytuk

volna! Szombaton nagyon sok

vendég jött, nemhiába hétvége

volt. A fõzõverseny

eredményhirdetése után az

aznapi jó hangulatról az

Eszterházy Pince zenekara és

Lovas Kinga mûvésznõ dal-

estje gondoskodott. Éjfélkor

került megválasztásra az új

Borkirálynõ. Gratulálunk

neki! Vasárnap nehezebben

indult az este, sokan

hazautaztak, otthon pihenve a

bornapok fáradalmait. Mi

kitartóan vártuk a vendégeket,

akik utóbb mégiscsak

megérkeztek. 

Szép és kellemes öt este után,

találkozzunk jövõre is!

Pacsi József



Idén elõször fõzõversenyt szervezett az Önkormányzat a bornapok keretében.
Meglepõen nagy sikere volt ennek a programnak. Szombaton 10 órakor
kezdõdött a fõzés, de volt aki már elõbb jött, hisz 13 órára kész kellett lenni
az étellel. Sokan jöttek már ekkor is nézelõdni, hisz ezzel a programmal
egyidejûleg zajlott a zsibvásár, amit Ányos Eszter szervezett, Tomposné Vali
néni pedig kézmûves foglalkozást is
tartott a gyerekeknek, miközben a
leselejtezett könyvtári könyveket árulta.
Két boros gazda is kinyitott, hogy senki se
maradjon szomjasan. Az idõ is végül
kegyes volt hozzánk, hisz a reggeli zápor
10 órára már elvonult, bár a szél még
maradt. Valószínûleg emiatt is
választották többen ezt a programot, hisz
nem igazán volt strandidõ. 10 fõzõ
készített finomabbnál finomabb étkeket. A
fõzõversenyre egyébként keddtõl lehetett
jelentkezni, az elsõ tíz jelentkezõnek
biztosított az Önkormányzat 3 kg általa
megválasztott húsfélét. A következõ
csapatok és ételek készültek: Magyar Pál
pacalpörköltet fõzött, Götli József és Marika Götli féle gulyást, Nagy György
kõmég gulyást, a Tóth és barátai csapat Savaria pörit (marhapörköltet)
készített. Igazi különlegességgel rukkolt elõ Bárdos Krisztián és Tóth Gábor,
alias sörpusztító kannibálok, akik bográcsban készítettek marhafelsált
vadasan, hozzá pedig faszénen sült kenyérlángost tálaltak. Hajdúszoboszlóról
érkezett két fõzõ: Gönczi Lajos, aki hajdúsági csülökpörköltet fõzött
hortobágyi mangalica szalonnával, pásztortarhonyával, Németh László pedig

marhalábszár pörköltet szoboszlói módra növendékbõl, füstölt szalonnával és
pásztortarhonyával.  Két csapat erdélyi étellel készült: Farkas Szilárd és Járai
Norbert palóclevest, Berzéki Attila és Velladics Róbert csángó gulyást fõzött.
Bárány Ákosnál pedig füstölt csülkös bablevest lehetett kóstolni Buci módra.
Ebédre már népes tömeg gyûlt össze várva a különlegességekre, hisz egy

ugyanolyan ételt is mindenki másképp
készít el, a saját fûszerezése, szájíze
szerint. Elõször a zsûri evett az elkészült
ételekbõl, utána lehetett a vendégeknek is
kóstolni. Nem egész adagokat osztottak a
fõzõk, hisz igazából itt az volt a lényeg,
hogy a vendégek is minél több ételt meg
tudjanak kóstolni, és ez alapján õk is
szavazhattak, hogy nekik melyik étel ízlett
a legjobban. A zsûri tagjai - Ányos Eszter,
Bukovics Judit, Szõke Barna - végül
meghozták a döntést:
I. helyezett: Bárdos Krisztián - Tóth
Gábor (alias sörpusztító kannibálok)
marhafelsál vadasa faszénen sült
kenyérlángossal

II. helyezett: Bárány Ákos csülkös bablevese Buci módra
III. helyezett: Farkas Szilárd - Járai Norbert palóclevese
A közönség díját pedig Nagy György kõmég gulyása kapta.
Minden étel finom lett, a bográcsok hamar kiürültek.

Köszönjük minden résztvevõnek a fáradozását, aki hozzájárult a
fõzõverseny és a bornapok sikeréhez!

Fedõné Vodenyák Katalin

Az Ábrahámhegyi Bornapok keretén belül vasárnap egy kis kirándulást
szerveztünk, a Salföldi Pálos Kolostorromhoz, azok részére akik még nem
jártak ott, vagy,  már látták, de szívesen eljöttek újra.  A Polgármester Úr
köszöntötte a megjelenteket, a kirándulásra pedig Vella Feri bácsi kísért el
bennünket.
A Boldog Özséb alapította és Remete Szent Pál oltalmába ajánlott Pálos rend
az egyetlen Magyarországon alapított férfi szerzetesrend.  1262-ben a rend
megalakulásának pápai jóváhagyását Aquinói Szent Tamás járta ki. Ekkor a
Budaszentlõrinci kolostor vált a rend központjává. Ez a kápolna a XV.
századtól híres búcsújáró hely volt., csodás gyógyulásoknak, rabokért való
hatásos imáknak a színhelye. A rendre a remeteség hármas jellege nyomja rá
bélyegét,  az imádság, a magány és a vezeklés szeretete. Kezdettõl fogva
végzett missziós és tanítási feladatokat is. 1308.-ban több kiváltságot kapott a
rend.  Nem kellett többé részt venni az egyházmegyei zsinatokon, nem kellett
tizedet fizetni a püspöknek, szabadon generálist választhattak. 1342-ben pápai
engedéllyel a pálosok a szürke vezeklõ ruhát felcserélték fehérre, hogy
megkülönböztessék magukat a kóbor, sokszor botrányokat okozó "remetéktõl."
Nagy Lajos király aki a rend legnagyobb jótevõje volt, és akit a pálosok mindig
boldogként tiszteltek, közbenjárására a pálosok megkapták mindazt a jogot,
amit a plébániák élveztek, és ezzel rendszeressé vált a lelkipásztori munka.
Bõkezûségében meg kellett inteni a királyt, mert a túlzott gazdagság nem tett
volna jót a szerzetesi fegyelemnek. Sokszor töltött el néhány napot kedvelt
pálosai között az általa alapított  márianosztrai kolostorban.  Az adományok és
pártfogók sokasága ellenére a rendben virágzott a szerzetesi fegyelem.  IV.
István pálos generális  éberen, bár néha túlzásokba is esve õrködött a szerzetesi
fegyelem felett. A cellák ajtajára lyukat fúratott, hogy azon keresztül az elöljáró
a nap bármelyik órájában ellenõrizhesse a szerzeteseket. Rendtársaitól meg is
kapta a nem éppen kellemes "Fúró" melléknevet. Voltak azonban olyan pálos
vezetõk is akik a bûnbe esett szerzeteseket nem szigorral, hanem jó szóval,
szeretettel próbálták a jó úton tartani:  I. Gergelyrõl, Mátyás király kedvenc
pálosáról jegyezték fel, hogy egyszer rajtakapott két testvért, amint étkezési
idõn kívül, egyikük cellájában egy sült kappanból lakmároztak. Finom
megjegyzése - "A Jóisten bocsássa meg nektek, hogy engem nem hívtatok
meg." - többet használt, mintha megbüntette volna õket. Szintén az õ idejébe
történt, hogy Mátyás király ellátogatott a budaszentlõrinci monostorba. A
szerzetesek éppen ebédeltek, amikor a király kíséretével megérkezett. A jámbor
kapus testvér megnézte, ki az, majd túlságosan lelkiismeretesen véve a
szabályt, amely szerint az elöljáró engedélye nélkül tilos bárkit is beengedni,
faképnél hagyva a királyt loholt jelenteni a dolgot Gergely atyának. Gergely
rémülten rohant a király elé, nem gyõzve mentegetni a testvér ügyetlenségét.
De a király egy cseppet sem haragudott, sõt a testvért példaképül állította
kísérete elé: "Bárcsak ti is mindig ilyen hûséggel és engedelmességgel
szolgálnátok engem." Mátyás király uralkodása alatt a pálos kolostorok minden
téren növekedtek: szerzetesi fegyelemben, szellemiekben és anyagiakban
egyaránt. Egyes házak, különösen a budaszentlõrinci, a tudomány és
mûvelõdés központjai lettek. Mátyás halála után elszaporodtak a zaklatások. A
török portyázókon kívül a magyar földesurak is fosztogatták a kolostorokat.
Több szerzetest megöltek, néhány kolostor elpusztult. Ilyen körülmények
között a rendi növendékek megválogatása is hagyott némi kívánnivalót maga
után, így elõfordult az is, hogy egyik-másik, megfeledkezve magáról,
megdézsmálta a kolostor kincseit, és azzal megszökött. Úgy próbálták
visszaállítani a  fegyelmet, hogy a lehetõ legalkalmasabb elöljárókat
választották. Több kolostorban volt perjel Zákoly János, aki püspökként lépett
be a rendbe, mégsem szégyellte együtt végezni a többiekkel a legutolsó

munkákat sem. A többi szerzetessel együtt söpörte a kolostor folyosóit, velük
együtt hordta a trágyát a földekre. 1401-ben IX. Bonifác pápa engedélyt adott
a pálosoknak, hogy bármely egyetemen tanulhassanak. Kissé késõn, de a Pálos
Rend ezzel bekapcsolódott a tudományos munkába is. A kódexek, amelyek a
pálos szerzetesek keze alól kerültek ki,  felkészültség és mûvészi érték
szempontjából is az elsõk között szerepeltek. A Rend színvonalára jellemzõ,
hogy a noviciátusban (az elsõ év) a "lélek összeszedettsége" mellett
irodalmat,muzsikát és festészetet is tanítottak a szerzetesnövendékeknek.  A
Budaszentlõrinci építõmesterek építették meg a gótikus Magyarországnak
mintegy száz vidéki pálos kolostorát. Innen látták el kõszobrokkal,
faragványokkal, színes üvegablakokkal és orgonákkal az ország valamennyi
pálos templomát. A virágzást II. József  1786-os feloszlató rendelete tiporta el,
amely után csak Lengyelországban maradt meg egy kis mag.  150 évig nem
sikerült újraéledniük. Magyarországon csak 1934-ben nyílt lehetõség a
hazatelepülésre. Az ötvenes években az államhatalom feloszlatta a
szerzetesrendeket. Ekkor hazánkban a pálos szerzetesek száma 38 volt. A tagok
toborzása azonban titokban folytatódott. A rendszerváltozás után négy
kolostorban indulhatott meg ismét a pálos élet, Budapesten, Pécsett,
Márianosztrán és Petõfiszálláson. Napjainkban hazánkon kívül
Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Fehér-Oroszországban,
Ukrajnában, Horvátországban, Szlovákiában, Csehországban, Belgiumban,
Kamerunban, Ausztráliában, a Dél-Afrikai Köztársaságban és az USA-ban
vannak rendházaik. A magyarságtudat mindig jellemzõje volt a rendnek. A
pálos szerzetesek elsõsorban nem magukért, hanem nemzetükért, hazájukért
imádkoznak, vezekelnek. Az õsi igazság mindegyikük tudatában él: "Et tu
Hungaria, mi dulcis patria, cum Paulinis crescis, et cum itidem decrescis.  - "Te
is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni és ugyanazokkal
fogsz hanyatlani."
A Pálosok a történelmi Magyarország minden vidékén otthonra találtak, több
tucat rendházat alapítottak a középkorban.  Közülük sajnos csak néhány és
legfeljebb romjaiban élte túl a török idõk pusztító viharait. Az egyik legrégibb
pálos kolostor 1263 elõtt keletkezett a Badacsony hegyének keleti oldalán, az
akkortájt még másként nevezett salföldi, amely bizonyosan felépült 1307-ig.
Az erdõ sûrûjébõl váratlanul felbukkanó szerzetesi templom  festõi látványú. A
22 méter hosszú, 6 méter széles, kelet-nyugati tájolású templomot pontosan
kétfelé osztja a téglával kiegészített diadalív. A hajó déli falán két, a szentélyén
három tágas, csúcsíves ablak nyílik,  kívülrõl támpillérek erõsítik meg.  A
kolostor négy szárnyból álló épületmaradványai a templom északi oldalához
csatlakoznak. Középütt kicsiny, zárt udvart fognak körbe, az udvaron kút helyét
tárták fel, és méteres magasságban állnak a kerengõfolyosó falai. A mélyebben
fekvõ keleti traktus alatt pincehelyiségek vannak, a dongaboltozatok egykoron
a szerzetesek élelemtartalékai mellett alighanem boroshordókat rejtettek. A
védelemre is alkalmas épületegyüttes bejárata az északi oldalon nyílt, a
templomba a nyugati kapun át is be lehetett lépni. A korai oklevelekben még
más neveken emlegetett salföldi klastromot feltehetõen a környéken sok helyütt
birtokos Atyusz nemzetség valamelyik tagja alapította a XIII. század utolsó
harmadában. Folytonosan bõvítették az 1400-as évek folyamán; késõ gótikus
részleteinek tanúsága szerint pedig a XV. század végén került sor alaposabb
átépítésére, templomának újraboltozására.  A kolostorrom renoválására 1963-
64-ben került sor, azóta folyamatosan szépen rendben tartják, és évente Mária-
Magdolna búcsú és szeretet lakoma színhelye. Ezt látogattuk meg,
kényelmesen sétálva az erdõn át. Mi felnõttek beszélgettünk, a gyerekek pedig
játszottak, szaladgáltak közben.  Így vált kellemes vasárnap délelõtti együttlétté
ez a kirándulás. Bakosné Tóth Erzsébet

Séta a Pálos kolostorromhoz

FÕZÕVERSENY A BORNAPOKON
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TISZTELT EGYESÜLETI  TAGOK, 
ÁBRAHÁMHEGY BARÁTAI!

Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület, a Nádirigó Egyesület,

a NABE Ábrahámhegyi Csoportja az Önkormányzat támogatásával

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT szervez Ábrahámhegy területén

Idõpont: 2008. szeptember 20. szombat reggel 9 óra

A találkozás helyszíne: Tûzoltó Szertár (football pálya)

Az Önkormányzat biztosítja a szemétszedõ zsákot 

és kesztyût, valamint gondoskodik az összegyûjtött szemét elszállításáról.

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

Vella Zsolt Dr. Ballagi Farkas Gödrös Zsóka Fedõné Vodenyák Katalin

polgármester fürdõegyesületi elnök Nádirigó elnök NABE elnök

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani a KVARC
ÁSVÁNY KFT.-nek, hogy szállító jármû és sofõr
biztosításával az idén is segítségünkre voltak a
kiállítási anyagok Budapestrõl Ábrahámhegyre
szállításában, illetve azok visszajuttatásában
Köszönjük a Kft. vezetésének és Varga Józsefnek
is aki a szállításban segédkezett!

Ábrahámhegy Önkormányzata

Csoda az ablakpárkányon
Egyik június végi napon arra lettem figyelmes,

hogy a posta-szoba ablakpárkányán lévõ
virágládába fészket rak egy kis madár.Mivel a
ládában gyönyörû muskátlik vannak (Varjaséktól),
gondot jelentett,hogy hogyan öntözzem  a
virágokat,hogy a tojások,késõbb a fiókák na meg
az anyjuk ne fázzon meg. Egy tálkát raktam a
fészek alá,így nem ázott át. Mind az öt tojás kikelt.
Nekem az jelentett nagy meglepetést,hogy milyen
gyorsan nõnek.Alig telt el tíz nap,és már ki is
repültek.                                                 T.J.-né

PROGRAMOK ÉV VÉGÉIG:
Tûzijáték és Ünnepség Augusztus 20. Strand 
Szüreti felvonulás Október 4. 
Október 23-i ünnepség és Kirándulás Október 23. Emlékmû, Pálos Kolostor Rom

Filmvetítés a Mûvelõdési házban 
Népmûvészeti kiállítás November 14. Mûvelõdési ház 
Márton nap November 15. Mûvelõdési ház 
Katalin napi bál November 22. Mûvelõdési ház 
Adventi készülõdés November 29. Mûvelõdési ház 
Mikulás ünnepség December 6. Mûvelõdési ház 
Idõsek karácsonya December 19. Mûvelõdési ház 
Szilveszteri batyus bál December 31. Mûvelõdési ház 

Sose kezdjük borivással a napot, a reggeli bor
megfekszi a gyomrot, rátelepszik a mozgás-
központunkra, és kettõslátás is kialakulhat.

Tapasztalt szüretelõ törkölypálinkával indítja a
reggelt, féldecis kiszerelésben, ennek kiváló az
értágító hatása, meg a muslincák sem jönnek 
ránk annyira, mint bor esetében.

Lehetõség szerint keveset tartózkodjunk napon, a
szeptemberi- októberi napsütésnek még ereje van,
könnyen okozhat szédülést, kóválygást, egyensúlyi
zavarokat. Ha tehetjük, vonuljunk a pince
hûvösébe, a megfáradt, kitikkadt szervezet itt tud
igazán akkumulálódni.

Ernyõt, botot sose vigyünk magunkkal a pincébe,
ez tudniillik a lépcsõn való lezuhanásunkban
akadályozhatja a biztos talajfogást, plusz a
poharakat is leverhetjük vele, ami újabb bajforrás
lehet. (Vágásos sérülések)

A lopót mindig kézzel fogjuk, így szabad
kezünkkel megtámaszthatjuk szüretelõ társunkat.

Sose vedeljük a bort, csak hörpöljük,
kortyolgassuk. A vedelõ borivó unesztétikus,
beárnyékolja az egész szüretet, valamint a saját
kezére is rá szokott lépni.

Óránként, kétóránként jöjjünk fel a pincébõl,
nézzük meg, hol tart a szüret, mire jutottak az
asszonyok és a gyerekek. Ha a tõkék között
szemlélõdünk, kapaszkodjunk erõsen a karókba,
lábunkat próbáljuk meg ciklikusan egymás elé
rakni.

Az éneklés (Részeg vagyok rózsám), szavalás
(Ej, döntsd a tõkét) jótékonyan hat tüdõre, 
szívre, növeli az együvé tartozás érzését, 
meg a seregélyek is elmennek tõle a környékrõl.

A házassági ígéretekkel csínján kell bánni, ez
másnap rossz közérzetet okozhat.

Szüreti összeszólalkozásoknál bicskát,
hordódongát nem illik használni, kínáljuk meg
óborral az ellenfelet, az majd leteríti.

Ha beszédünkben már túlságosan sok a
mássalhangzó,  taglejtésekkel is kifejezhetjük
magunkat. Ennél kifejezõbb, ha csak ott ülünk - a
sarokba támasztva.

Pincelépcsõre ne feküdjünk le aludni, mert
átesnek rajtunk poharastól, lopóstól.

Reggelre kelve ne ijedjünk meg a táskás szemû,
piros orrú embertõl a tükörben. 
Megvan szegénynek a maga baja...

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
mûszak 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, Szerda, Csütörtök:  15-20
Péntek, Szombat:              15-21
Vasárnap: Zárva
Kultúrház nyitva tartása:
Szerdától-szombatig 15-21 óráig
Tûzoltóság: Tel.: 471-539
Csõtörések bejelentése: DRV RT Badacsony Egry
József. sétány Tel.: 87/531-007
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
ügyfélszolgálat 06-40/220-220
Mûszaki hibabejelentés: 06-40/330-330

Falugazdász (Pekli Tamás)
Tel.: 30/410-9525 Minden kedden 13-14 óráig
Hegybíró (Szõke Géza)
Minden pénteken 15.30-17 óráig
Gyermekjóléti szolgálat
Bögös Rita  Tel.: 06-20/999-5442; Minden hétfõn 10-12 óráig
Családsegítõ szolgálat
Nagyné Arató Zsuzsanna Tel.: 06-70/933-8066
Páros héten szerdán 12-13.30
Helyük: Kultúrális Centrum (volt iskola), Badacsonyi u. 12.
Hátsó udvar felõl

SZÜRETI SZABÁLYOK 


