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Kedves Lakosaink, Üdülő Tulajdonosaink, kedves Vendégeink!
Köszöntöm Önöket az Ábrahámhegyi Hírmondó hasábjain! Már javában dübörög a 2014-es nyári szezon, igaz
eddig felemásra sikerült. A hosszú, forró nyarat előrejelzőket nem igazolja az időjárás. A borús, esős napok
miatt a strandon a várt vendégáradat is elmaradt, a vendéglátásban kevés a fogyasztás üresen állnak kiadó
szobák. Nem erre számítottunk.
A vendégeket várva, tavasz óta rendezgettük, gondoztuk településünk utcáit, parkjait, játszótereit.
Csinosítottuk szépítettük strandunkat, annak ellenére, hogy a Balaton magasan tartott vízszintjét, nem csak a
parti ingatlanok, hanem strandunk is megsínylette. A felázott talajon gyakran még a fűnyírás is gondot okozott.
A nem túl kedvező időjárást igyekszünk ellensúlyozni még több kulturális, szórakoztató, és sport programmal,
hogy az idelátogató vendégek akkor is kellemesen tölthessék
a nyaralásra szánt idejüket, ha nincs kimondottan strandidő. A
Kulturális Centrum és a Művelődési Ház nyitva áll mindenki
előtt. Képviselő testületünk a civil szervezetekkel, és a
kulturális munkatársakkal együtt az idei évre több mint 40
kulturális és szórakoztató programot tervezett. Ezen kívül
kellemes séták, kerékpározási, kirándulási lehetőségek segítik
a szabadidő eltöltését. A pihenésre vágyók is megtalálhatják
számításukat, bár, néha a legváratlanabb időpontokban felbőg
egy-egy fűnyíró, kerti gép, vagy hangosabb zene.
Keressük együtt az egészséges kompromisszumokat, igyekezzünk békében, barátságban élni, hiszen ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, és mindenki jól érezze magát településünkön,
szükség van a közös összefogásra, egymás támogatására,
toleranciára. De ezt ne csak mi várjuk el másoktól, hanem mi
is legyünk türelmesek másokkal. Hiszem és tudom, hogy
találhatunk közös megoldást.
Mik is a céljaink? Előző lapszámunkban ismertettem a 2014
évi terveinket. Továbbra is egyik legfontosabb feladatunk környezetünk gondozása, szebbé tétele. Képviselői javaslatra
tervezzük, hogy emlékfákat ültetünk a patak parti sétányra. Kiemelt feladatunk a közbiztonság fenntartása,
melyben komoly szerep jut a Polgárőr Egyesületnek, épített értékeink karbantartásában, kezelésében pedig
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájára számíthatunk. Képviselő testületünk nevében ezúton is
megköszönöm munkájukat! A közvilágítás további fejlesztése is kiemelt feladatunk. Nagyon fontos a kötelező
közszolgáltatások, úgymint a szemétszállítás, és a csatorna szolgáltatás igénybevételének végrehajtása. Itt is
csúszhat porszem a gépezetbe, de ezt igyekszünk a legminimálisabbra csökkenteni és amennyiben hibáztunk
azt javítani. Célunk még, hogy a kulturális, sport, és szórakoztató rendezvényeink minél szélesebb körben
kielégítsék településünk lakóinak, a nyaraló tulajdonosok, és az ide látogató vendégek igényeit.
A leírtakat gondolatébresztőnek szántam, és egyben tájékoztatom Önöket, hogy 2014. augusztus 1-én,
pénteken 18.30-kor a közbiztonságot érintő kérdésekben rendőrségi fórumot tartunk, majd ezt
követően közmeghallgatásra kerül sor a Művelődési Házban, ahol fenti kérdésekben is várjuk
észrevételeiket, javaslataikat. Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Vella Zsolt polgármester
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MIRŐL TÁRGYALT ÉS DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ TESTÜLET?
A testületi ülések tartalma tájékoztató jellegű, a hivatalos jegyzőkönyv és a rendeletek hatályos
szövege megtalálható a honlapon, vagy az Önkormányzaton ügyfélfogadási időben megtekinthetők

A képviselő testület 2014. április 22-i rendkívüli nyilvános ülése
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester, Kovács József alpolgármester, Fedőné Vodenyák Katalin,
Gáspár József, és Zavari Judit képviselők. Tanácskozási joggal megjelent Tóthné Titz Éva aljegyző

A rendkívüli ülésen a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása
tárgyában benyújtandó pályázatot tárgyalta a testület, mely témában az alábbi döntés született:
Ábrahámhegy Község Önkormányzata pályázatot nyújt be térfigyelő kamerarendszer kiépítésére,
6.024.099.- Ft értékben, melyből az igényelt támogatási összeg a költségek 100%-a, azaz 6.024.099.- Ft.
A pályázat benyújtására és a további intézkedés megtételére a testület az alpolgármestert bízta meg.

A képviselő testület 2014. május 6-i nyilvános ülése
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester, Fedőné Vodenyák Katalin, Gáspár József, és Zavari Judit képviselők,
távol maradását jelezte: Kovács József alpolgármester. Tanácskozási joggal megjelent dr. Szabó Tímea jegyző,
meghívott: Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó.

A polgármester napirend előtt tájékoztatta a testületet 2 fő temetési segélyben való részesítéséről, összesen
80.000 Ft összegben. A tájékoztatót a testület elfogadta.
1. napirendi pont: Ábrahámhegy önkormányzat 2/2013. (III. 06.) költségvetési rendeletének
módosítása, mely az év végi beszámoló készítésekor végzett előirányzat módosítások miatt szükséges. A
költségvetés módosítását 266.971 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a képviselő testület elfogadta.
2. napirendi pontként a képviselő testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetés
teljesítését az alábbi fő számokkal: A tényleges teljesítés 257.656 e Ft bevételi és 123.152 e Ft kiadási
főösszeg. Az előző évi pénzmaradvány 107.414 eFt volt. 12 fő volt a létszámkeret, ebből 8 fő közalkalmazott
és 4 fő közfoglalkoztatott. A felhalmozási kiadások összege: 5.255 e Ft.
3. napirendi pont: Falugondnok beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról: Pacsi József
falugondnok írásban beadott beszámolóját tárgyalta a testület, mely szerint:
A szolgálat 2011. március 1-én indult, és a falugondnok a működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően
végezte feladatait, úgymint:
- Az iskolások, óvodások szállítása,
- Ebéd szállítás a badacsonytomaji iskola konyhájáról (jelenleg 4 fő, korábban 7-8 fő részére)
- Egészségügyi alapellátáshoz és szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
- Kulturális események támogatása, színházlátogatók esetenkénti szállítása
- Sporteseményekre, rendezvényekre való szállítás, kiállítások anyagának szállítása
- Egyéb önkormányzati feladatok ellátása (anyagbeszerzés)
Az iskolások és óvodások intézménybe juttatása reggel kb. 70 percet, hazaszállításuk délután kb. 100 percet
vesz igénybe. 2013-ban rendszeresen 23, szeptembertől 21 gyermek vette igénybe ezt az ellátást.
Egészségügyi alapellátásra, háziorvoshoz néhány esetben kértek segítséget, szakellátásra havi
rendszerességgel 1 főt kellett Tapolcára, valamint Veszprémbe szállítani. Alkalomszerűen 6 személyt kellett
kórházba Tapolcára, Ajkára, Veszprémbe, Balatonfüredre, ill. Keszthelyre szállítani.
Több alkalommal érkezett megkeresés az iskolák, illetve az óvodák részéről a gyerekek sporteseményre,
bábelőadásra, színházlátogatásra szállítására.
A nyugdíjasok színházlátogatásra vették igénybe a szolgálatot.
Több alkalommal volt szervezett bevásárlás Szabóné Berki Szilvia segítségével.
A faluban működő házi gondozóval együttműködve gyógyszerek kiváltásában, a megrendelt gyógyszer
elhozásában segédkezett.
A napi feladatokat a polgármesterrel egyeztetve végzi.
Vella Zsolt polgármester kérdése dr. Szabó Tímea jegyző asszonyhoz, hogy a falugondnoki állami
támogatás megérkezik-e, illetve, hogy a kistérségi szállítás összegét is megkapják-e, mivel a gépkocsi
fenntartást az önkormányzat finanszírozza, ami sokba kerül, amit kapnak az csak a bérre, és a járulékokra
elég. Dr. Szabó Tímea: A falugondnoki állami támogatás megérkezik, a kistérségi szállítás összegére pedig
rákérdez. Több kérdés a témával kapcsolatban nem merült fel, a képviselő testület a falugondnok
beszámolóját elfogadta.
(folytatás a 3. oldalon)
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4. napirendi pont: A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata: A törvény szerint az önkormányzatnak
a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatban felmerült szükséges és indokolt költségek alapján,
rendeletben kell megállapítania az alábbi díjakat:
- a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
- a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díját, - ez nem haladhatja
meg az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek
egyszerű számtani átlagának 5%-át)
- a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,
- a temetőbe való behajtás díját.
Dr. Szabó Tímea, jegyző tájékoztatta a testületet, hogy indokolt a módosítás, mivel megállapítható, hogy a
temető fenntartási hozzájárulás díja nem felel meg annak a szabálynak, hogy az adott évben az egyes
sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át (5774 Ft) nem haladhatja
meg. A temető fenntartási hozzájárulás díja most: 10. 000 Ft+áfa/alkalom.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta és
az alábbiak szerint kívánja módosítani:
A temetési hely, illet leg az újraváltás díja:
Temetési hely megváltási díj:
1 személyes sírhely 50.000 Ft
2 személyes sírhely 90.000 Ft
4 személyes sírhely 150.000 Ft
Gyermeksírhely 0 Ft
1 személyes sírbolt 150.000 Ft
2 személyes sírbolt 270.000 Ft
4 személyes sírbolt 480.000 Ft
Urnafülke 80.000 Ft
Urnasírhely 50.000 Ft
A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető
fenntartási hozzájárulás díját a testület 0 Ft-ban állapítja meg, tekintettel arra, hogy a vállalkozó ezt a díjat
várhatóan továbbszámlázná a megrendelőnek.
A képviselő testület felkéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására, valamint arra,
hogy a rendelet módosításának tervezetét terjessze a képviselő testület elé a következő testületi ülésre.
5. napirendi pont: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosítása: Dr. Szabó Tímea jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az SZMSZ módosítására azért van
szükség, mert eddig szakfeladatokra könyveltek a pénzügyi dolgozók, most kormányzati funkció kódokat kell
alkalmazni, ezt szükséges átvezetni az SZMSZ mellékletében. Szükséges még módosítás a szociális
rendelet miatti hatáskörváltozás, valamint a belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó kistérségi társulással
kapcsolatos változások miatt.
A belső ellenőri feladatok költségeit várhatóan a Kővágóörshöz tartozó 10 önkormányzat vonatkozásában
lakosságszám arányosan osztják meg. Évente egy belsőellenőrzésre szükség van, és ennek költségét be
kell építeni a költségvetésébe. Az ellenőrzéseken belül szabályzatellenőrzést is terveznek, így minden
önkormányzatnál minden szabályzat át lesz nézve.
6. napirendi pont: A polgármester beszámolója az önkormányzat részvételével működő társulások
2013. évi tevékenységéről: 2013. január 1-től a helyi önkormányzatok társulásai csak jogi személyiséggel
rendelkező társulások lehetnek, ezért a 2013. január 1. előtt megkötött önkormányzati társulási
megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálni és a törvénynek megfelelően módosítani.
Ezen módosítások minden érintett társulás tekintetében megtörténtek.
Ábrahámhegy település 2013. évben három önkormányzati társulásban vett részt:
1. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2. Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátást biztosító
Intézményi Társulása
3. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás (2013. június 30-ig) Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás (2013. július 1-től)
A Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás célja, hogy a pedagógiai munka szakmai
színvonalának megtartása mellett, az óvodai nevelés és oktatás kötelező feladatainak ellátása, és azok
finanszírozása minél hatékonyabb és költségkímélőbb legyen. A társulás tagjai 2013. évben: Révfülöp,
Ábrahámhegy, és Balatonrendes. A társulási tanács 6 ülést tartott, az üléseken a polgármesterek vettek
részt. A Révfülöpön tartott időközi választás miatt megváltozott a polgármester személye, ezért a Társulási
tanács ezt követően új elnököt választott, Kondor Géza Révfülöp polgármestere személyében. (folyt. a 4. oldalon)
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Az üléseken a jogszabály által kötelezően megtárgyalandó előterjesztések (költségvetés, beszámolók,
koncepció), valamint az aktuális kérdések kerültek megtárgyalásra.
Elkészítésre került a társulási megállapodás módosítása, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat, a
társulás által fenntartott intézmény alapító okirat módosítása, az óvodai házirend, és SZMSZ, a pedagógia
program véleményezése, munkaterve. A Társulási ülések jegyzőkönyvei megküldésre kerültek a Veszprém
Megyei Kormányhivatal részére.
Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátást biztosító
Intézményi Társulásának célja, hogy a közös fenntartású intézményben a munkaerő kihasználtsága jobbá
váljon, az egy óvodásra eső fajlagos költségek csökkenjenek. A társulás tagjai: Badacsonytomaj,
Ábrahámhegy és Salföld. A Társulási tanács 2013.évben 2 ülést tartott. A Társulási megállapodás szerint
bizonyos kérdésekben a társulási tanács helyett, az együttes testületi üléseken kerültek meghozatalra a
döntések. Együttes testületi ülés az Óvoda intézményét érintően 2013-ban 4 volt. Az üléseken döntés
született a jogszabály által kötelezően megtárgyalandó kérdésekben (költségvetés, beszámolók, koncepció),
valamint az óvoda alapító okiratának módosítása, és pedagógiai programja kérdésében. Döntöttek az
SZMSZ, és a házirend elfogadása tárgyában, a 2013/2014. nevelési évben indítható csoport számok
meghatározásában, a felvételi körzethatárok felülvizsgálatában.
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 2013. július 1-től, Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás: Jogszabályi változás miatt 2012. december 31-én megszűnt a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulás Munkaszervezete. A feladatokat 2013. január 1-től a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal látta el, majd 2013. július 1-től Lesenceistvánd település polgármestere vállalta a Társulás vezetését,
a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal pedig a munkaszervezeti feladatok ellátását. Ennek
értelmében elkészült a társulási megállapodás módosítása, a társulási SZMSZ, a társulás által fenntartott
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítása. Megtörtént az
alelnök megválasztás, a Pénzügyi, - Ellenőrző, - Szociális Bizottság Elnökének és Tagjainak megválasztása.
A Társulás neve: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás lett.
A Társulás által ellátott feladatok a következők:
Szociális alapszolgáltatási feladatokon belül:
- a családsegítés, szociális étkeztetés és házi
- segítségnyújtás
- gyermekjóléti szolgálat,
- támogató szolgálat.
Ezen feladatok ellátására a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot tartja fenn.
Feladata még:
- az egészségügyi alapellátás,
- központi orvosi ügyelet megszervezése és fenntartása.
- Belső ellenőrzési feladatok.
- Épületüzemeltetési, épület-fenntartási feladatok.
Ábrahámhegy Önkormányzata érintett a gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés, a házi
segítségnyújtás, a családsegítés, a belső ellenőrzés, az épületüzemeltetés és a központi háziorvosi ügyelet
működtetésében. A polgármester rendszeresen részt vesz a Társulási Tanács munkájában, képviselve a
település érdekeit. A társulásban végzett feladatok többsége települési szinten is megjelent, mivel a
képviselő-testületeknek kellett megerősíteni egy-egy kérdés eldöntését. Ilyen volt a társulás
létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének benyújtása is.
A Társulási Tanács 2013-ban a törvényi kötelezettségnek megfelelően ülésezett, elfogadta költségvetését,
az előző év beszámolóját, a költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, a koncepciókat, mind
a társulás, mind az általa fenntartott költségvetési szervek vonatkozásában.
A 2013. évet érintette a Révfülöpi Szociális Szolgálat megszűntetése, 2013. december 31-i hatállyal.
Feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás vette át és látja el a Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat útján 2014. január 1-től, (így a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés feladatkör ellátási területe 7 településsel bővült.)
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás jelenleg 33 tag önkormányzat fenntartásában működik.
A polgármester beszámolóját a testület tudomásul vette és elfogadta.
7. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés: A 2013. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésben
hiányosságot nem jeleztek. A képviselő testülete az ellenőrzésekről szóló jelentést elfogadta.
8. napirendi pont: A 2013. évi rendezvények elszámolása: A bornapoknak 2.025 eFt volt a kiadása,
amelyből a poharak 450 eFt-ba kerültek. A mentőszolgálat költsége 247 eFt, igen magas, viszont nagy
létszámú rendezvény esetén szükséges a mentőszolgálat. Három évvel ezelőtt, ha nincs orvos, komoly
problémánk lett volna, amikor egy német vendég a szívével rosszul lett. A fotózás költségét, és a
testvérvárosi kapcsolatok költségét külön kell szerepeltetni. A testület a 2013. évi rendezvények
elszámolásáról szóló jelentést tudomásul vette és elfogadta.
(folytatás a 5. oldalon)
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9. napirendi pont: Strandi ügyek: A strand biztonsági őrszolgálatára a G. GUARD Security
(székhely:1041 Budapest, Árpád u. 177.) részéről érkezett ajánlat. A cég 600 Ft+Áfa/óra áron tudja a
szolgáltatást biztosítani. A 2013. évi őrzés díja is 600 Ft+Áfa/óra összegű volt. Ennél olcsóbbat nem találtak.
A polgármester javasolja, hogy őket bízzák meg a strand őrzésével, mivel már évek óta rendesen végzik ezt
a feladatot. A képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott arról, hogy a strand őrzési
munkáira 2014. június 1. napjától–2014. szeptember 15-ig (naponta 18.00-6.00 óra) a G. GUARD Securitycéggel kíván megállapodni. Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Strand vízi mentési feladatainak ellátása: Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az előző
években a strandi vízi mentésre Ábrahámhegy önkormányzata a Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálata
Egyesülettel (Zánka) kötött szerződést. Az egyesület megküldte a megbízási szerződés tervezetét, 2014
évre is, mely szerint a Vizi mentés díját, a múlt évihez képest az inflációval, vagy annál egy kicsivel többel
emelik. A láncos medertisztítást elvégezték a helyi dolgozók és a továbbiakban is így oldják ezt meg. A
testület határozott arról, hogy a községi strandon vízi mentő alkalmazására a strand nyitásának időpontjától
– 2014. szeptember 15-ig, a Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálat Egyesülettel kíván megállapodni, 1 fő
vízi mentő foglalkoztatásával, és a szolgáltatást az alábbiak szerint fogadja el:
- a vízi mentési feladatok 8.020 Ft+Áfa/nap/fő
- Szállásdíj hozzájárulás 1.400 Ft+Áfa/nap/fő.
- Rádió bérleti díj 750 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő jelezte, hogy reggel a strandon takarítási szünet lesz.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: A rendelet szerint strand nyitvatartása 9-18.00 óráig van, kilenc óra előtt mindenki
saját felelősségére használja a strandot. Ilyenkor nincs vízi mentő szolgálat. A strand üzemeltetési
szabályzat módosítását a Népegészségügyi Intézettel jóvá kell hagyatni,de ennek költsége is van.
Reggel a strandot takarítják és géppel dolgoznak, 8.30-9.00 óráig mindenki köteles elhagyni a strandot, ott
csak a személyzet tartózkodhat.
10. napirendi pont: Polgárőr Egyesület ügye: A képviselő-testület 191/2013. (XI.17.) határozatában
egyszeri, 300.000.- Ft összegű támogatásban részesítette az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet. A
támogatás felhasználási ideje 2014. február 15, az elszámolás határideje 2014. február 28. volt. Tekintettel
arra, hogy a rendelkezésre álló idő rövid volt, az egyesület a támogatásnak csak kis részét költötte el, erről
az elszámolást benyújtotta, és egyben kérte a megállapodás módosítását, hogy a fennmaradó, elszámolásra
még nem került összeggel 2014. november 31-ig számolhasson el. A testület a támogatásról szóló
megállapodást módosítja, a felhasználás határideje: 2014. november 31. lesz
11. napirendi pont: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás
módosítása, melynek oka, Salföld önkormányzatának belépése. A módosítást a testület elfogadta, felkéri a
polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanácsot értesítse, a jegyzőt pedig, hogy a szükséges
bejelentést a Magyar Államkincstár felé tegye meg.
12. napirendi pont: Strandi területbérleti ügyek: A H2 Ábrahám Kft. kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a strandon, 2013. nyarán is bérelt 9,2 m2 nagyságú területet 2014. június 1.-augusztus
31-ig az idén is szeretné bérbe venni, asztalok elhelyezése céljából. 2013. évben bérleti díj mértéke nettó
1.000 Ft/m2 volt. A testület döntött, hogy a területrészt az idén is bérbe adja, 2014. június 1-től augusztus
31-ig. A bérleti díj nettó 1.000 Ft/m2. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
A ZEBU 2005 Bt. kérelemmel fordult a testülethez, hogy a strandon az „F” pavilon terasza előtti 12 m2
területet bérelni kívánja 2021. október 31. napjáig. A képviselő testület döntött arról, hogy az önkormányzat
azzal a kitétellel adja bérbe a területet, hogy minimum egy métert el kell hagyni a büfé hosszúságában, és a
ténylegesen felhasznált terület után kell fizetni a bérleti díjat, amit a szerződéskötésig lemérnek. A bérleti díj
mértéke nettó 1.000 Ft/m2.
13. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre
vonatkozó értékelés elfogadása. Dr. Szabó Tímea jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a törvény alapján
az önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig
értékelést kell készíteni, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Ezt el kell küldeni a gyámhivatalnak, mely
kézhezvételtől számított 30 napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé.
Ábrahámhegy

0-2 évesek
7

3-5 évesek
7
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23
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5
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42

Ábrahámhegy község lakossága 2013. január 1-jén 564 fő volt.
A 2013. évben Ábrahámhegyen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 4 család 4 gyermeke
részesült, ebből egyedülálló szülő 1 fő. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó kérelem nem
érkezett.
(folytatás a 6. oldalon)
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A törvény meghatározza, hogy a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részülő
gyermekek részére június és november hónapban egyszeri 5.800.-Ft támogatást köteles fizetni az
önkormányzat, melynek teljes összege visszaigényelhető. Ez alapján az önkormányzat 29.000 Ft összegben
támogatta a családokat, mely a központi költségvetésből 100 %-ban visszaigényelhető volt.
- iskolakezdési támogatásban 34 tanuló részesült 446.000 Ft összegben
- Arany János programban részt vevő tanulók támogatásában 1 tanuló részesült: 50.000 Ft, összegben
- Bursa Hungarika Önkormányzati Ösztöndíjban 8 tanuló részesült: 210.000 Ft összegben.
Az önkormányzathoz érkezett pénzbeli vagy természetbeni juttatási kérelem elutasításra nem került.
Kedvezményes étkezésben a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, a magasabb összegű családi
pótlékban részesülő gyermekek, valamint a három- vagy több gyermekes családok gyermekei részesülnek.
2013-ban Ábrahámhegyen 2 család 2 gyermekével kapcsolatban történt családgondozás gyermekjóléti
alapellátás keretében, védelembe vett, átmeneti nevelt, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek nem
volt, gyermekek súlyos veszélyeztetését nem tapasztalták, a település gyermekvédelmi helyzete jónak
mondható.
14. napirendi pont: Gyuris Zoltán ingatlan csere iránti kérelme: Gyuris Zoltán a szőlőjére vonatkozóan
területcserét szeretne, itt emésztőt készített, és véleménye szerint az önkormányzat részéről annak idején
nem lett megfelelően tájékoztatva, és ez plusz költségébe került. Ezért a szőlőért kér másik területet cserébe
a Szilvádi-hegyen. Az önkormányzat ilyen formában nem támogatja a cserét, az önkormányzat nem okozott
kárt. A képviselő testület döntött arról, hogy az ingatlancsere iránti kérelmet elutasítja.
15. napirendi pont: Strandi vizesblokk válaszfalak rendelése: A vizesblokk felújítása során a régi fa
elválasztó szerkezetek elbontásra kerültek, nem építhetők vissza, vagy csak jelentős anyagi ráfordítással.
Új kabinfalak beszerzésére árajánlatot adott be a D&D Kft. 678.280 Ft+Áfa összegben. A testület döntött
arról, hogy a községi strand vizesblokk épület kabinfalak legyártására és beszerelésére, a D&D Kft. (8291
Nagyvázsony, Vásártér u. 10.) által benyújtott 678.280 Ft+Áfa összegű ajánlatot elfogadja. Felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére.
A polgármester tájékozatta a testületet, hogy az ÁNTSZ-nél és az építési hatóságnál egyeztetett a
mozgáskorlátozott vizesblokk kérdésében, ami megoldható lenne a pénztár melletti raktárhelyiségből való
leválasztással.
16. napirendi pont: Magyar Napló Kft. kiadvánnyal kapcsolatos megkeresése: A Napló Kiadó Kft.
megkereste az önkormányzatot, hogy Somogyi György által készített „Magyar tenger magyar ecsettel – A
Balaton ábrázolása” című albumának terjesztéséhez 10 példányig 30%, 10 példány felett 50% kedvezményt
biztosít. Gáspár József, képviselő javasolta, hogy öt darabot rendeljenek. A képviselő testület 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott arról, hogy a fenti albumból 5 db-ot rendel.
17. napirendi pont: Szilvádi-hegy aszfaltozási ügye: Vella Zsolt, polgármester tájékoztatta a testületet,
hogy a Szilvádi hegyen gazdasági épülettel rendelkező ingatlantulajdonosok megkeresték azzal a kéréssel,
hogy az utat az önkormányzat portalanítsa le, ezt esetlegesen közös erővel is elvégeznék. Ez a terület
külterületen van, jelenleg nem ez a legfontosabb munka a településen. Kigyűjtötte, hogy milyen munkák
lennének előbbre valóak, mit kellene megoldani. Egy autó földet vittek oda, azt az ott lakók elterítették.
Jelenleg az aszfaltozással nem tudnak foglalkozni, ha a nyáron lesz a községben aszfaltozás a kanyart
megcsináltatják. Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő kérdése: Amik fel vannak sorolva, többek között a
Révész és a Kapitány utca meg lett csináltatva? Vella Zsolt, polgármester válasza: Nincsenek
megcsináltatva, ezek még hátra vannak. A Nap-köz, Meggy, Sárgarigó, Gólya, Gerle, Bökkhegyi utcák, a
Tóth Krisztián előtti út, a Sziget utcában egy kis köz és a Mandula utca is. A Mandula utca lakója zsákutca
táblát kért, amit megrendeltek. A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy az önkormányzat a Szilvádi hegyi utcára biztosít egy autó murvát. Amennyiben a
költségvetésben meghatározott keretösszegen belül a településen aszfaltozási munkákra kerül sor, akkor a
kanyart megcsináltatja, de magát az utcát jelenleg nem áll módjában.
18. napirendi pont: Mozgáskorlátozott akadálymentes vízi bejáró szállítása és telepítése: Vella Zsolt,
polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a vízi bejáró szállítására és telepítésére a Sinclaier Astra-POOL
Uszodatechnikai Gyártó és Kereskedelmi Szolgáltató Bt. megküldte a szerződést, a szerződés aláírására kér
felhatalmazást. A szerződés 5.000.000 Ft+ Áfa-ról szól, az Áfa visszaigényelhető, és az akadálymentes Vizi
bejáró költsége 100 %-ban támogatott. A képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül felhatalmazta a polgármestert, hogy a mozgáskorlátozott akadálymentes vízi bejáró
szállítására és telepítésére a Sinclaier Astra-POOL Uszodatechnikai Gyártó és Kereskedelmi Szolgáltató Bt.vel szerződést kössön 5.000.000 Ft+ Áfa összeggel.
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Fogászati rendelés Badacsonytomajon!
Ezúton értesítem tisztelt lakosságot, hogy 2014. július 02-án
megkezdődik a fogászati rendelés Badacsonytomajon.
Rendelés Helye: Badacsonytomaj, Kert U. 32.
Rendelési Idő:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

07-12
15-20
09-16
12-19
08-14

Fogászati rendelésen a sürgős esetek ellátása természetesen soron kívül történik, nem kell időpontot kérni.
Minden más esetben időpont egyeztetés, július elejétől a 06-87/471-689 telefonszámon lehetséges.
Dr. Pinterits Judit

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a fogadóórák megváltoztak!
Gyermekjóléti Szolgáltatás és a Családsegítő Szolgálat
Kulturális Centrum (volt iskola épülete) 8256 Ábrahámhegy Badacsonyi u. 12.
Fogadóóra: Páratlan hét szerda 11,15 – 12,15 óráig
Családgondozók: Mohos-Rompos Anna (30/701-76-94), Bögös Rita Zsuzsanna (30/933-94-95)

A KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK HIRDETMÉNYE
A rendelkezésemre álló információk alapján
megállapítottam, hogy Ábrahámhegy településen
az ingatlanhasználók egy része nem rendelkezik
hulladékgyűjtő edénnyel.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 39. § (1) bekezdése szerint az
ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén
képződő települési hulladékot gyűjti, és azt a
közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.
A Ht. 84. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a
környezetvédelmi hatóság a Ht-ben, valamint más
jogszabályban meghatározott előírások teljesítése
érdekében a hulladékbirtokost, a hulladék tulajdonosát, illetve a környezethasználót kötelezi a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előírt
kötelezettségeinek betartására, illetve a jogsértő állapot megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulladék birtokosa, tulajdonosa, illetve a környezethasználó megszegi,teljesülésüket elmulasztja.
A Ht. 86. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az a
természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó,
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi
aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, azt
a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási
bírsággal kapcsolatos részletes szabályokról szóló
kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság
megfizetésére kötelezi.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
14. § b) pontja szerint a Ht. 86. § (1) bekezdésében
foglalt környezetvédelmi hatóságként a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint megállapíXXI. évfolyam 3. szám 2014. július

tásának és kiszabásának módjáról szóló kormányrendeletben foglalt esetekben a települési önkormányzat jegyzője jár el. A hulladékgazdálkodási
bírság mértékéről, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.)
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerint a jegyző a
bírságot, a jogsértés súlyát figyelembe véve 1500 és
50 000 Ft között állapítja meg, az alábbiak együttes
teljesülése esetén:
a) a jogsértés nem jár környezetveszélyeztetéssel
környezetszennyezéssel, vagy környezetkárosítással,
b) ugyanazon jogsértés ismételt elkövetése nem áll
fenn,
c) a jogsértés nem veszélyes hulladékkal
kapcsolatos,
d) a jogsértéssel érintett hulladék mennyisége nem
haladja meg az adott településen a
háztartásokban keletkező települési hulladék
átlagos havi mennyiségét.
Figyelemmel arra, hogy az ingatlanhasználó az
érintett ingatlan területén képződő települési
hulladékot gyűjteni, és azt a közszolgáltatónak
rendszeres időközönként átadni köteles, felhívom
azon ingatlanhasználókat, akik hulladékgyűjtő
edénnyel nem rendelkeznek, hogy 2014. június
30-ig gondoskodjanak annak beszerzéséről, azzal, hogy fenti időpontot követően helyszíni
bejárással ellenőrzöm, hogy valamennyi érintett
ingatlanon található-e hulladékgyűjtő edény, és
amennyiben annak hiányát állapítom meg, úgy
hulladékgazdálkodási bírság kerül kiszabásra.
Tájékoztatom továbbá a tisztelt ingatlanhasználókat,
hogy 120 l-es méretű hulladékgyűjtő edény ügyfélfogadási időben az Önkormányzatnál is beszerezhető (Badacsonyi u. 13.)
dr. Szabó Tímea jegyző
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Gyapjaslepke elleni védekezés
Tisztelt Lakosság!
A gyapjaslepke az előző évek száraz időjárása miatt felszaporodott, mely ellen a tavalyi és idei évben is történt
növényvédő szeres beavatkozás a tojáscsomókkal erősen fertőzött erdőrészletekben. A fiatal gyapjaslepke hernyók, a
repítő szálaik segítségével, a szél útján "elvándorolhatnak" és a lárvakelés helyétől távolabb, akár attól 10 km
távolságban is megjelenhetnek és károsíthatnak. Így könnyen bejuthatnak a szőlőkbe, gyümölcsösökbe, kertekbe,
parkokba. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága felhívást tett közzé a lakossági,
termelők részére a gyapjaslepke hernyók elleni védekezésre.
Lombrágó hernyók ellen javasolt növényvédő szerek házi kertben, ültetvényben, díszkertben
Készítmény

Főbb engedélyezett kultúrák

Dimilin 25 WP

almatermésűek, csonthéjasok, díszfák, díszcserjék, vadgesztenye

Dipel

alma, díszfák, díszcserjék, szőlő

Dipel ES

almatermésűek, bogyósok, cseresznye, díszcserjék, héjasok, díszfák, meggy,
őszibarack, szőlő

DiPel DF

alma, szőlő, őszibarack

Bulldock 25 EC

alma, szilva, szőlő

Decis

alma, borszőlő, csemegeszőlő, cseresznye, díszfák, díszcserjék, kajszibarack, körte,
meggy, őszibarack, nektarin, szilva

Decis Mega

alma, borszőlő, csemegeszőlő, cseresznye, díszcserjék, díszfaiskola, díszfák,
kajszibarack, körte, meggy, őszibarack, szilva

Karate 2,5 WG

alma, almatermésűek, borszőlő, csemegeszőlő, cseresznye, csonthéjasok, fekete
bodza, kajszibarack, körte, meggy, naspolya, őszibarack, szilva

Karate Zeon 5 CS

alma, birs, cseresznye, fekete bodza, kajszibarack, körte, köszméte, málna, meggy,
naspolya, őszibarack, ribiszke, szamóca, szeder, szilva, szőlő

Match 050 EC

almatermésűek, díszfák, díszcserjék, szőlő, vadgesztenye

Mospilan 20 SP, SG (Gazelle 20 SP, SG,
alma, cseresznye, dísznövények, körte, meggy, őszibarack, nektarin, szilva
Spilan 20 SP, SG)
Runner 2 F (Strip-10 2F)

alma, díszfák, díszcserjék, faiskola, szilva, szőlő, vadgesztenye

Steward 30 DF

almatermésűek, bogyós gyümölcsök, csonthéjasok, dió, díszfák, díszcserjék, szőlő

Sumi-Alfa 5 EC

almatermésűek, csonthéjasok, dísznövények, szőlő

Trebon 30 EC

almatermésűek

A RÉVFÜLÖPI ISKOLA HÍREI
Révfülöpi Streetball siker Tapolcán
2014.06.01-én, gyermeknap alkalmából Utcai Kosárlabda
Bajnokságot szerveztek Tapolcán, ahol felső tagozatos diákjaink
is képviselték iskolánkat. A III-IV. korcsoport mérkőzései előtt a
büntető vonal mögül is bizonyíthattak a résztvevők. A kieséses
rendszerben lebonyolított büntetődobó versenyen Kirnbauer
Tamás (8. osztály) az előkelő második helyen végzett. A streetball meccseken 3+1 fős csapatok játszottak
egy palánkra. Egy mérkőzés 10 percig vagy 15 pontig tartott. A szoros végeredményű, döntőben megnyert
két mérkőzésével a Révfülöpi Általános Iskola csapata: Horváth Fanni, Kirnbauer Tamás, Veress Luca (8.
osztály) és Filep Kata (6. osztály) az I. helyen végzett. Felkészítő tanár Molnár Lajos. Gratulálunk a szép
eredményhez.
XXI. évfolyam 3. szám 2014. július
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Csapatsiker, az országos sakk diákolimpián!
A tavaszi megyei diákolimpia második helyezésével a Révfülöpi Általános
Iskola csapata bejutott az országos döntőbe, amit május 17-18-án
rendeztek Szombathelyen a Haladás VSE sportcsarnokában. Iskolánkat az
1. táblán Janzsó Patrik (7.o.), 2. táblán Bakos Balázs (4.o.), a 3. táblán
Juhász Judit (3.o.) és a 4.táblán Réti Boldizsár (5.o.) képviselte a felsős
fiúk kategóriájában. Itt kell megjegyeznem, hogy a felsős fiúk
korosztályában két alsó tagozatossal indultunk, ami elsőre talán túlzott
bátorságnak tűnik, de a végeredmény azt igazolta, hogy helye van
csapatunknak ebben a korcsoportban. A nyolc fordulós versenyben csak a
későbbi győztes szegedi iskolától, illetve egy budapesti iskolától szenvedtünk vereséget. Nagy küzdelemben diákjaink 18,5
pontot szereztek, amivel a holtversenyes 3-4. helyen végeztek a 28 csapatból álló mezőnyben. Bízom benne, hogy ez az
eredmény még további sikereket jelenthet a további diákolimpiákra nézve, hiszen ezek a gyerekek még évekig játszhatnak
ebben a korosztályban. Gratulálunk!
-bv-

Költészet napja az iskolában
A sok kulturális és sportrendezvény közt idén sikerült április 11-én,
József Attila születésnapján megtartani iskolánkban a hagyományos
versmondó versenyt.
19 alsós és 15 felsős diák jutott át az első szűrőn, ők álltak ki péntek délután a
széles nagyközönség elé. Az előző években zsűri „ítélkezett” a produkciók fölött,
most rendhagyó módon maguk az iskolás tanulók és tanáraik szavazhattak az általuk legszebbnek,
leghatásosabbnak tartott versre és előadójára. Meglepően szoros eredmény született mindkét korcsoportban:
Alsós helyezettek:

Felsős helyezettek:

1. Török Annamária 2.o.
2. Balog Szonja 1.o.
3. Balog Gergő 4.o.
4. Juhász Judit 3.o.
5. Sárkány Násfa 2.o.

1. Sárvári Nóra 5.o.
Veress Noé 6.o.
2. Török Teodóra 5.o.
3. Szabó Friderika 8.o.
4. Benkő Alexandra 8.o.
5. Németh András 8.o.

A versmondók oklevelet és csokit, a
helyezettek jutalomkönyvet is
kaptak.
Gratulálunk a résztvevőknek, és
köszönjük a szép délutánt.
Miklósné Szabó Erzsébet

A BADACSONYTOMAJI ISKOLA HÍREI
ERDEI ISKOLA

Iskolánk által megnyert pályázat az idén is lehetővé tette, hogy
erdei iskolai programban vegyünk részt a negyedik osztállyal. A
Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola Monostorapáti Erdészet
által üzemeltetett oktatóközpontba érkeztünk április 14-én hétfőn
és remek három napot töltöttünk el a csodálatos környezetben.
Sütöttünk kenyeret, megismerkedtünk az applikálás rejtelmeivel,
kerestünk vadnyomokat, légpuskával lőttünk és rengeteget
barangoltunk a tavaszi erdőben. Végigmentünk az Öreg bükk
tanösvényen és felkerestük a Kinizsi forrást is. Közben
számháborúra, szalonnasütésre, fogócskázásra, bújócskázásra is
lehetőségünk volt. Szerdán délután fáradtan, de élményekben
gazdagon szálltunk ki a buszból az iskola előtt. Farkas Csilla of.

Kirándulás Zalakarosra:

Iskolánk által megnyert pályázat keretében lehetőségünk nyílt ara, hogy az
elsős, másodikas, negyedikes tanulóinkat elvigyük kirándulni Zalakarosra. Az elmúlt év őszén megnyílt fedett
gyermekvilág élménymedencéi remek kikapcsolódást nyújtottak a gyerekeknek. Az utolsó percig
kihasználták a csúszdák és egyéb játékok kínálta szabadidős tevékenységeket. A gyermek szaunavilág és
sóbarlang kipróbálása sem maradhatott el. Hazafelé a buszon mindenki éhesen, fáradtan dőlt hátra és már
azon gondolkodott, hogy mikor megyünk legközelebb. 2014. április 10.
Farkas Csilla
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Alsós tábor a Bakonyban
A tél folyamán meghirdetett táborba szép számmal
jelentkeztek
iskolánk
tanulói.
Célállomásunk
Bakonyszentlászló-Vinye volt, a Cuha-völgyének kapuja. A
táborhely csodálatos erdei környezetben, kellemes helyen
fekszik, amit a gyerekek ki is használtak. A négy napban
rengeteget túráztunk, felfedeztük közösen a környék
nevezetességeit, szépségeit. Elsétáltunk a Zsidó-réten
keresztül a Pakuts-pihenőig, a Likas-kő felé szedtünk Szent
László kőpénzt, a Pápalátó kőperemén ellátunk egészen Pannonhalmáig. Felfedeztük a Kőpince
barlangját, majd a Cuha-völgyben rejlő érdekességeket is megcsodáltuk, miközben ki vizesen, ki szárazon
átkelt a patakon. Az éjszakai bátorságpróba eseményeiről napokig beszéltek a gyerekek és mindenki
bizonygatta merészségét… Az esti tábortüzek hangulata igazi tábori élményeket szolgáltatott. A jó
hangulatról gondoskodtak a gyerekek, hiszen élvezték a számukra új terep adta lehetőségeket.
Hazaérkezvén mindenki tapasztalattal tele szállt le a buszról. Remélem jövőre is találunk a kalandra vágyó
diákoknak megfelelő táborhelyet.
Farkas Csilla

Kerékpárral a Balaton körül és a
Nagyberekben
A szinte már hagyományosnak mondható kerékpáros tábor az
idén is meghirdetésre került. A szép számú jelentkezőknek
kitartás és fizikai erőnlét kellett a négy naphoz. Teljesen nem
tekertük körbe a Balatont, hiszen Tihanynál a komppal
áthajóztunk Szántódra az ifjúsági szállásra, majd másnap
eltekertünk Balatonfenyvesre. Szerencsére a szálláshelynek
saját strandja volt, így a gyerekek tudtak fürödni a tóban. A
következő napon vezetővel a Nagyberekben tekeregtünk és a
Csisztapusztán található „retro” fürdőben próbáltunk
pancsolni…., azért jobban esett a gyerekeknek késő délután a
táborhely saját fürdőhelye. Este tanulságos vetélkedő zajlott a Balatonról és rendezvényeiről, érdemes volt
gondolkodni, hiszen a helyezéstől függött a másnapi fagyizás gombócadagja. Hazafelé néhány szülő elénk
„gurult”, de a kb. 70 kilométert akkor is le kellett tekerni. Tisztelet a gyerekeknek a kitartásért, köszönet a
segítőknek mindenért!!!
Farkas Csilla

„Apródka tábor”
Az idei tanév végén Vali nénivel és 20 lelkes diákkal
egy felejthetetlen tábor részesei lehettünk. Programjainkat izgalmas kirándulások, fürdőzések történelmi
lovasbemutatók, lovagi próbák és múzeumlátogatások tették színessé.
Az első nap délelőtt a tapolcai Malomtó színpompás
környezetét céloztuk meg, majd Hangodi tanár úr vezetésével az Iskolamúzeum padjaiba ülve hallgattunk
tartalmas, felejthetetlen élménybeszámolót a régi
idők oktatásáról és nehéz körülményeiről. Ebéd után
elfoglaltuk szálláshelyünket a sümegi vár tövében,
ahol nagyon szép gondozott, igényes környezet várt
bennünket. Délután a vár megmászására és
kiállításának megtekintésére került sor, majd a
lovarda és az állatsimogató bűvölt el bennünket. A
diákoknak
lehetősége
volt
nyeregbe
ülni,
lovagolhattak futószáron, próbára tehették harci és
történelmi tudásukat, harci csillag, csatabárd
dobásokkal és íjászkodhattak kedvükre. A tábor
fáradalmait egy délelőtti fürdőzés a négycsillagos
„Hotel Kapitány”-ban enyhítette. Városlátogatásunk
alkalmával öröm volt hallani, hogy gyermekeink
XXI. évfolyam 3. szám 2014. július

felismerték a Püspöki Palotában látott Udvardi
Erzsébet festőművész képeit.
Nem feledkeztünk meg azonban arról, hogy
művészeti oktatásra járó tanulóink eredményesek az
ajándékkészítés területén is. A városban mindenki
által jól ismert János bácsi kerámia múzeumába
látogattunk el, ahol nemcsak elméleti oktatásban volt
részünk, hanem közreműködésével remek tárgyakat
készítettünk és kipróbálhattuk a korongozás
technikáját is.
A maga nemében mindenki egy kis remekművet
alkotott, ezzel is örömet szerezve szüleiknek. Az esti
órákban történelmi lovasjátékok bemutatásán vettünk
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részt, ahol a lovagok különféle ügyességi próbákat,
bajvívásokat mutattak, majd a középkori diáklakomát
Varga Anna és Farkas Gergő tánca nyithatta meg,
ezzel is köszönetet mondva a Pap család igazi
vendégszeretetének. Az utolsó napon a keszthelyi
Festetics
Kastély
idegenvezetővel
történő
élményszerű beszámolóján a tükörteremben Bálint
Bernadett kedvességét élvezve gyerekpezsgővel
koccinthattak diákjaink.

A későbbiekben vadászati és vasúti múzeumban
eltöltött felejthetetlen órákban volt részünk.
Köszönet a nagyszerű gyerekeknek, hogy egy nagy
családdá alakulva élvezhettük végig ezt a felejthetetlen 4 napot, köszönet mindazoknak, akik lehetővé
tették táborozásunk sikerét, így egy örök emlékkel
gazdagodhattunk.
Lakatné Mógor Katalin szervező tanár

POLGÁRŐR HÍREK
Május hónap tevékenységei közé tartozó
legnagyobb feladatunk talán a lomtalanítás volt,
amit a polgárőr társaim kiváló munkával
végeztek el. Tudomásom szerint nem történt
bűncselekmény ez idő alatt, ez köszönhető a
reggel hat órától éjjel egy óráig tartó szolgálati
időnek, amit a szabadidejük és családjuk mellőzése árán teljesítettek. Ezúton köszönöm minden
polgárőr társam családjának az önfeláldozó
megértést.

Nem szabad elfeledkeznünk a lakosság és a nyaralótulajdonosok segítségéről, akikhez a felhívásunk eljutott.
Sajnálattal hallom, hogy nem mindenki tud arról, hogy
Ábrahámhegyen polgárőrség működik, hát ezúton
szeretném tudatni Önökkel, hogy négy település tartozik az
egyesülethez: Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld, és
Kékkút.
Elkezdtük a nyári szezonra való felkészülést, mert tudjuk, hogy nehéz és
megfeszített munka elé nézünk, jönnek a forró kánikulai napok és vele
együtt a nyitott, ajtók, ablakok, persze ezzel párhuzamosan a bűnözők
lehetőségei.
Na de ennyit a munkáról. Büszkén mondhatom el Önöknek, hogy egy
polgárőr társam Sütő Árpád munkáját a megyei szövetség is elismerte és
oklevéllel jutalmazta május 24.-én, Veszprémben, amelyet más
elfoglaltság miatt nem Ő, hanem jómagam vehettem át, de higgyék el
nagyon jó érzés a megbecsülés.
Ezúton szeretném megköszönni támogatásukat, hogy hozzájárulnak
működésünkhöz és az eredményes munkánkhoz.
Várjuk észrevételeiket, bejelentéseiket, minden olyan problémáról, amiben
a polgárőrség a segítségükre lehet.
Tisztelettel: Pintér Domonkos elnök

Az Ábrahámhegyi Polgárőrség hívható az alábbi telefonszámokon:
Pintér Domonkos
Pacsi József
Sütő Árpád
Rauk József
Koncz Jánosné
Rácz Sándor
XXI. évfolyam 3. szám 2014. július

elnök:
titkár:
gazd.vez:
tag:
tag:
tag:

30/993-15-45
20/593-11-36
70/372-83-35
30/529-15-76
30/915-69-79
20/945-11-17
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„Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent”
(József Attila: Töredékek, 1937.)

Ez az idézet volt azon az értesítőn, amelyben fájó
szívvel értesítette a család mindazokat, akik ismerték
és szerették, hogy Gyula bácsi 2014. június 8-án,
életének 74. évében türelemmel viselt hosszú
betegség után eltávozott közülünk.
Nehéz szavakba önteni ennek az idézetnek az
üzenetét. Talán a művészek képesek a leginkább
megfogni, alkotásaikban megjeleníteni a szabadságnak és a végtelenségnek az érzetét. Böjte Csaba
így nyilatkozott a szabadságról: „A szabadságnak
sok arca van. Tudnotok kell, nincs két egyforma
életút. Mindenki a maga szabadságát kell,
felfedezze és megtalálja. A szabadságot nem lehet adni senkinek, és azt nem lehet megvásárolni és begyűrni sok-sok más limlom közé, vagy vitrinben őrizgetni. A szabadság igazából a
végtelen előszobája: a marék porságodból adódó korlátaid fölé való emelkedés. Az a pillanat,
mikor kinyílnak szárnyaid, és érzed, hogy nem állati ösztöneid, kapzsi vágyaid, alantas
indulataid, duzzogó sérelmeid, hanem egyedül csak a Teremtőd akarata szerinti szeretet és
jóság mozgatja tetteid.” Göbölyös Gyula bácsi életének része volt ez a végtelen szabadság, a
szeretetre és a jóságra való nyitottság. Bár tudta, hogy földi utazása egyszer véget ér, a szabadság
rendjét, mint nyitott és végtelen világot képzelte el, és most már ott is van a végtelen létezésben.
Göbölyös Gyula (1940-2014) festőművész, restaurátor, néprajzkutató,1964-től élt Ábrahámhegyen. A
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában tanított rajzoláson kívül műelemzést, mintázást és még
sok más tantárgyat. Mindene volt a tanítás. Ábrahámhegyi diákok is többen tanultak nála, amíg
egészsége engedte tanította növendékeit és egykori tanítványai is többször felkeresték konzultációra.
Restaurátorként Magyarországot bejárva számos bútort, használati tárgyat mentett meg a pusztulástól,
melyek közül a több a Néprajzi Múzeumba került.
2010. március 14-én az oktatási és kulturális minisztertől Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést kapott. Ez a kitüntetés a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetések közé
tartozik. Magyarország érdekében kimagasló érdemeket szerzett, olyan személyeknek ítélik oda, akik,
akár a kultúra, a tudomány, a művészet, vagy saját szakterületük terén példamutató tevékenységet
folytattak.
Gyula bácsi búcsúztatása a Szent Iván kápolnában volt július 5-én, utolsó útjára akaratának
megfelelően később kísérték, szűk családi körben. Nyugodjon békében !
Bakosné T. E.

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
"Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak valamit, valahol
elosztottak valamit; valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy
legyen az zárva örökre. Ahová a magunk erejével, ezer
esztendő munkájával kapaszkodtunk, és minden lépcsőfokot a
magunk izmaival és eszével vágtunk a magunk vérével
öntözött irdatlan sziklába, onnan dobtak le minket. Tudjuk:
miért." Kós Károly sorai máig fájó igazságot hordoznak.
1920. június negyedikén határon kívülre került Balassi Bálint, Arany János, Tamási Áron, Ady Endre,
Hunyadi János, Rákóczi Ferenc, Bethlen Gábor szülőhelye, a nándorfehérvári győzelem helyszíne, a
felvidéki és bácskai magyarok, a székelyek, Kalotaszeg, Zobor vidéke, a Mura vidéke, 3.300.000 magyar.
Elvették Magyarország területének kétharmadát - bár az I. Világháború minden frontja a történelmi
Magyarország határain kívülre esett. Elveszítettük az összes arany, ezüst, réz, sóbányát, a vas, szén,
földgázlelőhelyek nagy részét, az erdők 88%-át, a közutak, vasutak, ipari üzemek felét. Voltak idők, amikor e
napról sokan nem is tudtak, mert nem engedték, hogy tudjanak róla. Voltak idők, amikor ezt a napot csak
gyászként tudtuk megélni, de a nemzeti összetartozás a jóérzésű emberekben mindig is benne élt, akár
tiltották, akár engedték. Ma már kimondhatjuk, hogy „a magyarság minden tagja és közössége része az
egységes magyar nemzetnek”. Ezt ünnepeljük a Nemzeti összetartozás napján.
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Azért, a víz az úr!
Yvette, a mediterrán ciklon
Egyre közelebb került Magyarországhoz a május 13-án,
kialakult mediterrán ciklon, amelyből három nap alatt, sok
helyen a havi átlagos csapadékmennyiségnek megfelelő eső
hullott, és viharos szél okozott károkat. A vihart pontosan
előre jelezte a meteorológia, így a szakemberek, és
önkéntesek előre fel tudtak készülni, és megtették a
szükséges lépéseket a károk minimalizálásáért.
Az Yvette a Balkán-félsziget fölött áthaladva érkezett Magyarországra egyre több helyen viharossá fokozódó széllel, a
Dunántúlon 90 km/óra feletti, a Balatonnál 100 km/óránál erősebb széllökésekkel. Másodfokú riasztás volt érvényben 14
megye 91 járásában, a jelentős csapadék miatt árvízvédelmi készültséget rendeltek el 198 kilométernyi szakaszon a Rábán, a
Murán, a Hernádon, és a Sajón.

Itt a vihar, dőlnek a fák, méteresnél nagyobb hullámok csapnak ki a Balatonból!
A Balatonnál szerdán 130 kilométer/órát meghaladó erősségű szelet is mértek, csütörtökön a
110 kilométer/órás volt a jellemző, időnként erősebb széllökésekkel. A déli parton 25 kilométer
hosszan, hét településen zajlott védekezés. Összesen 750 ingatlan védelmét látták el, amelyek
zöme üdülőház, vagy ideiglenesen lakott épület. A Balaton vízállása 128 cm volt csütörtökön, a
Sió-zsilipen növelték a vízeresztés intenzitását. A dél-balatoni településeken bevetettek 10
nagyteljesítményű szivattyút, a kicsapódott víz szivattyúzásához. Az üdülőövezetben több mint
250 ember védekezett, és bevetették az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
tiszthelyettes hallgatóit is, ami 45 fős erősítést jelentett. Fonyódon több mint húszezer
homokzsákot helyeztek ki. Balatonboglárnál, a 7-es főút 139-es és 140-es kilométerszelvények
között található mintegy 150 platán közül 10 fa az orkán erejű széllökések nyomán
balesetveszélyessé vált.
A katasztrófavédelem egységei megközelítőleg 1800 beavatkozást hajtottak végre, ezek zömére kidőlt fák, épületkárok miatt volt
szükség. Országosan több mint 200 lakóépületet és 60
középületet rongált meg a viharos erejű szél. Borsod Abaúj
Zemplén Megyében, Tornanádaskán 27 családi ház sérült meg,
és 130 embert kellett ideiglenesen elhelyezni. Számos helyen
áramszünet keletkezett, több térségben fennakadások
keletkeztek a mobilszolgáltatásokban, mert 47 bázisállomás esett
ki a viharos szél vagy az eső miatt.
Zárlat miatt nem volt áram a vasúti felsővezetékekben
Balatonszárszó, Fonyód, Nagykanizsa, Balatonszentgyörgy és
Keszthely között. E miatt a dél-balatoni vonatok gyakorlatilag
nem közlekedtek. Más vasútvonalakon is több órás késések
alakultak ki, helyenként az utasokat buszokkal szállították. A Közút
is figyelmeztetett a rendkívüli időjárás miatti vízátfolyásokra,
fakidőlésekre. Az ország egész területén, több mint 15 ezer
fogyasztónál nem volt áram. A hibákat kidőlt fák, vezetékszakadások okozták. A hibás szakaszokat a vihar elvonulásával a
szakemberek folyamatosan javították, azonban az eső, illetve a
felázott talaj nehezítette munkájukat.
Árvízvédelemi készültség mellett tetőzött a Mura Letenyénél, a Kis-Balatonnál három belvízvédelmi szakaszon továbbra is
folyt a védekezés, 315 hektár mezőgazdasági terület állt víz alatt, de lakóházak nem voltak veszélyben. Több mint 200 ezer
köbméter vizet szivattyúztak át az elöntött területekről.
Aztán, végre péntek hajnalban mindenhol visszavonta a másodfokú riasztást a Meteorológiai Szolgálat. Ugyanakkor az ország
nagy részén sok csapadékra figyelmeztetett. A Murán újabb árhullám érkezhet, a Duna teljes magyar szakaszán is folytatódott
a vízszint emelkedése.

Az eső elállt, a szél még fúj. Megúsztuk! Viszlát, Yvette!
Yvette elvonult, emlékét megőrizzük, de szeretni nem fogjuk!
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“Áldott, szép Pünkösdnek gyönyörű ideje”
A Szentlélek eljövetelét és a keresztény egyház megalapítását ünnepelte a világ.
A Bibliai történet szerint,
„Jézus
mennybemenetele
után, amikor a tanítványok
és Mária együtt voltak,
hirtelen szél támadt, amely
betöltötte az egész házat, a
Szentlélek tüzes nyelvek
formájában jelent meg, és
leszáll az apostolokra.” Az apostolok pedig feladták
addigi rejtőzködő életmódjukat, és a nyilvánosság
előtt kezdték terjeszteni Jézus tanításait. Péter
apostol prédikált először, és beszédét ki-ki a maga
nyelvén értette. Egyre többen figyeltek rá. Ekkor
jöttek létre az első keresztény közösségek, ezért
mondjuk, hogy pünkösd az egyház születésnapja is.
Pétert és Jánost röviddel később letartóztatták, az
első Jeruzsálemi gyülekezet vezetőjét Jakab apostolt
kivégezték, és a többieknek is menekülnie kellett.
Csakhamar általános üldöztetés lett a Jézuskövetők

sorsa, de mindez nem riasztotta vissza őket.
Elindultak a világ négy tája felé, hogy hirdessék az
evangéliumot, ezzel kezdetét vette az egész világra
kiterjedő missziós munka és a keresztény vallás
elindult világhódító útjára.

Mai világunkban időnként hiányzik életünkből a Lélek.
Lélek-hiányban szenvedünk, lélek vesztettek vagyunk.
Az utcától a parlamentig mindenki fújja a magáét, és
közben szépen elbeszélünk egymás mellett. A
felületes, érdektelen közösségi és személyes életnek
talán valójában ez az oka, hiányzik belőle a lélek, a
jóindulat, a megegyezés képessége. Jó lenne már
egyszer szót érteni, mint azon az első pünkösdön,
amely azóta is, minden évben esélyt ad a megújulásra.
Lelket ad a világnak. Luther így fogalmaz: "Ahova a
Szentlélek belép, készségessé és örvendezővé teszi a
szívet, amely aztán önként dologhoz lát, és szívesen
mindent megtesz, ami Istennek tetszik.
Bakosné

SZENT IVÁN ÉJ Június 24.
Miért hívják Szent Iván kápolnának, a kápolna dombon
1757-ben épült, és Keresztelő Szent János
védnöksége alá helyezett kápolnát?
A magyarázat a kérdésre az, hogy eredetét és szokásait tekintve,
a nyári napforduló, Szent Iván napja, ami az egyik legrégibb, és
legpogányabb ünnep, a legkeresztényibb szent, Keresztelő Szent
János egyházi emléknapjával fonódik egybe.
Miért van, az, hogy a nyári napforduló, június 21-re esik, mi mégis 24-én Szent Iván napján tartjuk az ünnepét? A
nyári napforduló és Szent Iván napja valaha egybeesett, vagyis június 24-ére. Aztán a naptárreformok következtében
ezek a napok szétcsúsztak, a nyári napforduló ma már az eltolódás miatt három nappal korábbra, június 21-ére esik, és
egy évezred múlva még korábbi dátumra fog esni.
Szent Jánosból, Szent Iván: A kereszténységet megelőző korok hiedelmei szerint a világ a sötétség és a világosság
állandó párharcán alapult, a nyári napforduló pedig ebből a párharcból győztesen kikerülő Nap, és a fény ünnepe volt.
Mivel pedig a keresztény felfogásba is beletartozott a fény és a sötétség küzdelméről szóló tanítás, az ősi pogány
kultúrában meglévő ünnepet a keresztény egyház is ünnepei közé sorolta, méghozzá, Keresztelő Szent Jánosnak,
Jézus megkeresztelőjének születése napjaként. De ha a Keresztelő neve János, akkor miért tulajdonítják az
ünnepet mégis Szent Ivánnak? Azért, mert az Iván név a régi magyar Jovános, Ivános alakból származik, illetve
a János név szláv formájából, tehát János és Iván ugyanaz. Ezért hívhatnák a kápolnát Keresztelő Szent János
kápolnának is, de valamiért a János név régi változataként, Ivánként maradt fenn a neve.
A régiek hiedelme szerint Szent Iván éjszakáján, a valóságon túli világ kapui tárva-nyitva vannak, és tündérek, koboldok,
járnak ki-és be, a kívánságok pedig beteljesülnek. Így aztán Szent Ivánkor minden megtörténhet! Tüzek gyúlnak az
éjszakában, melyek az embereket megvédik a betegségekől, a termést pedig a jégveréstől. A Szent Iván éjjelén szedett
gyógyfüveknek is különleges a hatása. És persze, lángra lobbannak a szívek is! Ha a szerelmesek együtt ugrották át a
Szent Iván éji tűz parazsát, egészen biztos, hogy esküvőt ültek, házasságukat pedig bőséges gyermekáldás kísérte.
Az illatos füvek tűzbe dobálásának, és a tűz átugrásából való jóslásnak, - nem szólva a tündér és koboldjárásról - nem
túl sok köze volt kereszténységhez, így nem meglepő, hogy az egyház próbálta korlátozni a Szent Iván éji tűzgyújtást,
és mulatságokat. Mindez nem sikerült túl jól, hiszen sok helyen a mai napig égnek a Szent Iván éji tüzek, és élnek a
Szent Iván napi hiedelmek.
Bakosné
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Bajor Tibor dr. Ph.d főiskolai tanár
"a települések kényszerű, vagy önként vállalt együttműködése"
címmel tartott előadást április 26-án a Művelődési Házban

2014. május 31.-én került megrendezésre az
Első Csaba Gyöngye kupa Ábrahámhegyen
Eredmények:
I. Helyezett: Dunaújváros csapata
II. Helyezett: Ábrahámhegy csapata
III. Helyezett: Balatonrendes Beatrix Apartman ház
IV. Helyezett: Ábrahámhegy csapata
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MÁJUS 3-ÁN KERÜLT SOR AZ ELSŐ
ÁBRAHÁMHEGYI TAVASZI FESTŐVERSENYRE
A versenyen 20 festőművész vett részt, a művészeti
vetélkedő témája Ábrahámhegy volt. A művészek
festékekkel, vászonnal felszerelkezve választották ki a
település számukra legszebb, legérdekesebb, pontjait,
és az általuk kiválasztott technikával egy nap alatt kész
képet festettek. Az elkészült műveket szakértő zsűri
értékelte, melynek tagjai Kratochwill Mimi művészettörténész, és Schéffer Anna, az Országos Képző és
Iparművészeti Társaság elnöke voltak. A szervezésben
Józsvainé Kislőrinc Edit az OKIT vezetőségi tagja volt segítségünkre. A művek a Művelődési Ház Bernáth
Aurél Galériájában láthatók és meg is vásárolhatók.

A zsűri, amely „nehéz helyzetben van”

Segítőnk: Józsvainé Kislőrinc Edit, és a díjazott művészek:
Kossuth Tivadar különdíjas, Nacsáné Kovács Mária,
Angyal Gabriella, Kis László Zsigmond

KÖSZÖNTÖTTÜK AZ ÉDESANYÁKAT!
A Művelődési Házban a festőverseny megnyitója előtt Vella Zsolt polgármester köszöntötte az édesanyákat,
nagymamákat, a település gyermekei pedig Anyák napja alkalmából zenével, dallal, versekkel kedveskedtek minden
kedves édesanyának.
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"Péter és Pál, tudjuk nyárban,
összeférnek a naptárban"
Írja Arany János, A fülemüle című versében, Szent Péternek
és Pálnak közös ünnepnapjára utalva. Vértanúhaláluk
emléknapja, június 29-e, egyben az aratás kezdete
Bár életük során Péter és Pál nem álltak közel egymáshoz, kapcsolatuk
nem volt felhőtlen az apostoli idők folyamán, sorsuk mégis hasonló.
Péter, eredeti nevén Simon, halász volt. Számtalanszor nem értette meg Jézust, sőt háromszor meg is
tagadta, Jézus mégis neki adta a Péter nevet, aminek jelentése kőszikla. A hagyomány szerint Péterre, mint
kősziklára alapította a keresztény egyházat, és neki adta a mennyország kulcsait.
Pál, akinek eredeti mestersége sátorkészítő volt, valószínűleg sohasem találkozott Jézussal személyesen.
Korábban az egyház üldözője volt, és kifejezetten azért indult Damaszkuszba, hogy elfogja és Jeruzsálembe
hurcolja az első keresztényeket. Az úton tért meg egy látomás hatására. Megtérése után bátran hirdette a
keresztény tanokat, és ő lett a keresztény egyház egyik legbuzgóbb térítő apostola. Ennek alapján mondják
mai is, hogy pálfordulás történt, akkor, amikor valaki alapjaiban változtatja meg a véleményét.
Mindketten Néró császár idejében, de különböző években június 29-én szenvedtek vértanúhalált. A
keresztény tanok terjesztése miatt Pétert keresztre feszítették, - kérésére fejjel lefelé; mert nem akart
Jézussal egyenrangúvá lenni a halálban - és a mai Szent Péter Bazilika helyén temették el. A hagyomány
szerint Péter volt az első pápa. Tiszteletére viseli minden pápa a Halász Gyűrűjét, amelyen Péter látható,
amint bárkájából hálót vet. Pált pedig, lefejezték. Sírja fölé emelték Róma második legnagyobb katedrálisát,
a Szent Pál-bazilikát.

Hol és hogyan hagyta ott Szent Pál az oláhokat?
„Amikor a vaslábi oláhok megérkeztek egy Hargita megyei faluba, a földesúr mindjárt templomot ígért
nekik. Meg is épült a templom, fel is cifrázták szépen, de kellett belé szentkép is. Megfestették hát,
Szent Pált egy híres oláhtoplicai piktorral. Amikor egyszer, egy tekerőparti ember bement a templomba,
hogy szemügyre vegye az oltárt, azt vette észre, hogy a kép erőst hasonlít a tekerőpataki bíróhoz. Na,
ennek hamar híre is futott. A tekerőpatakiak, akik nem akarták, hogy ekkora csúfság essék rajtuk, még
azon éjjel ellopták a képet, és helyette ott hagytak egy krajcárt. A vaslábi atyafiak mindjárt újólag
megfestették, de a piktor bárhányszor is csinálta, az mindannyiszor hasonlított a tekerőparti bíróhoz, a
tekerőpartiak pedig mindannyiszor ellopták, hiába őrizték éjjel-nappal. A vaslábiak a dologra nem
találtak magyarázatot, végül is azt gondolták, hogy hiába szeretnék, hogy Szent Pál az ő falujukat
védelmezze, az mindig sarkon fordul és otthagyja őket. A környéken akkor terjedt el a szólás, hogy
„Úgy otthagyta, mint Szent Pál az oláhokat!”. Nem is kereszteltek a faluban hosszú ideig egy
gyermeket sem Pál apostol nevére, pedig nagy szentjük az az oláhoknak.

PÉTER ÉS PÁL NAPJA 2012-ÓTA A KULÁKÜLDÖZÉS IDEJÉN
TÖNKRETETT MAGYAR GAZDÁK EMLÉKNAPJA IS
Üldöztetések sajnos nem csak a bibliai időkben voltak. Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártjának
főtitkára 1948. augusztus 20-án kecskeméti beszédében hirdette meg a "kuláküldözést" mint a
szocializmus építésének egyik fontos eszközét. Ennek végrehajtására hozta létre Kádár János, mint
belügyminiszter az első vidékre utazó kulákverő csoportokat, a kulákellenes ÁVO-s különítményt. A
Lenini Oroszországban szerzett tapasztalatai mintájára, a kommunista diktatúrával szembenállókra
“vasököllel” sújtott le a politikai rendőrség. Így, a téeszesítéssel egy időben több mint hetvenezer
családot nyilvánítottak kuláknak. Igazolványukban ott virított a nagy „K” betű, amely gyermekeik neve
mellett az osztálynaplóban is szerepelt. Mindent megtettek azért, hogy szítsák a kulákokkal szembeni
ellenszenvet, sőt gyűlöletet. Őket tették felelőssé minden társadalmi problémáért. Bár kuláknak
hivatalosan az minősült, akinek 25 hold vagy annál több szántója, 5 hold vagy annál több szőlője volt,
cséplőgép-tulajdonos, vagy malomüzemeltető volt, ugyanakkor a gyakorlatban bárkiből lehetett kulák. A
helyi pártvezetőség döntött arról, hogy ki kerül fel a kuláklistákra. Ezeket az embereket kitoloncolták
saját hazáikból - ahová rendszerint a párttitkár, vagy más helyi pártfunkcionárius költözött megfosztották mindenétől, súlyos börtönbüntetésekre ítélték, kényszer-munkatáborokba hurcolták.
Csak a Hortobágyon tizenkét kényszermunkatábor működött, ahová tízezer „osztályidegent” telepítettek
családostul.
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Ábrahámhegyen, a már hagyományosan nyaranta megrendezésre kerülő zenei témájú kiállításaink és zenés
megnyitóprogramjaink keretén belül az idén augusztus 2-től, augusztus 20-ig Székely László Kossuth-díjas
díszlettervező művész Életmű Tárlata címmel tervezünk művészeti kiállítást, egybefűzve az Operaház
jubileumának, illetve Ybl Miklós bicentenáriumának megünneplésével.
Székely László 1932. október 2-án született Budapesten. Az Iparművészeti Főiskola elvégzése
után 1961-ben Egerbe, 1964-ben Szegedre szerződött, ahol a szabadtéri játékok produkcióinak
díszleteit is tervezte. Hat év után a Szolnoki Szigligeti Színház volt munkásságának következő
állomása. 1978-ban a Nemzeti Színház, majd a Katona József Színház díszlettervezője. 1990-ben
visszatért a Nemzetibe, majd 1992-től a Budapesti Kamaraszínház vezető tervezője lett.
Magyarország szinte minden színházában dolgozott. 1977 és 2002 között a Képzőművészeti
Főiskola díszlet- és jelmeztervezési tanszékén tanított, 1990 és 2000 között tanszékvezetőként.
2005-ben megjelent Díszlettervek 1961-2004 című könyve. Művészetét 2012-ben Kossuh díjjal
ismerték el, ezt megelőzően 1973-ban Jászai Mari-díjat, 1984-ben érdemes művészi címet kapott,
1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki.
Tizenkét esztendővel a Buda, Óbuda és Pest egyesítését kimondó képviselőtestületi döntés után, 1884-ben az akkor már Budapestnek nevezett fővárosban
nyitotta meg kapuit, az Ybl Miklós tervezte Magyar Királyi Operaház. Megnyitása
előtt, közel 50 évig a Nemzeti Játékszín adott helyet az operaelőadásoknak, de a
város kiegyezést követő gyors fejlődésének köszönhetően a korabeli nyugat-európai
nagyvárosok mintájára Pesten is egyre nagyobb igény volt egy önálló operaház
fölépítésére. Amikor Andrássy Gyula gróf, miniszterelnök rábírta I. Ferenc József
császárt, hogy a bécsi udvar is járuljon hozzá a dalszínház építési költségeihez, az
uralkodó nagyvonalúsága láttán, a pesti városvezetés is hajlandó volt mélyebben a
zsebébe nyúlni. Az Operaház megépítésére 1873 nyarán adták meg a jóváhagyást
és pályázatot írtak ki az épület terveinek elkészítésére. A bírálóbizottság Ybl Miklós
terve mellett döntött, és 1879 őszére már tető alá is került az épület. Podmaniczky Frigyes, a tervpályázat
bíráló bizottságának elnöke ragaszkodott ahhoz, hogy az építésnél magyar iparosok és művészek
dolgozzanak. Így, a kőműves munkákat Hofhauser Lajos vállalkozó, az ács és asztalos munkákat
Neuschloss Károly és fia, a szegecselt acéltartókat, és pilléreket, a páholyok öntöttvas oszlopait Oetl Antal
gyára készítette. A Schlick gyár állította elő a kötővasakat és a színpadgépezetet, Jungfer Gyula gyára pedig
a tűzbiztos ajtókat és díszlakatos munkákat. Az épületet díszítő szobrokat Marchenke Vilmos alkotta. A
homlokzat építéséhez felhasznált követ a Sóskúti Kőbánya Rt, a lábazatok alapanyagát a Besztercebányai
Kőbánya Társulat, a márványokat Olaszországból, Seenger Béla valamint egy Trieszti cég szállította. A
belső terek mennyezetének stukkózási munkáira Fink Péterrel kötöttek szerződést. Az épületen belül
Székely Bertalan, Than Mór, Lotz Károly, Kovács Mihály, Feszty Árpád, Vastagh György, Aggházy Gyula és
Scholtz Róbert mennyezet és falfestményeiben gyönyörködhet az operaelőadások közönsége.
Az előcsarnok mennyezetén Székely Bertalan freskói géniuszokat és múzsákat jelenítenek meg, a nézőtér
fölé boruló hatalmas mennyezetkupolán „A zene megdicsőülése” című óriásfreskót Lotz Károly alkotta
A Magyar Királyi Operaház 1884 szeptemberében Ferenc József jelenlétében megtartott díszelőadással
nyitotta meg kapuit. A díszelőadáson az eredeti tervek szerint Erkel, István király című operáját mutatták
volna be, de az idős mester nem készült el a művel. Liszt Ferenc Magyar király-dal című kórusműve
elkészült ugyan, de ez nem hangozhatott el, Liszt ugyanis ebben a művében
földolgozta a „Hej, Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi...” kezdetű kurucdalt, ami
egyértelműen a magyar szabadságharcot vérbefojtó Ferenc Józsefnek szólt. A 130
évvel ezelőtti ünnepi megnyitón végül Erkel Ferenc Hunyadi László című
operájának nyitányát, a Bánk bán első felvonását és Richard Wagner
Lohengrinjének első felvonását adták elő, Erkel Ferenc vezényletéve, aki 1893-ban
bekövetkezett haláláig az operaház főzeneigazgatója volt. A Magyar Királyi
Operaházat a második világháború után átkeresztelték Magyar Állami Operaházra.
Az operatársulat mellett a ház ad otthont a Magyar Nemzeti Balettnek is.

Április 6-án múlt 200 éve, hogy megszületett Ybl Miklós, csodálatos Operaházunk tervezője.
Nevéhez az operaházon kívül olyan emblematikus épületek kapcsolódnak, mint a Várkerti együttes,
a Fővámház, az Olasz Intézet, a Szent István Bazilika, a Nemzeti Casino számára az ő tervei szerint átépített a Hatvani utcai
Cziráky-palota, a Károlyi és a Wenckheim családnak tervezett kastélyok, paloták, templomok, síremlékek szerte az országban .
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A FALU ÉS A GYERMEKEK NAPJA !
Az idén is pünkösd vasárnapján, a tűzoltóparkban került sor a
gyermeknappal egybekötött falunapi rendezvényünkre. Délelőtt tizenegy
órától felnőttek és gyerekek számára műsorok,
bemutatók,
kispályás
focimecscsek követték
egymást. A gyerekek
számára ezen kívül légvár, Icu óvó néni és Peti bohóc jóvoltából
érdekes és tréfás ügyességi játékok, vetélkedők biztosították a jó
szórakozást, az ábrahámi nagymamák és anyukák pedig palacsintával
kedveskedtek a település gyermekeinek. Délután egy órától kezdődött a
közös ebéd, az önkéntes főzőknek köszönhetően, a színpadon pedig
énekes, táncos műsorok követték egymást.
A gyermeknap alkalmából Polgármester Úr, a település lakossága nevében is köszöntötte a nyugdíjas pedagógusokat.
Bár Ábrahámhegyen sajnos már sem iskola, sem óvoda nem működik, pedagógusainkról nem feledkezhetünk el.
Ugyanígy nem feledkeztünk meg a gyermeknapról sem, melynek
megünneplését szintén összekötöttük a falunappal, hiszen az itt élő
gyermekek és fiatalok a település reménységei. A gyermeknap
alkalmából önkormányzatunk nevében Polgármester Úr megajándékozta
azokat a gyerekeket, akik a legtöbbször szerepeltek az ünnepi
műsorokban, sportvetélkedőkön. Büszkék lehetünk mindannyiukra!
Jól szórakozhatott mindenki, akár a műsorokat nézte, akár, csak
elbeszélgetett az ismerősökkel, sport, vagy ügyességi játékokban vett
részt, és nem utolsó sorban egy jó ebédet is elfogyaszthatott.
Köszönet ezért minden támogatónknak, segítőnknek, azoknak akik, a jó
ebédet főzték, sütötték a palacsintát, Icu néninek, a gyerekekkel való
foglalkozásért, a tűzoltóknak, akik segítettek a székek, asztalok, padok
kihelyezésében! Szerencsére ismét kedves és önzetlen segítőtársakra
találtunk, akik idejüket és erejüket adták ahhoz, hogy jól
szórakozhassunk, pedig megtehették volna akár azt is, hogy csak
kisétálnak a falunapra. Köszönjük mindenkinek, aki bármiben segített,
és várunk másokat is, akár új ötletekkel, javaslatokkal, hiszen az
összefogás és a támogató segítség viszi előbbre a település dolgait, de
minden eredmény, amit egy közösség elér egyénekhez köthető.

Ábrahámhegyi vigadozások
Szabó Lászlóné Györgyi néni verse a Falunapra
A legkedvesebb mindközt a falunapja,
Mikor ott van apraja-nagyja.
A fiatal szerelmes párjával
A nagymama a nagypapával.

Jókedvűek a felnőttek, ők már ebédeltek,
Most újra gond nélkül lehetnek.
Viccelődve, poharazva beszélgetnek,
Előjönnek a szép gyermekkori emlékek.

Vidám és hangos a gyereksereg,
Fociznak és palacsintát esznek.
Közben a színpadnál ülnek,
S vidám gyerek-műsort néznek.

Este a fiatalok táncra perdülnek,
S boldogan, vidáman nevetgélnek.
S ehhez mindig hozzájárulnak
A népitáncos kedves vendégek.

Az éjszaka már igen későre tekereg,
Mikor szétszélednek és hazamennek,
S egy évig mindenki e napra emlékezhet
S majd egy újabb falunap kezdődhet.
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MÁJUSFÁT ÁLLÍTOTTUNK!
Az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai
és az önkormányzat közösen állított májusfát a Tűzoltó
parkban, amit ugyan Yvett, a vihar rendesen
megtépázott, - újra kellett díszíteni - de kidönteni nem
tudta!
Arra a kérdésre, hogy miért szokás május elsején
májusfát állítani, a válasz - mint annyi minden másra a bibliai korban keresendő, méghozzá Fülöp apostol
történetében. Amikor a keresztény Fülöpöt meg akarták ölni a hitetlenek, hogy tudják, hol szállt meg, zöld
ágat tettek a ház elé, hogy hajnalban odataláljanak.
Reggelre azonban az Isten angyala a város minden
házára zöld ágat tűzött, így nem lelték meg az
apostolt.
A májusfaállítással kapcsolatban más források is
megőriztek történeteket. Például, azt, hogy amikor
Szent Jakab és Szent Fülöp téríteni jártak, útitársuk
lett egy Valburga nevű hajadon, akit a pogányok
kigúnyoltak. A leány, hogy elűzze a gúnyolódókat,
vándorbotját a földbe tűzte, elébe térdepelt,
imádkozott, és a pogányok szeme láttára a leszúrt bot kizöldült. Ez Szent Jakab apostol napjára
virradóra, május 1-én történt. Állítólag a nőtlen ifjak ez időtől fogva, és ez okon állítanak magas zöldfát
a jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt, - mégpedig az udvarló vezetésével, na és, ha lehet,
észrevétlenül. Gyakran a falunak is volt egy közös fája.
A májusfaállítással azonban esetenként konfliktus is járt. Megesett, hogy két ifjúnak is ugyanaz a lány
tetszett, és miután az egyik csapat felállította a májusfát, a másik kivette, és a helyére a sajátját tette.
Az ilyen helycserés támadás sokszor torkollt verekedésbe.
Az ábrahámhegyi májusfa állítók nem verekedtek, hanem ügyesen és jókedvűen, na és nem
utolsósorban biztonságosan és stabilan állítottak májusfát a településnek.

A TŰZOLTÓKAT ÜNNEPELTÜK
Szent Flórián napján, május 4-én
ünnepeltük a tűzoltókat, ezzel is kifejezve
tiszteletünket a gyakran az életüket is
veszélyeztető lánglovagok iránt.
Flórián Diocletianus császár idejében, a mai
Ausztria területén található római erőd parancsnokaként vált az önzetlen segíteni akarás és a
hősies bátorság jelképévé.
A legenda szerint, amikor az erődben hatalmas tűzvész pusztított, szinte kilátástalan helyzetben
mentette meg katonáit a haláltól. Ezek után azt tartották róla, hatalma van a tűz felett, és évszázadok
múlva is a tűzoltók védőszentjeként tiszteljük.
Halálát is bajtársiasságának köszönhette. A keresztényüldözések idején, amikor katonái közül sokat
elfogtak és börtönbe vetettek a társai mellé állt, és magát is kereszténynek vallotta. Mivel elhatározását
nem vonta vissza, a császár parancsára, malomkővel a nyakában az Enns folyóba vetették.
Mi, mai tűzoltók már modern eszközökkel és komoly szakmai felkészültséggel nézünk szembe a tűz
pusztító erejével, de a tűzoltó hivatáshoz szükségesesek olyan erények is, amilyenekkel Szent Flórián
rendelkezett. Ezek nélkül a legjobban felkészült ember sem lehet jó tűzoltó. Ilyen a tisztesség, a
becsület, az önzetlen segíteni akarás, a hősiesség, bátorság, és ami veszélyes hivatásunkban talán a
legfontosabb a bajtársiasság.
(folytatás a 22. oldalon)
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A tűzoltókra akkor van a legnagyobb szükség,
ha baj van, és ha baj van, akkor tudnunk kell,
hogy mit kell tenni. Ezért a közelmúltban a
megújult, és fiatal, tettre kész tagokkal bővült
Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a
Tapolcai Járás Vulkán Mentőcsoportjának
rendszerbe állító gyakorlatán vett részt, és
sikeresen teljesítette az árvízi védekezés,
katasztrófa elhárítás, embermentés és elsősegély nyújtás szimulációs gyakorlatait. Az ilyen
gyakorlatok segítik az összehangolt mentési
munkát, fejlesztik a csapatszellemet.
Az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
alapító tagja a Vulkán Mentőcsoportnak és együttműködési szerződést kötött a Badacsonytomaji
Hivatásos Tűzoltósággal, így riasztható állománnyá lett.

A falunapon a település közönségének és nyaraló
vendégeinek mutattuk be tudásunkat és ügyességünket.
Ízelítőt láthattak egy szimulált mentési gyakorlatból, melyet a
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság tagjaival közösen
végeztünk. A történet szerint egy gépkocsival elütött ember
életét vesztette, egy másik beszorult a balesetet szenvedett
autóba, ahonnan a roncsvágással mentettük ki, elsősegélyben részesítettük, majd a kigyulladt autót sikeresen
eloltottuk. Köszönjük szépen a Badacsonytomaji Hivatásos
Tűzoltóság tagjainak a segítséget és a részvételt!

A falunapon került sor a Németországi Northeim város tűzoltóságától kapott tűzoltóautó hivatalos
átadására is, melyet a város tűzoltóságának képviselője ünnepélyes keretek közt adott át.

Engedjék meg, hogy az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében ezúton is megköszönjük
azoknak a bajtársaknak a munkáját, akik ma már nem tagjai az egyesületnek, és tisztelettel hajtsunk
fejet Pintér József önkéntes tűzoltó előtt, aki az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapító tajai
között volt, de sajnos már nem lehet velünk.
Ács Balázs az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
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Ábrahámhegyi Csoport Hírei
A VÍZ VILÁGNAP- ját március 24-én ünnepeltük. A Balaton megkoszorúzását, a színes csónakok vízre bocsátását az idén a kedvezőtlen
időjárás egy kicsit megtréfálta. Gyermekeknek vízzel kapcsolatos
társasjáték helyett, csoportvezetőnk Illésné Rácz Andrea kimerítő és hasznos víztakarékossági tanáccsal
szolgált, vetélkedővel színesítve, finom cukorkákkal jutalmazva. A borocska és a sütemény, a sok-sok
különféle víz megismerése és tesztelése a jó közösségi hangulathoz hozzátartozott.
Ennek az igen fontos üzenethordozó felhívásnak világszerte erőfeszítéseket tesznek. Vizünk, környezetünk
minősége rajtunk múlik. Amit ma teszünk, döntés a holnapról, mert hatással van a későbbi generációk
életkörülményeire is. Ma kell ráirányítani a figyelmet a környezetvédelem, a vízbázisok védelme, a felelős,
környezettudatos vízhasználat fontosságára. Jóval nagyobb figyelmet kell szentelnünk arra, hogy ne pazaroljuk a vizet, vigyázzunk környezetünkre, magatartásunkon változtatni kell. Óvjuk vizeinket. A környezettudatos
nevelésnek köszönhetően észrevehetően változik a gyerek szemléletmódja és a vízzel kapcsolatos
gondolkodása is.Március 24-e jó alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk mit jelent számunkra a víz, mely
nélkül nincs élet. Vezéreljen bennünket a következő jelmondat:
„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek anélkül, hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”

Tanulmányút Zöldlak Veszprém
2014.03.29.
A program 9.00 órakor kezdődött a Zöldboltban
(Budapesti u. 58.), a kedvünkért nyitottak ki. Utána az I.
csoport városnézésre ment a vár aljába az újonnan
kiépített „KOLOSTOROK, KERTEK” sétaútra. A Zöldlakba
12.30-ra értünk. Értékes előadásban volt részünk és a
NABE rendezvényekhez hűen szíves vendéglátásban. A II.
csoport fordítva tette meg a programot. Az Északi-partról
18 férőhelyes busz, a déli-partról 32 férőhelyes busz
indult a Balaton környékéről.
Expedícióztunk a háztartásban! Avagy hogyan fedezzük
fel a háztartásban a megelőzést és takarékosságot szolgáló megoldásokat. Ökológiai lábnyomszámítás,
környezet-barát ház, a vízhasználat, a hulladék. Hulladék-csökkentés, komposztálással. Energiafelhasználás,
vegyi anyag használat, mosás, fehérítés, tisztálkodás, szépségápolás természetesen, takarítás, tisztítás,
fertőtlenítés. Barkácsolás természetesen, a környezettudatos fogyasztó, öko falvak, élő falvak – témákat
érintettük.
Elszántság szükséges hozzá, hogy otthonunkban elkezdjük. Vásárlási szokásainkkal mi alakítjuk ki a
gazdaság szerkezetét, a helyi gazdaságot, közelről származó termékek vásárlását, az újrahasznosítási
szempontot figyelembe véve, gyűjteni az esővizet, a
bejárati ajtó elé vastag függöny textíliát teszek télre,
rendszeresen leolvasztom a hűtőt és a mélyhűtőt.
Természetes
fényforrást
keresek
az
előszoba
megvilágításához, olyan készülékeket választok, amelyek
alacsony fogyasztásúak stb. A változtatáshoz hasznos
ismeretek segítenek, mint pl. a Játszma társasjáték, a
Hétköznapi kalauz, a Van még esély, a Világ helyzete, stb.
kiadványok. Harcolj a klímaváltozás ellen! Járj gyalog,
kerékpárral,
busszal,
vagy
vonattal!
Víz
és
energiatakarékos termékeket, mosható pelenkákat,
termelői bio-élelmiszereket, öko tisztítószereket, natúr
kozmetikumokat használj! Keressük a Föld mérce, Földlak
kiadványait. A könyvtárunkban is rendelkezésre állnak
ezek a segítő eszközök, élj vele!
dr. Szilágyi Jánosné
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A halászlé főző és horgász találkozó az ábrahámhegyi
strandon, 2014. május 2-án volt. A program már 7 órakor
megkezdődött a horgásztalálkozóval. Ifjúsági és felnőtt kategóriában
gyönyörű eredményeket értek el. A halászlék egyéni és különböző
tájegységekre jellemző receptek alapján készültek. Az ízletes
halászleveket messzi földről is jöttek megkóstolni.
A rendezvény ideje alatt a Nők a Balatonért Egyesület Környezeti
Tanácsadó Irodája környezeti tanácsadást nyújtott. aki szerette volna
tudni, hogy milyen a kút vízminősége, hogy alkalmas-e fogyasztásra,
vagy csak öntözésre, mosásra, a megfelelően vett és tárolt vízmintát
a helyszínen megvizsgálták és tájékoztató jellegű adatok alapján
javaslatot adtak, hogy mire használják a kút vizét.
Sok szép feliratos, mintás mélytányért, valamint a NABE legújabb
kiadványát, a Balaton könyvét (a tó természeti értékei, a hely
szelleme, a tó gazdasági értékei, utazás a Balaton körül,
éghajlatváltozás tartalommal) tudtuk kínálni a kedves érdeklődőket.
Nagy sikere volt, a hölgyek körében, a szappanfőzet (folyékony
mosdó gél) mintát, receptet egyaránt kaphattak. Örömmel vettük és
megköszöntük vendégeink jelenlétét és segítségüket.
Szauer Rózsának, az említett könyv szerkesztőjének külön gratulálunk az értékes, még iskolai könyvnek is használható művéért.
dr. Szilágyi Jánosné

A Pajtás gőzös tragédiájára emlékezés
Balatonfüreden
Túlélők és életmentők, a Balatoni Hajózás Zrt, a Nők a Balatonért
Egyesület és sokan mások részvételével megemlékezést tartottunk
pénteken 2014. május 30-án a hatvan éve, 1954. május 30-án,
gyermeknapon felborult Pajtás gőzös tragédiájáról, Magyarország
legsúlyosabb vízi tömegszerencsétlenségéről, amelynek során 23 (vagy több) ember vesztette életét.
Két dolog miatt kell emlékezni, hogy levonjuk a tanulságot és
figyelmeztessük az utókort, nehogy még egyszer ilyen eset
előfordulhasson.
A Balatoni tragédiáról kiállítás is nyílt a füredi kikötőben, a
megemlékezés után a résztvevőket sétahajózásra invitálták.
A Pajtás nevű gőzhajó eredetileg dunai átkelőhajó volt a
Balatonra 1951-ben került. Átalakították és a hajótestet
megmagasították. Stabilitási viszonyai megváltoztak, a
jelzésre az akkori vezetőség nem reagált.
Hatvan évvel ezelőtt éppen Balatonfüredet készült elhagyni a
hajó, amikor egy vitorlásverseny magára vonta az utasok
figyelmét és azok a hajótest egyik oldalára sereglettek. A közel 200 embert szállító gőzös az éles
forduló alatt megbillent, imbolyogni kezdett, majd felborult.
Vitorlások, hajók, csónakok mind a mentésre siettek, a tragédiának így is 23 – egyesek szerint ennél is
több – halálos áldozata és legalább kétszer ennyi sérültje volt, sokan közülük gyerekek. A tragédiát
évtizedekig elhallgatták, nem volt szabad róla beszámolni úgy, ahogy az tényleg történt. Emlékére
1999. május 30-án emlékművet állítottak Balatonfüreden.
dr. Szilágyi Jánosné
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SZÍN-VONAL

Művészeti Iskola kiállítása
A Falunapi rendezvénysorozat keretében nyitottuk meg június
7-én, és láthattuk két hétig a SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti
Iskola tanulóinak kiállítását a Bernáth Aurél Galériába.
Az iskola 2005-ben alakult Badacsonytomajon, jelenleg 7
helyszínen, a Tapolcai Kistérség településeiről és Zirc és
vonzáskörzetéből fogad általános iskolai tanulókat. Közvetlen
környezetünkben a révfülöpi és a badacsonytomaji általános
iskolában folyik képzés, és biztosít igényes művészetoktatást, képességfejlesztést. Mindannyiunk számára nagy öröm,
hogy Ábrahámhegyen is bemutathattuk ezeket az alkotásokat, hiszen településünkről is több diákja volt és jelenleg is
van az iskolának.
Adjunk lehetőséget a gyermekeknek - csodát művelnek. Hiszen a gyermek fantázia-világa páratlan, szárnyaló,
nincsenek korlátok, határok. Biztos, mindenki, aki sokat rajzol, fest, jól tudja, mi minden múlik a véletlenen. Az lódítja
csak meg igazán a fantáziát! Festés közben, mikor véletlenül, folyik meg a festék a papíron, arról a festékfoltról mi
minden juthat eszünkbe! Akkor már semmi nem szabhat határt a képzeletnek! Elszabadulnak sárkányok, burjánzanak a
virágok, repülnek a tündérek. Izgalmas dolog mikor egy elrontottnak tűnő munkát átalakítanak úgy, hogy mégis ki tudja
fejezni azt a gondolatiságot, érzésvilágot, ami az alkotó szándéka.
A rajzoló ember olyan dolgokra is fogékonnyá válik, amit egyébként
észre sem venne. A rajz nemcsak ábrázol, problémákat is felvet és
megold. Az ábrázolás, fejleszti a koncentráló képességet, a
gondolkodást. Egy olyan közösségben, ahol az alkotás, a teremtés a
cél, az ehhez vezető úton észrevétlen kincsek teremtődnek. A kis
közösségben beszélgetések közben tapasztalatot, gondolatokat,
érzéseket adnak át és a korosztálybeli különbségekből adódóan új
dolgokat tanul mindenki. Ez a megszerzett tapasztalat hozza létre azt a
tudást, amelyre az élet minden területén szükséges lesz. Tolsztoj azt
mondta: „Ha a diák az iskolában nem tanul meg alkotni, az életben is csak utánozni fog, mert kevés az olyan, aki miután
meg tanult másolni, saját képességeit is önállóan alkalmazni tudja.”
A harmónia teremtése a gyermekrajzoknál egyenlő a béke teremtésével. Amikor a gyermek labdát rajzolt, megjelent a
forma. Ha megkérdezzük, mi hiányzik a rajzról? Milyen az a labda: piros, kék, zöld? A válasz: a színe hiányzik. Így
eljutottunk a festészethez. A grafika vonallal, a festészet színnel hat. Lépjünk még egyet: Rendben van, színes a labda,
de mi történik, ha süt a nap? Újabb plasztikai elemmel találkozunk: a fény és az árnyék változásával, a világos és sötét
kontrasztjaival. Innen a tér. Amikor két kört rajzolok egymás mellé, s ez a tér ismétlődik: eljutunk a ritmus fogalmáig. Ez
az alkotói tevékenység óriási élmény a gyerekeknek.
A Szín-Vonal Művészeti Iskola a kistérség, de bátran
mondhatjuk, hogy országos szinten is eredményes
munkát végez. Egymás után gyűjtik be a dicséreteket,
sikereket. Sikereket értek el, mert értéket alkottak.
A több éves művészetoktatási gyakorlat azt igazolja, hogy
művészeti nevelés a tanulók teljes személyiségét – a
gyerekek tanulmányi eredményét, szép és jó iránti
érzékenységét, nyitottságát, együttműködési készségét
igen pozitívan befolyásolja. Ez igazolja létjogosultságát az
oktatási-nevelési tevékenységben. De ennek eléréséhez
szükség van a tanítókra. Baranyai Zoltánné igazgató
asszonyban és az oktató pedagógusokban közös a
szenvedély, mégpedig kétféle szenvedély. Az egyik maga
a tevékenység szeretete, szenvedélyes művelése. A másik az a késztetés, hogy ezt a tevékenységet, az alkotás örömét
megossza, és megtanítsa az arra vállalkozóknak. Ők mindannyian ilyenek.
Köszönjük, hogy elhozták nekünk ezeket az alkotásokat, és megmutatták nekünk, hogy ezek az általános iskolás korú
gyermekek milyen csodálatos alkotásokat készítettek.
Illésné Rácz Andrea
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NÉPZENE ÉS NÉPTÁNC ESTEK A STRANDON
„Szeretem nézni (bár lábam ügyetlen), komoly-víg táncod, keleti fajom:
Mikor feljajdul rátermett kezekben a hegedű, s méláz a cimbalom …” (Arany János 1850)

A tizenharmadik
Hagyományos népzenei és néptáncest,
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány szervezésében

Nem vagyunk babonásak (nagyon), de a számok
sorrendjén úgy sem lehet változtatni.
A 12. után a 13. ábrahámhegyi népzene és
néptáncest következett a strandon felállított
színpadon

A kezdés egy kicsit későbbre került a megszokottnál, de
figyelemmel kellett lenni a futball VB mérkőzéseinek
időpontjára is. Így megteltek a kirakott székek, nem ütközött a két program. A fellépők nevei ismerősek - gátéri
Kismakkos Néptáncegyüttes és a kiskunmajsai Mayossa Hagyományőrző Egyesület táncosai -, de személy szerint sokat
változott az összetételük. Van utánpótlás, igyekeznek Ábrahámhegyre a legjobbakat elhozni, mintegy jutalomként is. A
fegyelmezetlenek bizony kimaradnak az utazók sorából. Az érkezők szerint viszont a nyár Ábrahámhegyen kezdődik. Az
elején, hogy jó kedvvel induljon a műsor a Mayossa férfi-fiú tagjai saját koreográfiájukat mutatták be „Pszt!...Alszanak!”
címmel. A másnapos, alvás utáni dülöngélésből, „félrészeg” állapotukból feszes, látványos csizmaszárverős legényes
kerekedett, hogy aztán újra a képzeletbeli mámor döntse le talpukról az ifjakat. Persze, szerencsére az életben csak a
középső rész, a tánc az erősségük. A fegyelem hatása a színpadon is látható volt, mindkét együttes nagyon pontosan
kimunkált táncokat adott elő ezután. Tájegységek szerint sárközi, dél-alföldi, rábaközi és kalocsai táncokat láthattunk, a
hozzájuk tartozó népviseletekkel. Juhász Eszter énekelt füzesi népdalokat, aki az érettségije után a népzenét, néptáncot
már főiskolai szinten szeretné még jobban elsajátítani.
Az „Újra” zenekar
pedig szatmári népzenét muzsikált, amellett,
hogy a táncosokat és
az énekest is kísérték.
Az utolsó műsorszámot
a közönség által várvavárt táncház követte, ahol a fellépők a nézők nagy örömére megtanítottak néhány lépést. Az össztánc jó félórát tartott,
mosolygó vidám arcú emberek tapsolták meg az előadókat.
Zolnai László

A Szökős Néptáncegyüttes
és a Gyéres Zenekar - július 5.
A szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyete-mi Központ együtteseként működő együttes tagjai az
egyetem jelenlegi és egykori hallgatói, valamint más
szombathelyi és vas megyei fiatalok. Céljuk a Kárpátmedencei magyar táncfolklór és az ahhoz kapcsolódó
hagyományok továbbéltetése, bemutatása, egy összetartó,
ugyanakkor bárki számára nyitott közösségben.
Műsorösszeállításaik a különféle néprajzi területek tánchagyományának autentikus tolmácsolására
épül, emellett táncszínházi darabok is gazdagítják a repertoárt. Az együttes rendszeres résztvevője az
egyetem, a város és a megye kulturális eseményeinek, és a régió szakmai találkozóinak. 2012-ben a
XVIII. Lajtha László Koreográfiai Versenyen és az XVIII. Bakony Néptáncfesztiválon is színpadra
léptek, ahol II. és III. helyezést, valamint különdíjat és a szólista díjat nyerték el.
A határon túl, Ausztriában, valamint Bosznia-Hercegovinában léptek közönség elé, ahol tíz ország
együttesei között nívódíjjal jutalmazták produkciójukat. Művészeti vezetőjük: Molnár Péter, az együttes
vezetője: Gaspari Gábor.
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SZABÓ DÁVID ÉS UDVARDI ERSZÉBET KIÁLLÍTÁSA
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
A kiállítást megnyitotta: Kratochwill Mimi művészettörténész.
Köszöntőt mondott: Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Közreműködött: Sík Dóra gordonkaművész

Szabó Dávid festőművész munkássága:
"1933-ban születtem Budapesten. Öt testvéremmel együtt anyánké volt
felnevelésünk gondja, miután apánk 35 évesen eltávozott az élők sorából.
Apám tehetséges műépítész, rajzoló, fafaragó művész volt. Hagyatéka adhatta
a belső késztetés mellett az ösztönzést a művészpálya felé Iskoláimat a XV. és
IV. kerületben végeztem, kedvezőnek egyáltalán nem nevezhető időszakban.
Szellemi sötétségben, háború, politikai viharok és elnyomás, forradalom, és
ami utána következett mind erre az időszakra esik. ..." 1953-1959 között volt
a Képzőművészeti Főiskola hallgatója, mesterei Barcsay Jenő, Bernáth Aurél,
Végvári Lajos, Balogh Jenő és korábban Varga Magda voltak.

A kiállítást az érdeklődők július 26-ig tekinthették meg.

"BAJÁTÓL, A BALATONIG"
Udvardi Erzsébet (1929-2013)
Szülővárosa Baja, az ódon hangulatú város, a Duna közelsége, a
hegyek és vizek különös színei, fényei, a mélyen hívő családi majd
iskolai környezet meghatározói a fiatal Udvardi Erzsébet művészi
életútjának. A „Miasszonyunk” leánynevelő intézet utolsó líceumi
évében Rudnay Gyula szabadiskolájában, érettségi után pedig a
Képzőművészeti Főiskolán Bernáth Aurél osztályában tanult festészetet, ahol Domanovszky Endre,
Fónyi Géza és Hincz Gyula is mesterei voltak. 1953-ban művészettörténet és rajztanárként a fővárosi
Vendel utcai tanítóképzőben kezdett tanítani, közben képeket festett, 1955-től pedig kiállításokon is
részt vett.
Egy alkalommal diákcsoportot vitt táborozni a Balaton mellé. „Mikor a vonatablakból kinéztem
Akarattyánál, ahol szétnyíltak a fák, megláttam egy különös szembe-fényben a tótükröt, amelyet az
érkező szél felkorbácsolt, s amelyen minden hullám külön-külön tükröződött valami végtelen
fényességben. Az olyan lélegzetelállítóan gyönyörű látvány volt, hogy máig felejthetetlen számomra.”
Az élmény hatására, 1958-ban Badacsonytomajon telepedett le, és a tó igézetében élt, itt festette
magával ragadó természeti és szakrális témájú festményeit egészen haláláig.
A Balaton vezette rá, a szakrális fény ábrázolásaiban gyakran használt csillogó ezüst és arany szín
applikációk használatára is. S bár, oly sokan próbálták megörökíteni ezt a fényt, igazából csak
keveseknek adatott meg ehhez a képesség és az alázat. Egyedülálló ezzel az egyéni kifejezésmóddal,
s ma is az, a magyar festészetben.
A festés szolgálat és imádság volt számára. Olyan tevékenység, „amikor a lélek szavak nélkül
imádkozik” – vallotta egy portrébeszélgetésben. Képei valóban beszédesek: beszélnek a tiszta
ragyogásról, aminek forrása nem mi vagyunk, hanem egy rajtunk kívül és fölöttünk álló erő. Minden
festményéről az isteni gondviselésbe vetett mély hite, bizalma tükröződik vissza. Személyéből is ez a
ragyogás, bizakodás, optimizmust és hit áradt, amely átragadt az emberre. Mindenkit a hatása alá vont,
aki találkozott vele.
„Halálhírét hallva, szinte a szemem előtt láttam a festményeiről jól ismert, vakítóan fénylő angyalt, amint
átsuhan a Badacsony fölött.” 2013-ban karácsonykor, december 24-én került kórházba, és 2014.
február 4-én távozott el közülünk. Így jutott Bajától a Balatonig, majd minden bizonnyal azok közé az
aranyban és ezüstben fénylő angyalok közé, amelyek ezen a kiállításon is láthatók. Azóta föntről, hite
és élete alapján a mennyországból néz a badacsonyi tájra, a Balatonra, amit oly nagyon szeretett.
Lelkünkben és alkotásaiban él tovább. „Életre haldokolt”, ahogy Nagy Gáspár írta hozzá versében.
Az idén lenne 85 éves.

A kiállítás megtekinthető: 2014. június 28-tól október közepéig, szerdától, szombatig
15 és 19 óra között a Bernáth Aurél Galériában
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Dobruska májusban
Dobruska és Ábrahámhegy testvérvárosi kapcsolata jegyében az idén
májusi látogatáson a magyar község küldöttségének tagja lehettem. A
cseh kultúra (számomra elsősorban a filmek, a középkori városépítészet)
és a sör hazájában látogatást tenni mindig izgalommal tölt el. Csalódás
most sem ért, Dobruska igencsak kellemes, emberléptékű kisváros. A
középkori városmagot itt is körbeveszik a modern háztömbök, de korántsem telepednek rá 3-4 emeletes magasságukkal a régebbi épületekre.
Tisztaság, virágok jellemzik a várost. Itt is próbálnak az EU-pályázatok
kapcsán minél többet elérni, a saját javukra fordítani.
A Radnice (városháza) Dobruskán

Dobruskára csütörtök este, 7 órás út után érkeztünk meg az emberrel és
étel-itallal, csomagokkal megrakott kisbuszunkkal. A régi ismerősök sorra
megjelentek fogadásunkra, amely kerülte a hivatalos formákat, egyszerűen baráti volt. Peter Tojnar polgármester, Nagy Ferenc a korábbi alpolgármester, Pavel a fotós, Milos az
ex-focista vendéglős, a festő Josef Kejval az ott töltött három nap során valahol mindig ránk találtak,
többször összefutottunk az utcákon, sörözőkben, barátságosan mutatták be városukat. Persze, a nyelvi
nehézségeket a legegyszerűbben Nagy Ferenccel küzdöttük le,
hiszen ő magyarul tartott nekünk kitűnő idegenvezetést
Dobruskában. Különösen büszke volt az alig 3 hete megnyitott
városi múzeumra, amelynek kiállított anyaga valóban szépen
átfogta az őskortól a zavaros XX. századig a környék
történelmét. Az épület az egykori rabbi háza volt, mellette a
zsinagógával. Ez utóbbit ma már tanácskozásokra és
komolyzenei koncertekre használják. A középkori városban
többször pusztított tűzvész, de az újjáépítés sikeres volt.
Szintén Ferenctől tudtuk meg, hogy mintegy 640 sörfőzde van
Csehországban és a helyi sörgyár – hivatalos nevén:
Staročeský pivovárek, s.r.o. – kiváló termékeivel betört a cseh
sörpiacra. Gyártmányaik a Dobrušská, a Rampušák, a
Muderlant és az F. L. Věk valóban kitűnőek, tanúsíthatjuk.
Városi Múzeum és zsinagóga
Sajnos a városi napok miatt – ez hasonló az ábrahámhegyi
falunaphoz, csak jóval nagyobb kiadásban – a főtér egy nagy
vurstlivá alakult, így nem lehetett áttekinteni. A toronyból a
kilátás, a régi városközpont látványa így is lenyűgöző volt.
Persze a mulatság, a jókedv itt is népszerű dolog. Ehhez járult
hozzá az ábrahámhegyi küldöttség is. A szombati napon, a
dobruskai önkormányzat által központi helyen felállított árusító
helyen sült a hurka, a kolbász, finom ábrahámhegyi borokat
mértünk. Még a kenyér is Magyarországról érkezett.
A dobruskai sörgyár

Többen már visszajáró vendégek voltak, keresték a magyar
standot. Az a néhány magyar nemzetiségű is meglátogatta az
árudát, akik a városban éltek. Némelyek még a sütés előtt
becsomagoltatták a finomságot és hazavitték. A borainkat sem
csak helyben fogyasztották. Két óra tájban egy rövid, de kiadós
zápor vetett véget a kiszolgálásnak, de addigra szinte minden el
is fogyott. Dobruska mellett egy-két környékbeli városkát is
felkerestünk (Nove Mesto nad Metuji, Nachod), sőt a lengyel
oldalra is átrándultunk Kudowa-Zdrój fürdőhelyre finom, frissen
sült pisztrángot enni. Azt mindenképpen megállapítottuk, hogy
ez az idő kevés a környék megismerésére, érdemes ide
visszajönni több napra.
Sorbanállás a magyar sátor előtt
A városi napokon való magyar és ábrahámhegyi zászlóval díszített étel-ital sátor mellett a hivatalos program
még bizonyos okiratok és igazolások kicserélésével, beszerzésével egészült ki, amelyek a testvérvárosi
kapcsolatok fenntartására kiírt EU-pályázathoz voltak nélkülözhetetlenek. S ha már így esett vasárnap
délután még időben érkeztünk vissza Ábrahámhegyre, hogy szavazhassunk az EU-képviselőkre.
Dobruska – testvérvárosi látogatás 2014. május 22-25
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Szép eredmények
az olvasópályázati vetélkedőn
2014 tavaszán folytatódott a tapolcai Wass Albert könyvtár által rendezett „Természetről, madarakról”
címmel meghirdetett olvasópályázat. Gyermekeink nagy kitartással készültek a megmérettetésre.
Az alsó tagozatos gyerekeknek előzetes feladatként egy felakasztható madarat kellett elkészíteniük. A
csapattagok megosztották egymás között a feladatokat, Somogyi Mátyás papírmaséból készített egy kuvikot,
Molnár Dóra egy csodaszép jégmadarat vágott és festett ki kartonpapírból. A felső tagozatosok egy
természetvédelemről szóló előadáson vettek részt, ezzel kapcsolatban kaptak feladatokat.
A 2. osztályosoknak megrendezett vetélkedőn, 2014.
március 17-én a „Jómadarak” csapat tagjai, Somogyi
Mátyás és Szabó Levente III. helyezést értek el.
A 3. osztályosoknak megrendezett vetélkedőn, 2014.
március 19-én a „Jégmadár fiókák” csapat tagjai,
Molnár Dóra és Simon Rebeka szintén III. helyezést
értek el.
Az 5. osztályosok vetélkedőjén, 2014. március 21-én a
„Tesók” csapat tagjai, Galler Boglárka és Galler
Marcell is remekül helytálltak, s bár dobogós helyezést
nem sikerült szerezniük, méltóképpen képviselték
Ábrahámhegyet.
A csapatok tagjai megdolgoztak a sikerért, találkozásaink során sokat nevettünk, sokat olvastunk és tanultunk,
jó hangulatban, vidáman készültünk fel a vetélkedőkre. A jutalomkönyvek, oklevelek, emléklapok mellett az
igazi meglepetés az volt, hogy a gyerekek részt vehettek május
21-én a Tapolcai Wass Albert Könyvtár által szervezett
kiránduláson.
A somogyfajszi pásztorpark megtekintése, majd Pécs
belvárosában tett séta és fagyizás után a Tettyén levő mésztufa
barlangban tettek látogatást a gyerekek. Este nagyon fáradtan,
de sok-sok élménnyel tértek haza és már most elhatározták,
hogy jövőre is indulnak az olvasópályázaton.
Ezúton is köszönjük a tapolcai könyvtár munkatársainak, hogy
megszervezték ezt a szép kirándulást, a kísérőknek, hogy
anyai gondoskodással vigyáztak gyerekeinkre és biztosították
a jó hangulatot, a Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítványnak
valamint Ábrahámhegy Község Önkormányzatának, hogy lehetővé tették gyerekeink számára a részvételt.
A versenyzőknek ezúton is gratulálunk!
Szabóné Berki Szilvia könvtáros

A JUTALOM KIRÁNDULÁS
Pécsre mentünk jutalomból kirándulni az olvasópályázaton elért III. helyért, amit a tapolcai
Wass Albert Könyvtár hirdetett meg.
Először Somogyfajszon álltunk meg, ahol megnéztük a Sárkányfát és sok- sok madárhangot
hallhattunk. Sétáltunk és elértünk egy tóhoz, ami a vizimadaraknak lett kialakítva. Ott
távcsővel láttunk is egy kiskócsagot Folytatódott az utunk Pécs felé. A belvárosban nyaltunk
egy fagyit, megnéztük a város nevezetességeit és felmentünk a Tettyére, a mésztufa barlangba.
Egy bácsi megmutatta a barlang belsejét és mesélt a keletkezéséről.
Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat.
Szeretném megköszönni Szilvi néninek a felkészítést és az Önkormányzatnak a lehetőséget.
Simon Rebeka
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Kirándultunk a Nyugdíjas
Klubbal - 2014. május 17.
„Tavaszi barangolás az Őrségben” elnevezésű kirándulásról kaptunk
értesítést május elején. Mint minden alkalommal, most is örömmel
készültünk. Aggódtunk ugyan a rossz idő és a Vas megye egyes részeit
érintő árvizek miatt, ám a lelkesedésünk és jókedvünk így sem hagyott
el bennünket.
Szombaton reggel összesen 42
fővel indultunk útnak. A kirándulásainkon egyre több nyugdíjas vesz részt, sőt a
fiatalabb korosztályból is csatlakoznak hozzánk.
Kirándulásunk első állomása Körmenden volt, ahol a Battyány-Strattmann
Múzeumot néztük meg. Sajnos az épület elég rossz állapotban van, kár érte. A
Kastélyban több állandó kiállítás volt megtekinthető, ezek közül érdemes kiemelni a
cipőkiállítást. Különböző földrészek népeinek cipőit, papucsait néztük csodálkozva,
hiszen hihetetlen volt, hogy ezekben járni tudtak az emberek. Az indiai
gyöngyházberakásos fatalpú papucstól kezdve a fekete selyem diszítésű piros posztó mongol csizmán át a kínai nők
elnyomorított lábára való selyem tipegőig mindenfélét láttunk itt. A régi lábbelik mellett a cipők varrásához, készítéséhez
használatos eszközöket is bemutatta a kiállítás. Erzsébet királyné és Jászai Mari cipője is látható volt a kiállított tárgyak
között.
A főlépcsőházban láthattuk a főúri galéria nagy méretű képeit, festményeit. A "Batthyányak nemzetsége" című állandó
kiállítást a kastély dísztermében rendezték be.
Ezután Őriszentpéterre vezetett utunk, ahol két fazekas műhelyben is körülnéztünk, s többen közülünk gyönyörű
kerámia edényeket és ajándéktárgyakat vásároltak.
Veleméren a Szentháromság Templomban érdeklődéssel hallgattuk az
idegenvezető előadását. Elmondása szerint a templom az 1200-as években
épülhetett s az 1300-as években festette ki Aquila János. Ma - a Nap járásának
megfelelően váltakozó sorrendben megvilágosuló képeknek s azok
jelentésrendszerének köszönhe-tően - az ország egyik legismertebb műemléktemploma. A borult idő miatt a fényeket ugyan nem láthattuk, de a következő
héten Szilvi megmutatta nekünk az interneten a templomról készült 40 perces
filmet. Csodálatos élmény volt.
Magyarszombatfán egy erdőszéli házban az Őrségi Vadászati Kiállítást néztük meg. A kiállítás házigazdája az Őrségben
elejtett vadak trófeáit állította itt ki: szarvasagancsokat, vadkanagyarakat, érdekes őzagancsokat. Az „Afrika teremben”,
Namíbiában és Egyenlítői-Guineában elejtett vadak, antilopok, varacskos disznó, bivaly stb trófeákat is láttunk. Az
Őrségben honos madarak és kisemlősök egész sorának preparátumai is a kiállítás részét képezik. A látnivalókat
vadászfelszerelések, kések, tőrök, vadászati tárgyú műtárgyak színesítik. Az épület melletti lekerített részen
dámszarvasok legelésztek, vaddisznók heverésztek. Jó kis program volt ez is.
A tervezett tóparti séta sajnos elmaradt a magas vízállások és útlezárások miatt. A
társaság ekkor már eléggé elfáradt, így alig vártuk a „haskarbantartást”. A rönöki
Székely Tanya Csárdában letűnt korok hangulata és igazi cigányzene fogadott
minket, faragott bútorokkal, antik tárgyakkal , ízléses magyaros hangulattal. A
sertés ragu leves, a nyárson sütögetett „Betyárdárda” nagyon finom volt. Egy kis
adag somlói galuska is lecsúszott utána. Végül az egészet ki-ki vörösborral, sörrel
vagy üdítővel elkísérte. Estefelé értünk haza, szép élményekkel a szívünkben.
Köszönjük!
„Jégmadár” Nyugdíjas Klub tagjai
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Régi idők Lady Gagái
Érdekességek a divat történetéből
Gyilkos fűzők, madártetemek a kalapokon, tetveket összegyűjtő szőrmestólák, közlekedésre alkalmatlan
cipők, ruhák. - Hol van emellett Lady Gaga karajruhája és a testén viselt extrém kreálmányok?
Míg az énekesnő egymagában provokálja a világot, addig a fenti divatelemeket egykor egy egész társadalmi réteg,
az uralkodó osztály tette magáévá. De vajon kik és miért találták ki, kik kezdték hordani és divatossá tenni?
Borotvával magasított homlok. A középkorban még nagyon lassan változott a
divat, néha száz év is eltelt, mire átalakult egy-egy trend. Ott fejlődött igazán, ahol
a pénzt nem vitte el a háborúskodás. A százéves háború (1337-1453) idején
ilyennek számított a francia királyságon belüli burgundi hercegség, ahol nemcsak
hogy virágzott, hanem szabályosan túlburjánzott a csúcsíves gótikus módi. A
„csúcsra járatott” burgundi udvarban szinte minden ruhadarabnál megfigyelhető
volt, a megnyúlt orrú cipőktől kezdve a lecsüngő ujjakon át az égbe törő fejfedőkig.
Ez utóbbiak néha olyan magasak voltak, hogy a nők csak lehajtott fejjel és
rogyasztott térdekkel tudtak bejutni a házba. A süvegről fátyol lógott, de hogy meddig érhetett, azt törvénnyel
szabályozták. Minél magasabb rangú volt valaki, annál hosszabb lehetett a fátyla.
Hogy még "csúcsabb" legyen az összhatás, a nők borotválással magasították a
homlokukat.
Tetűgyűjtő prémek. A szőrme, ami ma főleg díszítő funkciót tölt be, régen azért
másra is szolgált. A gallérokat szegélyező finom szőrme, a stólaként viselt
kikészített állatbőr magára vonzotta az emberi testről a tetveket. Így azért már
kicsit más szemmel nézzük ezeket az egyébként gyönyörű képeket.
Gigantikus szoknyák. Ha rokokó, akkor Marie
Antoinette. Ha pedig Marie Antoinette, akkor elliptikus, elöl és hátul lapított
hatalmas szoknyarészek, fullasztó mennyiségű masni, meg gigantikus méretű,
rizsporos paróka. A rokokó idején még a hétköznapi viselet sem volt túlzásoktól
mentes. A nehéz, atlaszselyemből készült szoknyát vesszőkosárral merevítették.
Ezek a ruhadarabok aztán mindenre alkalmasak voltak, csak mozgásra nem.
Nemesi származású viselőjüknek nem is volt erre szüksége, hiszen a szolgák
mindent megcsinálnak helyette.
Gyilkos fűzők: A 19 században a nádszál karcsú derék volt az ideál. Scarlett
O'Hara derékméretével nem versenyezhetett senki. A büszke Mammy 17
hüvelykre (43,18 cm-re!) fűzte be a kedvenc O'Hara lány derekát. A vágyva
vágyott testalkat elérésében a fűző segített. Az igazán meredek dolgok akkor
kezdődtek, amikor a halcsont helyett az újonnan feltalált acélt vetették be
merevítésként. Különböző források írnak 38, de 33 cm-es derékméretről is. A
fűző viselése néha annyira felhorzsolta a nők bőrét, hogy a mély sebek
gyakran végzetesen elfertőződtek. Gyakori volt a vetélés és a tüdő bevérzése
is, hiszen a tüdő alsó lebenyei annyira össze voltak szorítva a bordák között,
hogy a tüdőkapacitás 20 %-al csökkent.
Madártetem a fejen. A 20. század elején köszöntött be, a malomkeréknyi gigakalapok kora. A kalapokra kész gyümölcsligetek kerültek levelestül, gyümölcsöstül, lepkéstül, madárfészkestül. Akik ennél többet engedhettek meg maguknak, azok ritka madarak tollával felcicomázott kalapokat viseltek. Akiknek pedig
a madár tolla sem volt elég, azok egy egész, kitömött énekesmadarakat tűztek a
kalapjukra. A körülbelül 20 évig, az 1900-as évek első évtizedéig tartó
divathóbort következményeképpen több tucat egzotikus madárfaj került a
kipusztulás szélére. Pár, érzékeny lelkű állatvédő végül megalapította a Madárszövetséget, és kiáltványaikban arra kérték a nőket, hogy mondjanak le a madárdíszekről, különben több fajnak is
búcsút mondhatnak. Nem tudni, hogy a szövetség tevékenysége vagy a múló divat miatt, de az 1910-es években
megszűnt ez a trend.
Honnan ered a kombiné viselete? De mit kombináltak egy egyszerű női ingen? A görög khitón és a római tunika,
idejében gyapjúból készült, és a szegény embernek ez volt az egész öltözete. Nem alsóruha volt, hanem felső, bár
fázós emberek, mint Augustus császár, többet is egymás tetejére húztak belőle. A ruha alatt hordott vászoninggel
a művelt Nyugatot a barbár Kelet ismertette meg. Honfoglaló őseink felső ruhájuk alatt már akkor, rövid
vászoninget viseltek, amikor a fehérneműt Nyugat-Európában még hírből sem ismerték, sőt, évszázadokkal
később is még a legnagyobb fokú fényűzésnek számított. Bajor Izabella francia királynénak példálul, mindössze
három inge volt, és VI. Károly francia király felesége is csupán két holland vászoninget mondhatott magáénak.
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Mióta használunk gombolást? A barlangi ős csonttűvel fogta össze bőrruháját, a bronzkorban spirális díszű
bronztűk voltak a divatosak, a rómaiak nemes fémből készült drágaköves fibulákkal, a mai biztosítótűk elődjével
tűzték össze a ruhájukat. Lényeg az, hogy például Horatius még nem gombolta be a tunikáját. Az ásatások
tanúsága szerint a honfoglaló magyarok félgömb alakú, füles pitykegombok sorával zárták a ruhájukat. Bizáncban
a 10-11. században még tűvel kapcsolták a ruhákat, a rómaiakhoz hasonló módon, így feltehető, hogy a gomb
Keletről, a lovas népek viseletével került Nyugat felé. Jogos nemzeti büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy
hazánkban a gombolt férfiruha első ábrázolása a Nagy Lajos király idejében írott és illusztrált Képes krónikában
található. A képen IV. Béla megkoronázza V. Istvánt, és István zekéje elöl gombolt, mégpedig balról jobbra.
A ridikül. A francia nyelvben a ridicule szónak két jelentése van: nevetséges és kézitáska. Az őstípus a római nők
háló szerű kézi zacskója, a reticulum volt. A mai értelemben vett praktikus ridikül, az 1860-as években jelent meg,
az angol kosztümmel egy időben. Ekkor mutatta be ugyanis a híres Worth mester Eugénia császárnénak az első
szövetből készült trottőr kosztümöt. A kosztümhöz hamarosan bőrtáskát készítettek. Ennek akkora sikere lett,
hogy többé el sem hagyták a nők. Csak az alakja változott, - de sűrűn. 1912-ben például még hosszú zsinóron
lógott le a földig, 1914-ben doboz alakot öltött, majd miniatűr aktatáskává finomult, s ma már minden
elképzelhető formában találkozhatunk vele.
Mióta divat a magas cipősarok? Az emberiség a 16. század végéig csak a lapos talpú cipőt ismerte. A 17.
században azután feltűnik a magas cipőtalp is. Velencében állítólag 12-15 hüvelyknyi (30,48 - 38,1 cm)
magasságot is elért! Ennek a rohamos növekedésnek alapos oka volt. Még a 16. század derekán is az utcára
ürítettek minden szennyvizet, piszkot. Külön gyalogjárók nem lévén, az emberek néha térdig gázoltak a
szutyokban. Egyes markos ifjú legények ekkoriban úgy keresték a kenyerüket, hogy az elegáns dámákat a hátukon
fuvarozták keresztül az utcák sártengerén. A magas talp kezdetben a sárban gázolás megkönnyítése céljából
készült. Persze csak kezdetben. Mert a nők rájöttek, hogy a magas talp meghosszabbítja, "királynőivé" magasítja a
termetüket. A magas talp később a cipőművészek kezén végül csak sarokká nemesedett, és a fejlődésnek ez az
útja a hölgyvilágot a legmélyebb megelégedéssel töltötte el. A magas sarok állítólag vonzóbbá formálta
testtartásukat. A még nagyobb vonzás érdekében persze túlzásoktól sem idegenkedtek. XIV. Lajos korában 6
hüvelyknyi (15,24 cm) magas volt a cipősarok, és ezt az iszonyatos méretét megtartotta egészen a francia
forradalomig. Casanova emlékirataiban olvashatjuk, hogy a francia udvarban látott olyan dámákat, akik ha sietni
akartak, félig guggoló helyzetben, mint a kenguru, úgy ugráltak egyik szobából a másikba.
Volt-e cipőjük a honfoglaló magyaroknak? Őseink nem cipőt, hanem csizmát viseltek. Méghozzá puha talpú és
felkunkorodó orrú csizmát, amelynek szárát oldalt varrták össze, és már sarka is volt. Jeles találmány ez, amely
létrejöttét a kengyelnek köszönheti. A saroknak az volt a szerepe, hogy a kengyel hátra csúszását
megakadályozza. Bagariából készült, az olcsóbbak pedig nemezből.
A kunkorodó orrú keleti csizma mellett volt kunkorodó orrú nyugati cipő is. Ennek őse a régi Rómában keresendő.
A kunkori orrú sarut csak ünnepélyes alkalmakkor viselték. A 10. század táján ismét felbukkant ez a forma, és
Európa-szerte divatossá vált. Ez a cipőorr a divat törvényei szerint vadul nőni kezdett, és ez a növekedés vagy 500
éven át tartott. Mivel volt ideje a fejlődéshez, meg is nőtt alaposan. Hatvan centiméterre! Mivel a cipő orrhossza
egyre nőtt, végül is a hatóságoknak kelleti közbelépniük. A 14. század végén Szép Fülöp francia király törvényben
mondta ki, hogy csak a főurak viselhetnek 60 centis kunkort; a kisnemest csak egy láb hosszúságú illete meg,
(30,48 cm) a közember pedig csak féllábnyi kunkorodást viselhetett.

Fő a jó modor !
Egy 13. századi illemtankönyvben olvasható, hogy ne faljuk az ételt,
akár egy disznó, ne böffentsünk, és ne csámcsogjunk. Sok ember
lerágja a csontot, majd visszateszi a tányérra, pedig a csont
eltüntetésének helyes módja a földre hajítás. Helytelennek ítélték az
asztalnál történő vakarózást, bár bolha és tetű jócskán akadt
mindenfelé. "Ne tedd sem ujjadat füledbe, sem kezedet fejedre. Aki
eszik, nem tisztogathatja magát oly módon, hogy ujjával a koszos
részeit vakargatja" – írta 1290-ben az olasz Fra Bonvincino da Riva, aki 50 pontban foglalta össze a kor
asztali illemtanát, egyben elítélve azt az általános szokást, hogy valaki az asztalterítőbe vagy a ruha ujjába
fújja az orrát. Később már az orr kézzel történő kifújása sem dívlett előkelő körökben.
Egy osztrák főhercegi udvarmester 1624-ben szükségesnek vélte, hogy rendelettel figyelmeztesse a kadét
urakat, miként kell a főhercegi asztalnál viselkedni: „Ne köpjenek a tányérba és ne töröljék az orrukat az
abroszba. Ne igyanak olyan állati módon, hogy azután leessenek a székről és ne tudjanak egyenesen járni."
A középkorban még a legtöbb ember az ujjait használta evőeszköz helyett és a szolgája, vagy a saját haját
szakállát szalvéta gyanánt. Mátyás király uralkodása idején a kanál és kés használata már megszokott volt,
de a tálból az ételdarabokat, még akkor is az ujjaikkal vették ki az étkezők.
Idetartozó érdekesség, hogy Kínában és a Távol-Keleten már Kr.e.1200-ban! használták a kést és villát
helyettesítő evőpálcikát. A lecsepegő lé ellen pedig kenyér szeletkékkel védekeztek, ezt rakták a hús alá,
mialatt a szájukhoz vették.
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Ábrahámhegyen 2014 nyarán is vár a

Strandkönyvtár!
Június 17-től augusztus 20-ig
minden kedden és péntekeken: 14- 18 óráig,
a strand bejárat után jobbra!
Vásárolhatók: használt könyvek, folyóiratok és magazinok
Kölcsönözhetők: video kazetták és DVD-k

Könyvajánló
Gyerekeknek:
 Michael Dubols: Kis utazók nagykönyve
 Christine Nöstlinger: Frici a focipályán
 Angela Weinhold: Közlekedj okosan!

Fiataloknak:





Egy különc srác feljegyzései
Leiner Laura: Bábel
Stephanie Perkins: Anna és a francia csók
Dr. Koncz István: Kamasz kapaszkodó

Felnőtteknek:
 Kiss Ernőné: Túrázások a Balaton- felvidéken: Kapolcs, Ábrahámhegy- Szigliget,
Tapolca
 Budapest- Balaton gyerekekkel
 Balaton: Kerékpáros útikalauz
 Bernard Montelh: A fokhagyma titkai
 Bill O'Reilly: Lincoln: a merénylet, amely örökre megváltoztatta Amerikát
 Ljudmilla Ulickaja: Szonyecska
 Michelle Moran: Nefertiti
 Laurel Corona: Vivaldi Velencéje
 Fábián Janka: Adél és Alíz
 Jane Johnson: A szultán asszonya

Továbbra is várom a kedves olvasókat sok szép új könyvvel, izgalmas nyári
olvasmányokkal, ismeretterjesztő kiadványokkal. A könyvtárban E-Magyarország
Pont működik, három számítógéppel, internet használati- valamint nyomtatásifénymásolási- szkennelési lehetőséggel. Gyerekeknek játszósarok!
A könyvtár nyitva: keddtől péntekig 14- 20 óráig
Telefon (nyitvatartási időben): 06-70/380-07-61
E-mail: abrahamkonyvtar@freemail.hu
Szabóné Berki Szilvia
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Játszóház Ábrahámhegyen a Kulturális Centrumban!
(Könyvtár épülete- Badacsonyi út 11.)
Kézműveskedéssel és sok-sok játékkal várunk minden kedves érdeklődőt,
-gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiketaugusztus 20-ig minden szerdán és pénteken 10.00- 13.00 óráig!

Minden szombaton
kézműves foglalkozás a strandon!
A nyári strandolás közben színes és izgalmas kézműves
foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket!
Origami, rajzolás, festés, és sok más tevékenység
királylányoknak és lovagoknak egyaránt.
Igyekszünk mindenkinek a kedvében járni,
amíg a szülők pihennek, addig a gyerkőcök alkotnak.
A programok augusztus 20-ig minden szombaton
15.00-tól 18.00 óráig tartanak
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Mert egy ember még csak egy fél, És egészen csak akor él,
(Akárki bármit beszél,)
Midőn két szív egybekél.
Kisfaludy Sándor: Boldog szerelem 23. Dal (részlet)

Házasságot kötöttek 2014. május 24-én Ábrahámhegyen:

Sütő Árpád és Sütőné Török Petra
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GÓLYA-HÍR
"Én már azóta szeretlek mikor még nem voltál más csak puszta gondolat,
és a csillagok lüktették az égre képzelt mosolyodat.
aztán megdobbant a szíved, szivem alatt,
és én azóta a lelkemhez simítva hordalak."

2014. április 10-én megszületett második kisfiunk, Vince,
2900 grammal és 48 centivel.
Kisbaba és édesanyja jól vannak.
Sellyei-Cseh Ágnes és Sellyei Gábor

„A nevem Johanna,
Szopiznék én egész nap,
Nem sírok, csak keveset,
Mindenki szeret engemet!”
Születési idő: 2014. 04. 26.
Hobbim: anyun szundizni, szopizni
Amit nem szeretek: pocakfájás, hőség
Kedvenc helyeim: anyuék ágya,
hintaágy a barackfa alatt Zene: Bach
Előadó: apu és Lovász Irén
Könyv: Benedek Elek meséi
Elérhetöség: Ábrahámhegy több pontján
furikázok a késő délutáni órákban
Jánka Johanna

AKIK MÁR NEM LEHETNEK KÖZTÜNK
HoffmannFerencné született György Magdolna
1933. április 17- 2014. február 27.

Szalai Lajosné született Magyar Julianna
1940. június 27- 2014. május 05.
Göbölyös Gyula
1940. november 15- 2014. Június 08
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ÁBRAHÁMHEGYI
BORNAPOK!
2014. AUGUSZTUS 6-10
Augusztus 2. (szombat) 9.30 órától: NYILVÁNOS BORVERSENY a Művelődési Házban
Augusztus 6. (szerda)

A 2014. évi Ábrahámhegyi Bornapok ünnepélyes megnyitója
„BORBAN AZ IGAZSÁG!” Tapolcai Musical Színpad
TÁNC ÉS MULATSÁG GAÁL SZABOLCCSAL

19.00 óra:

20.00 óra:
21.00 órától:

Augusztus 7. (csütörtök)

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
DISZKÓ PARTY DJ. SZASZÁVAL

19.30 óra:
20.30 órától:
AUGUSZTUS 8. (péntek)
19.30

óra:
21.00 órától:

Blues Rock: ROLLING BAND
CHILI BULI

00.00 óra:

SZTÁRVENDÉG: GÁSPÁR LACI

AUGUSZTUS 9. (szombat)

Délelőtt:
13 órakor:
19.00 óra:
20.00 óra:
20.40 óra:
21.00 órától:
00.00 óra:

FŐZŐVERSENY, ZSIBVÁSÁSÁR
ZENÉL: A GUMICSIZMA PUNK ZENEKAR ÉS BARÁTAI
EBÉD, FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS
ÚJRA A GUMICSIZMA ZENÉL
VIKÁR BÉLA VEGYESKAR KAPOSVÁRRÓL
AZ ÁBRAHÁMHEGYI NYUGDÍJASKLUB MŰSORA
A TÁNCHOZ ÉS MULATSÁGHOZ ZENÉL A RULETT SHOW BAND

SZTÁRVENDÉG A BESTIÁK

AUGUSZTUS 10. (vasárnap)

19.00 óra:
19.30 ÓRA:

PERENYEI FÉRFIKAR
BIG MOUSE BAND OPERETT ZENEKAR

20.30 ÓRA
21.00
00.00 ÓRA:

SZTÁRVENDÉG: ARADSZKY LÁSZLÓ!
TÁNC ÉS MULATSÁG A DANCE ZENEKARRAL
BORKIRÁLYNŐ VÁLASZTÁS EREDMÉNYHIRDETÉS

A BORNAPOK KIÁLLÍTÓI:
Barna Pince Ábrahámhegy, Kovács Pincészet Ábrahámhegy
Mohos Gergely Bortermelő Ábrahámhegy
A’Capella Családi Borműhely és Szőlőbirtok

TÁMOGATÓK:
Badacsonyi Borfalvak Hegyközség
Pro Ábrahámhegy Alapítvány

Meghívott vendég: Varga Pincészet, Csillag Pálinkaház
A Borkirálynő választáshoz kuponok, a Bornapok minden estéjén vásárolhatók!

Rendező: Ábrahámhegy Község Önkormányzata
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DERŰS PERCEK
„Könnyebb elviselni az élet bonyodalmait, ha humort keresel benne;
rossz kedved is elmúlik, ha a harag helyett nevetni tudsz!”

Régen, a tv hőskorában esténként még a bemondónők olvasták fel az esti mesét. Egy alkalommal,
váratlanul a bemondónő rosszul lett, és helyette az egyik férfi kollégát, Kovács P. Józsefet kérték fel a
mesemondásra. (Az Ő képét idemásolom, mert a fiatalabb korosztály már nem emlékezhet rá)
- Szervusztok, gyerekek! - köszönt illendően. Fecske anyó vagyok... - folytatta, és a
korabeli felvételen látszik, hogy az operatőr megbillenti a statívot a röhögéstől.
Így folytatta: - itt, ülök a tojásaimon... - a korabeli kollégák szerint ekkor a
hangosító, valamint az összes díszletes és kellékes halkan kiosont a folyosóra, és
majd összeesett a röhögéstől. Utolsónak az operatőr maradt, aki a következő
mondat után hagyta el a stúdiót: - ...és a fészekből kilóg a szép villás farkam...

Buszos osztálykirándulás keretében viszik a diákokat a kaposvári Csiky Gergely Színház, Dózsa György
című színdarabjának előadására. Az út kb. 1,5 óra. Időben el is indulnak, ám a busz defektet kap és a
szókimondó sofőrnek egy órájába telik kicserélni a kereket. Így már nem érnek oda időben, csak amikor
már javában folyik az előadás. Nosza, annyi baj legyen, a jegyek ki vannak fizetve, a helyek fenntartva,
mind a negyven ember, élén sofőrűkkel, megpróbálja lapos kúszásban elfoglalni a székeket. Az
előadásnak pont ebben a pillanatában ér a szövegkönyv ahhoz a részhez, amikor a jobbágysereget
verbuváló Dózsa így kiált fel: - Hol késtetek, Parasztok? Mire hősünk magára véve a felszólítást, így vág
vissza: - Hát lerobbant a buszunk, te köcsög!!!
A szőke nő: Beálltam egy zsúfolt parkolóba és leengedtem az ablakot, hogy a hátsó ülésen nyújtózkodó
kutyusom kapjon elég levegőt. Nem akartam, hogy utánam induljon, megálltam hát a járdán és
visszamutatva rá, határozottan azt mondtam: - Ott maradsz! Érted?? Maradsz! Maradsz!!
Egy közeli autó vezetője, látva, hogy szőke vagyok, csodálkozva végigmért, majd megszólalt: - Csak be
kell húznia a kéziféket!
Egy michigani TV állomás bemondónője, miután mégsem esett az előző nap megjósolt hó, ezzel fordult
a meteorológushoz: - Nos, Bob, hol van az a 20 centi, amit tegnap este ígértél?
Nem csak a fickónak, hanem a stáb felének is el kellett hagynia a forgatás helyszínét, annyira röhögtek,
a zavarba jött bemondónő pedig ezután kétszer is meggondolta, mielőtt beszélt.
Egy egyetemista az egyetem ebédlőjében le szeretett volna ülni a tanára mellé, de a kérdésre az így
válaszolt: - Egy hattyú nem lehet barátja egy disznónak. - Jó, akkor továbbrepülök! - így a diák.
A tanár ezen, vérig sértődött és elhatározta, hogy a vizsgán elbuktatja. A diák azonban a dolgozatában
parádés válaszokat adott, ezért a tanár, mindent eldöntő kérdést ad fel: - Mész az úton és találsz két
zsákot, az egyikben arany, a másikban pedig ész van. Melyiket választod? - Az aranyat! – válaszolta a
diák. - Én sajnos a másikat választanám! – mondja a tanár. - Mindenki azt választja, ami neki hiányzik vágja ki magát a diák. A tanár majd megőrül mérgében, és ráírja a dolgozatra: "szamár". A diák anélkül,
hogy belenézne, kimegy a teremből. Rövid idő múlva azonban visszatér, és így szól: - Elnézést tanár úr,
aláírta, de nem írt rá jegyet!
Székely és a fia mennek a szekéren, megszólal a fiú: - A hátsó kerék ki akar esni, édesapám.
Leszáll az öreg, megnézi a kereket. - Nem akar az leesni, fiam! Mennek tovább, megint megszólal a
gyerek: - Le akar esni a hátsó kerék! Megint leszáll az öreg, megnézi - Dehogy akar az leesni fiam! Újra
elindulnak, de a gyerek még kétszer eljátssza ugyanezt az apjával, mire az kifakad: - Nem akar az
leesni, hogy a jó ég áldjon meg! - Akarni akar az édesapám! ... Csak nem engedi a csapszeg!
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KÖZÉRDEKŰ
KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2
Tel: 87/464-017, Fax: 87/563-013
E-mail: jegyzo@kovagoors.hu
Ügyfélfogadás rendje
Hétfőn: 8-12 óráig, és 13-15.30-ig
Szerdán: 8-12 óráig és 13-15.30-ig
Pénteken: 8-12 óráig
dr. Szabó Tímea jegyző ügyfélfogadása
Kővágóörsön: Hétfőn: 9-11 óráig
Ábrahámhegyi Kirendeltség ügyfélfogadás
Hétfőn:8-12 óráig, és 13-15.30-ig
Szerdán:8-12 óráig és 13-15.30-ig
Pénteken: 8-12 óráig
Tel: 70/3375-316
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu
POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:
Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig
Tel: 70/456-71-41
:
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Dr. Németh Csaba
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862
Ábrahámhegyen: 87/471-516
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig

Griff Gyógyszertár,Badacsonytomaj Hősök t. 5.
Tel.: 87/471-012
Nyitva: H-Szer.-P: 7:30-11:10,12.50-17-ig
kedd,csütörtök 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10
ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA
8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006
dr. Ásványi Tamás 20/9217-372
KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK:
Nyitva: Keddtől szombatig: 14-20-ig
Tel: 70/380-0761,
Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Nyitva tartás: szerdától-szombatig: 15-21 óráig
Tel: 70/380-07-63
Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu
SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM
Szentmise: vasárnap: 8.30

Balatonrendesen: 87/464-338
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig

BALATON-FELVIDÉKI
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3
Tel/fax: 87/510-303
E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu
Családgondozó: Krausz Noémi
Tel: 306426-22-07

Révfülöpön: 87/464-150
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT:
Ábrahámhegy Kulturális Centrumban
Páratlan hét, szerda: 11.15-től 12.15-ig

ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban, Telefon: 87/411-070, 87/511-082
Hétvégén, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 16:30-07:30-ig
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT:
Ábrahámhegy Kulturális Centrumban
Páratlan hét, szerda: 11.15-től – 12.15-ig
Családgondozó: Bögös Rita, Tel: 30/933-94-95

FOGORVOS: dr. Pinterits Judit
Rendel: Badacsonytomaj, Kert u. 32.. Tel: 87/471-689
H: 7-12, K: 15-20, Sz: 9-16, Cs: 12-19, P: 8-14
Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat-vasárnap:
Veszprém, Halle u. 5/d, SZTK 8-14 óráig

FALUGAZDÁSZ: Győrffy Szabolcs
T:70/436-50-93. Kulturális Centrumban
Minden szerdán: 12-13 óráig
BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE
8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12.
tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu
Email: hegykozseg.btordemic@widanet.hu
Szőke Géza hegybíró: 30/667-98-00

GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00
GYÓGYSZERTÁRAK
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,
csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12-ig

TŰZOLTÓSÁG Tel. 87/471-539
DRV ZRT. Telefon: 06 40 240240/1
NHSZ Tapolca Kft (volt Remondis) 87/510-838
E.O.N. ügyfélszolgálat: 40/220-220
Műszaki hiba bejelentés: 80/533-533
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK:
Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105

_________________________________________________________________________________________________________
Ábrahámhegyi Hírmondó
Felelős kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Szerkesztő: Bakosné Tóth Erzsébet művelődésszervező
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Ny.sz: MKM B/PHF/1461/Ve/94
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