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„Fáradozásunk legnagyobb jutalma nem az, amit kapunk érte, hanem amivé válunk általa.” 
(John Ruskin) 

 

Újév, 2015!  Tervek és lehetőségek! 
 

Az Ábrahámhegyi Hírmondó idei első számának megjelenése alkalmából nagy tisztelettel köszöntöm 
minden kedves Ábrahámhegyen élő és a településhez kötődő olvasónkat!  
 

Engedjék meg, hogy néhány sor erejéig visszatekintsek az elmúlt évre. Sajnos nem lehetünk 
maradéktalanul elégedettek, nem dőlhetünk hátra. Így is van rendjén, mivel szeretjük a kihívásokat. 
 

Elképzeléseinkhez és terveinkhez képest a településfejlesztés - rajtunk kívül álló okok miatt - nagyon 
lassan halad. A csónakkikötő építéssel alig léptünk előre, a térfigyelő kamerarendszerre beadott 
pályázatunk sem volt sikeres (megyénkből egyedül csak Devecser kapott támogatást). A strandi kabinsor 
építésére pályázati kiírás nem volt, a parti sétány ügyében megakadtak a tárgyalások. A tervezett 
járdaépítés közbeszerzési eljárása jelenleg folyamatban van (a kivitelezés megkezdése október elejére 
várható). Közvilágítás korszerűsítés felmérés alatt van. Terveink között szerepel egy közpark is, a leégett 
vendéglő helyén. 
 

Úgy vélelmezem, hogy az újévben sikeresebben tudunk dolgozni. A közeljövőben kerülnek kiírásra az 
EU-s pályázatok, melyek keretében remélem, lehetőségünk lesz arra, hogy nekilássunk terveink 
megvalósításának. Természetesen ehhez szükségeltetik a stabil pénzügyi háttér is, ami felelős 
gazdálkodásunknak köszönhetően biztosított. 
 

Amit eddig elértünk, azt már nem vehetik el tőlünk, de csak előre szabad tekinteni!  
 

Szépek közterületeink, utcáink virágosak, tiszták. Strandunkra nagyon büszkék vagyunk.  
 

Persze akadnak, településrészek ahol van még tennivaló. Vannak helyek, ahol építési törmeléket és 
egyéb tájba nem illő dolgokat tárolnak, gondozatlan, rendetlen területeken. Nem gondolnak arra, milyen 
kellemetlenséget okozhatnak szomszédjaiknak, és az egész település megítélésének.  
 

Ehhez várjuk az Önök segítségét, hogy szép és gondozott telkek fogadják az ide érkezőket. Továbbra is 
várjuk észrevételeiket, javaslataikat, hogy településünk szebb, jobb és kellemes hely legyen, mind a 
magunk részére, mind pedig az idelátogató vendégek részére. Igyekezzünk közösen a legminimálisabbra 
szorítani, azoknak a számát, akik ilyen vagy olyan okoknál fogva kifogásolják tevékenységünket és 
elégedetlenek környezetünkkel, vagy életkörülményeikkel, nem utolsó sorban az általam végzett 
munkával. Csak együtt tehetjük olyanná kis falunkat, amilyenné szeretnénk. 
 

„Az élet olyan, mint egy matek óra. Mihelyt megoldottál egy feladatot, már kapod a következőt.” 
(James Dent) 

 

Kívánok településünk minden lakójának, és nyaraló tulajdonosának jó egészséget,  
a közelgő ünnep alkalmából pedig áldott, békés és reménnyel teli húsvéti ünnepeket! 

 
                                                                                                                                                 Vella Zsolt 
                                                                                                                                                      polgármester 
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MIRŐL TÁRGYALT ÉS DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ TESTÜLET? 
 

A testületi ülések tartalma tájékoztató jellegű, az előterjesztés, a hivatalos jegyzőkönyv és a rendeletek hatályos 
szövege megtalálható a honlapon, vagy az Önkormányzaton ügyfélfogadási időben megtekinthetők 

 

Képviselő-testület 2015. február 13-i nyilvános ülése a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati 
Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltségének Polgármesteri Irodájában 

 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester Kovács József alpolgármester 
Gáspár József, Homonnay Zsombor képviselők, Zavari Judit Andrea képviselő jelezte későbbi érkezését. 

A lakosság részéről: nem jelent meg senki. Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző 
 

Vella Zsolt polgármester sürgősségi indítványként javasolja, hogy a nyilvános ülés napirendi pontjai közé a már 
meghirdetetteken kívül a „Tanácsnoki rendszer bevezetéséről”, a zárt ülés napirendjéhez pedig „Frantal Szabolcs és 
Gáspár Anita lakásépítési támogatás iránti kérelme” napirendi pontok felvételét, melyet a testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyott. 
 

A polgármester napirend előtt tájékoztatta a testületet a lejárt idejű határozatokról, mellyel kapcsolatban Kovács 
József alpolgármester észrevételezte, hogy a lejárt idejű határozatokban szó van az aszfaltozásról is, és hogy az 
aszfaltozás sok tekintetben rossz minőségben készült el van, olyan hely ahol kipereg az aszfalt, pl. a Virág utcában.  
 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: A kivitelezőt már megkereste, az Iskola utcában is morzsolódik az aszfalt, köszöni a 
képviselőtársa felvetését.  
 

A polgármester tájékoztatja a testületet, az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, mely szerint 3 fő részesült 
temetési segélyben, 2 fő kapott 80.000 Ft összeget és 1 fő 40.000 Ft-ot, mivel ebben az esetben az elhunyt utolsó 
lakhelye nem Ábrahámhegy volt. Szociális célú tűzifa juttatásként összesen 14 erdei m3 fa került kiosztásra 11 személy 
részére. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület a polgármesteri tájékoztatót elfogadta.  
 

A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati 
Hivatalból történő kiválással Balatonrendes Község Önkormányzata részére az Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld 
Községek Körjegyzőségében felhalmozott vagyoni hányad kiadásra került tárgyi eszközökben, így a megmaradt 
eszközök kizárólagosan Ábrahámhegy Község Önkormányzata tulajdonát képezik. Balatonrendes Község 
Önkormányzata az ügyfélpultot, a hozzá tartozó fiókos szekrénnyel, 1 db fénymásolót, 2 db polcos szekrényt, 1 db 
számítógépet, monitorral és egyéb eszközeivel, valamint egy széket kért és vitt el a karácsony és újév közötti 

időszakban. 
 

A Művelődési Ház tető szerkezetében, a Kulturális Centrum fölött, valamint az orvosi rendelő fölötti tetőbeázás 
javítására több ajánlat került bekérésre, melyek közül a legkedvezőbbet egy helyi vállalkozó adta, a hibák kijavítása 
megtörtént, a javítás során kilencvenhétezer forint anyagköltség illetve száznegyvenezer forint munkadíj került 
megfizetésre. A javítást követően a mennyezetek festésének javítása is megtörtént, melynek költsége negyvenezer 
forint volt. 
 

A Patak-közben a csatornázás óta jelentősebb mennyiségű sár és víz áll meg a kereszteződésben, emiatt vízelvezető 
rács került beépítésre, melyet a Galler Bau Kft végzett el 157.500 Ft +Áfa összegben. A beépítés óta a víz nem rakja le 
a kereszteződésben a sarat. 
 

A polgármester Badacsonyban TDM tájékoztatón, Lesencetomajon egy Leader tájékoztatón, valamint a 
badacsonytomaji óvoda értekezletén vett részt. Január 28-án Örvényesen volt a Balatoni Szövetség ülésén, 17-én volt 
Lasztovicza Jenő képviselő úr temetése. A faluban Orbán István és Boros Istvánné elhalálozott. 
Január 9-én volt a badacsonytomaji társulási ülés, 26-án Badacsonytomajon önkormányzati ülés volt, 24-én a tűzoltó 
egyesület tartotta a közgyűlését, 31-én a polgárőr egyesület tartott ülést. Február 3-án Badacsonytomajon együttes ülés 
volt, 4-én társulási ülésen, 9-én a Révfülöpi óvoda ülésén is részt vett. A testületi tagok részéről kérdés, hozzászólás 
nem hangzott el, a polgármester két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját elfogadták. 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. napirend: Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről  
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: A képviselők a napirend részletes előterjesztését megkapták. A költségvetés 
bevételi és kiadási főösszege 336.605 eFt, kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?  
 

Gáspár József képviselő: A korábbi években decemberben volt a költségvetési koncepció tárgyalása, így könnyebb volt 
átnézni és megismerni a költségvetést, most nem mindenről volt információ. Attól függetlenül, hogy nem kötelező a 
koncepció készítése, a költségvetést decemberben meg kellene beszélni.                                  folytatás a 3. oldalon 
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Vella Zsolt polgármester: A költségvetést érinti, hogy felmerült strandi szolgáltatásként szauna építése, melyre Veres 
Tibor készített egy látványtervet.  
 

Kovács József alpolgármester kérdezi: A közvilágítás korszerűsítésben a Honvéd, Akácfa, Napsugár utcák benne 
vannak?  
 

Vella Zsolt polgármester Igen, szerepelnek benne. A közvilágítás-korszerűsítés tíz éves konstrukció lenne. Az EON 

részéről megkeresés fog érkezni és utána tájékoztatja a testületet.  
 

Wolf Viktória jegyző: Az előterjesztésben szerepel, hogy az önkormányzatnak határozatban el kell fogadnia a saját 
bevételeinek, és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három 
évre várható összegét. Elmondja, hogy tovább szigorodtak a hitelfelvétel és a kezességvállalás szabályai.  
 

A képviselőtestület a napirendi pont anyagát írásban megkapta, azt megismerte, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 
 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a 4. napirendi pontot, a 2015. évi közbeszerzési tervet 2. napirendi pontként 

tárgyalják, melyet a testület elfogadott. 
 

2. napirendi pont: A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása: 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: A 2015. évre tervezett beruházások, melyek során közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni a következők: A közvilágítás korszerűsítés, melynek becsült nettó értéke 32.000.000 Ft, míg a kabinsor 
tekintetében 32.300.000 Ft, járdafelújítás 27.560.000 Ft, napelemes rendszer kiépítése 20.790.000 Ft. A tervezett 
beruházásokhoz az önkormányzat pályázati forrást kíván igénybe venni. 
 

Homonnay Zsombor képviselő jelezte, hogy négy tétel is van, amiről nem tud. A közvilágítás korszerűsítés mióta 
szerepel a palettán?  Vella Zsolt polgármester: Legalább három éve.  
 

Homonnay Zsombor képviselő: A strandi kabinsorra van érvényes építési engedély? Vella Zsolt polgármester Igen, van.  
 

Homonnay Zsombor képviselő: Ez milyen viszonyban van a tervezendő csónakkikötővel, a csónakkikötő a strandból 
mennyit venne el, megfelelő-e ez az építési engedély? 
 

Vella Zsolt polgármester: A strandból nem vehet el semmit. A csónakkikötő a torkolatnál készülne el, és lenne egy hídon 
keresztül bejárat mágneskártyás kapuval, itt lehet majd bejönni a vizesblokkhoz. 
 

Homonnay Zsombor képviselő: A Vízügyi Igazgatóságon volt egy formaterv 2010 körül, egy 70 csónak férőhelyes 
kikötőre, ez beépíthető a Rendezési Tervbe? Ez az ügy hogyan áll, nem jelenik meg a költségvetésben?  
 

Vella Zsolt polgármester: Az engedély beszerzése folyamatban van.  
 

Gáspár József képviselő: A strandon bármely pontról 150 méteren belül vizesblokk elérhetőségnek kell lenni. Az öltözők 
elbontása után vizesblokkot csinálnának, vizesblokkot a patakon való átjárással lehetne elérni. A csónakkikötőhöz nem 

épülne külön vizesblokk. 
 

Homonnay Zsombor képviselő: A járdafelújításnál csak tíz millió forintról tud, itt harminc millió forint van betervezve. 
Javasolja a közbeszerzési tervben szerepeltetni a 71. számú út forgalomlassítását is és hozzákapcsolni, hogy együtt 
mozogjon a kettő.  
 

Vella Zsolt polgármester: A szerződést már aláírták, de nem szerepel benne. Tíz millió forintot adott a Magyar Állam, de 
kértek egy tervezői árajánlatot, amely 30 millió forintos volt. 
 

Gáspár József képviselő: A forgalomlassítás a közútkezelő kompetenciája, elindítói lehetünk, de nem nekünk kell 
megcsinálni.  
 

Vella Zsolt polgármester: Már egyszer elindítottuk, de azt mondta a MÁV és a Közútkezelő, hogy ők egy fillért sem 
tudnak adni. Hozzájárulnak, ha az önkormányzat tudja finanszírozni. A hatóságok itt voltak és egyeztettek. A 
forgalomlassító szigetben sem volt partner a közútkezelő. A forgalomlassítás a képviselő-testület részéről nem új ötlet.  
 

Homonnay Zsombor képviselő: Azért fontos, mivel ha a forgalomlassító ívet is bele kell tenni, akkor fel kell szedni a 
járdát. A zöldhulladék kérdése is aggályos, ami a focipálya mellett van. A csapadékvíz elvezetés Horváth Gábornál 
gondot okozott. A közbeszerzési tervben csapadékvíz fejezetet is nyitni kellene. Ezeket hiányolja. A zöldhulladék 
kezeléssel kapcsolatban sok információt összegyűjtött, hogyan lehetne előbbre lépni?  
 

Vella Zsolt polgármester: Ez nem napirend, erre most nem készült.  
 

Wolf Viktória jegyző: A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy először be kell határolni, hogy hol 
szükséges a csapadékvíz elvezetés kiépítése, ehhez komoly dokumentáció szükséges. Ahhoz, hogy a közbeszerzési 
tervbe bekerüljön először engedélyezési tervet kell készíteni, azt a szakhatóságoknál egyeztetni. A szolgáltatásnak és a 
beruházásnak más-más a közbeszerzési értékhatára.                                                                     folytatás a 4. oldalon 
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A zöldhulladék kérdésére megint csak szigorú jogszabályi előírások vonatkoznak. Ki kell jelölni egy területet, pénzügyi 
és humán erőforrásokra is szükség van. Ezt a közbeszerzési tervbe beállítani a közbeszerzési törvényben foglalt 
előírások betartásával lehet. A közbeszerzési terv a beruházással, felújítással és a költségvetéssel van szoros 
kapcsolatban. A jogalkotó nem tette kötelezővé a költségvetési koncepció elfogadását, de ilyenek év közben is 
felmerülhetnek kérdésként. A gazdasági programnak lehet egy külön fejezete, ahol ezek esetlegesen beépítésre 
kerülhetnek.  
 

Gáspár József képviselő: Badacsonytomajon a volt szennyvíztelepen a Városüzemeltető próbált pályázatot benyújtani 
gépekre, eszközökre. Célszerű lenne egyeztetni és együtt szorgalmazni.  
 

Vella Zsolt polgármester: Ősszel megyei támogatásra beadták ezt az ötletet, de a megye nem támogatta. Most nem 
tudnak érdemben előrelépni, várják a kiírást, a környező településekkel együtt kell megoldani ezt a kérdést. Kérdezi a 
jegyzőasszonytól, hogy külterületen feladat-e a felszíni csapadékvíz elvezetés?  
 

Wolf Viktória jegyző: Nem feladata az önkormányzatnak.   
 

Vella Zsolt polgármester: A következő ülésre meg kell nézni a felszíni csapadékvíz elvezetést, a csónakkikötő, a járda 
ügyét elő kell készíteni, és a Közútkezelővel felvenni a kapcsolatot a forgalomlassító sziget kialakítása ügyében. 
Javasolja, hogy a közbeszerzési tervet fogadják el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel 
jelezze. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évi Közbeszerzési Tervet az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadta. 
 

3. napirendi pont: Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: Támogatási kérelemmel kereste meg az önkormányzatot az Ábrahámhegyi 
Polgárőr Egyesület. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közgyűlésen elfogadták a polgárőr egyesület létszámát, amely 
26 fő. A költségvetésüknek 495e Ft a nyitó egyenlege, 101e Ft a lakossági hozzájárulás, 105e Ft a vállalkozói 
hozzájárulás. A 2014. évi költségvetés összege 936e Ft. A kiadások között szerepel 351e Ft üzemanyag, a ruházat 
220e Ft összegű. Az elmúlt években is 300e Ft-tal támogatták az egyesületet, most is ezt javasolja és a kérelemben is 
ez szerepel.  
 

Gáspár József képviselő és Kovács József alpolgármester is tagja a polgárőr egyesületnek, ezért bejelentik 
érintettségüket. Vella Zsolt polgármester: Zavari Judit képviselő asszony még nem érkezett meg, így a napirendet a 
képviselő asszony megérkezéséig felfüggeszti. A képviselők a napirend felfüggesztését tudomásul vették. 
 

4. napirendi pont: A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének támogatási kérelme  

Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, mely kérelmében előadta, hogy alaptevékenységi 
feladatainak ellátáshoz kéri a hozzájárulást. Mivel évekkel ezelőtt döntöttek arról, hogy a helyi tűzoltó egyesületet 
támogatják, azon belül pedig a vulkán mentőcsoportnak is tagja az ábrahámhegyi tűzoltó egyesület, javasolja, hogy a 
kérelmet ne támogassák. A képviselőtestület határozott arról, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kérelmét nem támogatja, az önkormányzat 2015. évben a helyi önkéntes tűzoltó 
egyesület részére nyújt támogatást.  
 

5. napirendi pont Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló  

Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás elnöke megküldte 2014. évi tevékenységükről készített beszámolót, azt a képviselők 
megkapták, és megismerték és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadták. 
 

Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az NHSZ vezetője jelezte, hogy hétvégére nem lehet 
lomtalanítást meghirdetni. Ezt úgy oldaná meg, hogy a május 1-i hétvégén, a futballpályán összegyűjtik a hulladékot, és 
azt hétfőn fogják elszállítani, a lomtalanítás helyét pedig addig őrzik. Az elektromos hulladékot a már megszokottak 
szerint a volt iskolaudvarban gyűjtenék. Javasolja, hogy a lomtalanítás időpontját április 30-ára tűzzék ki. Ha a 
szolgáltatónak nem felel meg, akkor május 4. a javaslata. A javaslatot a képviselőtestület elfogadta. Időközben a 
lomtalanítás véglegesen 2015. április 30-án, 7 órától 2015. május 4-én 18 óráig került kitűzésre. 
 

6. napirendi pont: Melkovics János bérleti díj csökkentési kérelme 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: A PÁJÁN Kft. ügyvezetője Melkovics János bérleti díj csökkentési kérelemmel 
fordult a képviselő-testülethez az általa üzemeltetett mini golf pályával kapcsolatban.  
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A testület a 2014.november 20-i határozata szerint felhívta a bérlőt, hogy nyilatkozzon a 2014 év, második félévére eső 
bérleti díj be nem fizetésének okáról, valamint a további üzemeltetés kérdéséről és arról is, hogy fenntartja-e a 
továbbiakban is a bérleti díj elengedése iránti kérelmét. A képviselő-testület egyezségkötésre törekszik, amennyiben a II. 
félévi bérleti díj befizetésre kerül, abból 65.000 Ft-ot jóváírását támogatja. Ezt követően Melkovics János a 2014. II. 
félévi bérleti díjat befizette, viszont a 300.000 Ft összegű bérleti díj elengedésével kapcsolatos igényét továbbra is 
fenntartja és a 65.000 Ft összegű jóváírást nem fogadja el. Indokait levelében leírta. Kérdezi, hogy változott-e a 
képviselő-testület álláspontja?  
 

Kovács József alpolgármester: Milyen magyarázatot adott arra, hogy a második félévi díjat nem fizette be? Vella Zsolt 
polgármester: Azt hitte, hogy nagyobb összeget fog engedni az önkormányzat. 
 

Kovács József alpolgármester A költségvetés amit Melkovics János benyújtott pár soros volt, kérésre sem igazolta a 
tételes bevételkiesést. Nem az önkormányzat az okozója a bevétel kiesésének. Amit előzőleg felajánlottak részére, 
véleménye szerint, az tartható.  
 

Vella Zsolt polgármester javasolja, hogy a 65.000 Ft összegű jóváírást továbbra is tartsák fenn és nem javasol más 

összeget elengedni. Kéri a testületet, hogy szavazzon. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a 139/2014. (XI. 20.) határozatában 
foglaltakat, a bérleti díj csökkentéseként 65.000 Ft összeget ismer el és a PÁJÁN Kft. egyéb igényét elutasítja. Felkéri a 
polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa.  
 

7. napirendi pont: Hardi Lászlóné légvár üzemeltetési kérelme  
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: Fedő László egyéni vállalkozó az önkormányzattal 2010. április 27-én kötött 
szerződését, a községi strandon üzemeltetett légvár területbérletére vonatkozóan, 2015. január 11. napjával felmondta. 
A légvár üzemeltetésére Hardi Lászlóné 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 21. szám alatti egyéni vállalkozó nyújtott be 
kérelmet 2015. január 12-én, melyben, 2015 nyarától határozatlan időre az ábrahámhegyi strandon légvár üzemeltetését 
és pattogatott kukorica árusításának engedélyezését kérte, a volt bérlővel kötött szerződésben rögzítettekhez hasonló 
feltételekkel. Fenti tevékenységért nettó 5.373 Ft/nap/alkalom összeget fizetett a volt bérlő, Fedő László. Javasolja, hogy 
Fedő László bérleti szerződés felmondására vonatkozó kérelmét vegyék tudomásul és a szerződést 2015. január 11. 
napjával tekintsék felmondottnak, Hardi Lászlóné részére pedig a bérleti időt ugyanúgy határozzák meg, mint a többi 
strandi vállalkozóét, amely szerződések 2021. október 31-ig kerültek megkötésre. A bérleti díj összege nettó 5.512 
Ft+Áfa/nap legyen. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület a 
javaslatot elfogadta, felkérte a polgármestert, hogy a bérlőt a döntésről értesítse, valamint felhatalmazta a szerződés 
aláírására. 
 

8. napirendi pont: Akácfa utcai ingatlanra érkezett pályázat 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülete a 173/2007 (XI.14) számú határozatával 
döntött az akácfa utcai telkek pályázati feltételeiről. A 435/9 hrsz-ú ingatlanra, melynek nagysága 797 m2 Simon Mihály 
nyújtott be jelentkezést, és a szükséges dokumentumokat is, 

1. Simon Mihály Ábrahámhegy községben állandó lakóhellyel 10 éve nem rendelkezik. 
Kedvezményre nem jogosult.  

2. A pályázó és házastársa idősebbek 35 évesnél. Kedvezményre nem jogosultak. 
3. A pályázó nem rendelkezik lakóingatlannal.  -10 % kedvezményre jogosult.  
4. A pályázó nem rendelkezik beépíthető telekkel Ábrahámhegy községben, ezért 

10 % kedvezményre jogosult.  
5. A pályázóknak egy kiskorú eltartott gyermeke van  – 30 % kedvezményre jogosult. 

Az összes kedvezmény így: 50 %.  
A határozat alapján megállapított négyzetméter ár 5000 Ft +Áfa. Fentiek alapján az ingatlan teljes vételára: 3.985 000 
Ft+Áfa lenne, a kedvezmény mértéke: 50 %, így a vételár: 1.992 500 Ft +Áfa azaz bruttó: 2.530 475 Ft. 
Javasolja, mivel a feltételeknek megfelelnek, hogy az ingatlant Simon Mihály részére értékesítsék. Kérdés, hozzászólás 
a testületi tagok részéről nem volt. 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a fentiek szerint 
határozatot hoztak az ingatlan Simon Mihály részére való értékesítéséről. A vételár kifizetése a szerződéskötéskor egy 
összegben történik. A pályázóval az adás-vételi szerződés 15 napon belül megkötésre kerül, a felmerülő 
szerződéskötési és ügyvédi költségeket az önkormányzat vállalja. A szerződés elkészítésére felkéri Dr. Baráth Mariann 
ügyvédet (8300 Tapolca, Halápi u. 4) Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester Határidő: 2015. március 31. 
 

9. napirendi pont: Térfigyelő kamerára pályázat benyújtása  
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: A rendszer kiépítésére az önkormányzat pályázatot nyújtott be, de a Belügy-
minisztérium forráshiányra tekintettel nem nyújtott támogatást.  
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A pályázat során tervezett beruházással tizenegy kamera került volna kihelyezésre, melynek költsége meghaladja a 
hatmillió forintot. Várhatóan a beruházásra a közeljövőben állami támogatást nem kapnak, így kérdésként merül fel, 
hogy a beruházást önerőből meg kívánjuk-e valósítani. Kéri a testületet, hogy ha június 30-ig megjelenik a pályázat, 
hatalmazzák fel, hogy azonnal pályázatot nyújtsanak be, ha nem kerül kiírásra, akkor a főbb csomópontokra önerőből 
megvalósítják. Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban a képviselők részéről nem volt, a testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy Ábrahámhegy Község lakosságának közbiztonság 
érzetének javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer telepítését kívánja kiviteleztetni. Felkérik a polgármestert, hogy 
a beruházást készítse elő, valamint azt elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

10. napirendi pont: Fénymásoló vásárlásról döntés  
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: A hivatal épületében az eddigi két fénymásoló helyett egy üzemel, mely 
bérleményként van kihelyezve, és a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal tulajdona. A körjegyzőségi időszakból 
megmaradt fénymásoló több mint tizenöt éves volt és több százezer oldal másolását már elvégezte, így a 
meghibásodás kockázata is nagy volt, továbbá Balatonrendes Község Önkormányzata, közös vagyonként igényt tartott 
rá. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal a bérelt gépet tovább üzemelteti, március 1-jétől, viszont tartalék 
gépként szükséges új gép vásárlása, melyre az előterjesztés mellékletében szereplő ajánlat érkezett. Javasolja, hogy 
rendeljék meg a fénymásolót 250.000 Ft +Áfa összegben. Kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott arról, hogy a Gyöngy Comp Bt-től (8297 
Tapolca-Diszel, Rózsadomb 18.) 250.000 Ft+Áfa összegben megrendeli az ajánlat szerinti fénymásolót a 
beüzemeléssel és festékkel együtt. Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester. 
 

11. napirendi pont: Informatikai fejlesztés: 
Wolf Viktória jegyző: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt évben döntött arról, hogy 
önkormányzatuk és intézményeik informatikai eszközállományának felmérését a Visoft Kft-től megrendeli. Erről készült 
az az anyag, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A Kft. részéről a helyszíni bejárás 2015 januárjában megtörtént, 
melyhez kapcsolódóan felmérték a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál, és intézményeinél az igényeket, 
illetve az Ábrahámhegyi kirendeltség eszközparkját is. Amennyiben Ábrahámhegy Önkormányzata tudja támogatni a 
közös hivatal informatikai állományának fejlesztését az ábrahámhegyi kirendeltség vonatkozásában, akkor bruttó egy 
millió forint összeg biztosítását kérik, ha nem, akkor Badacsonytomaj Város támogatja, de így a gépek, illetve szoftverek 
az ő tulajdonába kerülnek.  
 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy 2015. évben a beruházási kiadások terhére 1.000.000 Ft-ot biztosítsanak a 
fejlesztésre. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. Ábrahámhegy Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott arról, hogy 

informatikai fejlesztési feladatokra 2015. évben a beruházási kiadások terhére 1.000.000 Ft összeget biztosít. 
 

12. napirendi pont Köztisztviselők cafeteria juttatása 2015. évben  
Wolf Viktória jegyző: A cafeteria juttatás éves összege legalább 193.250,- Ft, legfeljebb bruttó 200.000 
Ft/év/köztisztviselő. A hivatali szervezet vezetője a Közszolgálati Szabályzatban rendelkezik a cafetéria-juttatás 
igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól. Évek óta 
elfogadott ez az összeg, mely nettó 147.000 Ft-ot jelent. Badacsonytomajon a múlt héten fogadta el a testület a bruttó 
200 ezer Ft juttatást. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, hogy biztosítsa ezen összeget ő is.  
 

Vella Zsolt polgármester javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadják el. Aki egyetért a javaslattal, az 
kézfelemeléssel jelezze. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott arról, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Ábrahámhegyi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők részére 2015. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz 
kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít. 
 

13. napirendi pont 2014. évi rendezvények elszámolásáról és a 2015. évi rendezvénytervről  
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: A 2014. évi rendezvényekre a képviselő-testület megszavazta a 7.020 e. Ft-os 
keretösszeget, amelyből 6.964.406 Ft került felhasználásra, ebből még le kell vonni a tűzijáték szervezésével 
kapcsolatos szállás költséget, mivel tévesen került bele, ez az összeg a nemzetközi kapcsolathoz kell, hogy kerüljön. 
Emellett a bevételi oldalon kell, hogy szerepeljen a bornapoknál 707e Ft, a Murci-fesztiválnál 188 eFt, a festőverseny 
képeiből három festmény eladásra került, itt is volt 140 e Ft bevétel. Ezeket a módosításokat rendezni kell a 2014. évi 
rendezvények elszámolásánál. A rendezvények alkalmából két alkalommal láttuk vendégül a cseh delegációt. Ezzel 
kapcsolatos, hogy megjelent a testvérvárosi kapcsolatokra egy pályázat, melyen belül 7.000 Euróra lehet pályázni. 
Ebben szerepelhet minden költsége a testvérvárosi kapcsolatoknak. 
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A 2015. évi rendezvényekből a falusi disznóvágás február 7-én lezajlott. A süteménykóstoló február 21-i időpontja még 
kérdéses, a sportdélután március 7-én lesz, majd a teremfoci bajnokság következik. A lengyel településsel március 
végén kerül sor az együttműködési megállapodás aláírására, ennek az aláírása Dobruskán lesz. Augusztus 2-án, a 
hétvégére tervezik a csend hétvégét Zolnai László javaslatára. Korzenszky Richárd kiállításának időpontját még 
egyeztetni kell, mivel az idén hat kiállítás van. Az Akusztikus hangok estéje július 31- augusztus 1-ig lesz. Javasolja, 
hogy a 2014. évi rendezvények elszámolását és a 2015. évi rendezvénytervet fogadják el. Kéri a testületet, amennyiben 
egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a 2014. évi rendezvények elszámolását és a 2015. évi rendezvénytervről szóló előterjesztést elfogadta, valamint 
szintén elfogadta és támogatta, hogy a testvérvárosi kapcsolatokra 7.000 Euró összeg erejéig pályázatot nyújtsanak be. 
 

14. napirendi pont: Tanácsnoki rendszer bevezetéséről 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester: Homonnay Zsombor képviselőtársam a tanácsnoki rendszer felállítását 
kezdeményezte a 2015. február 3-án megtartott együttes képviselő-testületi ülésen, mely Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata Szervezeti és működési Szabályzatának módosítását is jelentené. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztatott: Mint azt a 2014. októberi választások előtt, az Ábrahámhegyi Hírmondóban is megjelent bemutatkozó 
írásában vázolta, képzettségének és az előző években kifejtett civil-szervezeti ténykedéseinek megfelelően, kiemelt 
feladatának a környezetvédelmi és környezetgazdálkodási kérdésekben való előkészítő és döntéshozatali munkát 
tekinti. 
 

Homonnay Zsombor képviselő kérdezi, hogy önállóan miért nem terjeszthette be a napirendet? Wolf Viktória jegyző: 
Sürgősségi indítványként volt rá lehetőség, mivel a képviselő-testület részére a testületi anyag már kiküldésre került.  
 

Homonnay Zsombor képviselő: Az ő részéről motivációs tényező volt a patak. Hat faluval és a Nemzeti Parkkal beszélte 
meg, amely nem kis munkát igényelt. Más kérdéskörben is lehet ilyen kutatómunkát végezni, mindenki részt vehet ilyen 
tanácsnoki munkában. A tanácsnoki rendszer egyfajta felhatalmazás is lenne, hogy a hivatalba bejöjjön, információt 
kérjen és más hivatal felé is eljárjon.  
 

Kovács József alpolgármester: Ha valakit nem képviselőnek neveznek, hanem tanácsnoknak, akkor az, több jogkörrel 
jár? Értelmét abban látja, ha valaki kutatómunkában vesz részt, eljár hivataloknál és esetleg az anyagokat, mint 
képviselőnek nem adják oda.  
 

Wolf Viktória jegyző: Alapszabályként a polgármester az önkormányzat nevében és képviseletében jár el, 
akadályoztatása esetén, az alpolgármester. Együttes akadályoztatásuk esetén pedig az SZMSZ-ben rögzítettek szerint 
felhatalmazott képviselő. A közös hivatal munkatársai az ügyfélfogadási időn kívül is rendelkezésre állnak. A tanácsnoki 
rendszer speciális feladatot jelent, amit a képviselőtestület az SZMSZ-ben szabályoz. Badacsonytomajon nem voltak 
felosztva a várost érintő területek, ezért fogalmazta meg a képviselőtestület, hogy bizonyos szegmensekért melyik 
képviselő vagy tanácsnok felel. Ez pontosan le van szabályozva.  
 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Az elmúlt években úgy oldották meg, hogy a képviselők leültek és megbeszélték a 
dolgokat. Ha valaki egy terület szakértője, akkor a megbeszéléseken tájékoztatta arról a jelenlévőket.  
 

Gáspár József képviselő: Korábban is működött, hogy a képviselő-testületi ülés előtt megbeszélték a témákat, és ami 
hosszabb időt vagy különböző véleményeket hozott elő azokat is. Ha szükséges volt egy ügyben, akkor a polgármester 
adott felhatalmazást.  
 

Kovács József alpolgármester szerint képviselőtársa nincs gátolva abban, hogy a véleményét kifejtse, vagy egy 
munkába beleássa magát. Nagyobb képviselőtestületnél látja a tanácsnoki rendszernek a lehetőségét.  
 

Vella Zsolt polgármester: Megköszöni a képviselőtársa segítségét, de nem javasolja a tanácsnoki rendszer bevezetését, 
viszont javasolja, hogy a júliusi ülésen erre térjenek vissza. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül határozott arról, hogy Homonnay Zsombor 
képviselő javaslatát nem fogadja el, és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
16/2013.(X.01.) önkormányzati rendelet módosítását nem kezdeményezi a tanácsnoki rendszer kialakítása 
vonatkozásában. A képviselő-testület a júliusi ülésen a napirendet újra tárgyalja.  
 

3.napirendi pont folytatólagosan: az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület kérelme: 
 

Vella Zsolt polgármester: Támogatási kérelemmel kereste meg Ábrahámhegy Község Önkormányzatát az 
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület. Az Egyesület a 2014. évben 300.000.- Ft összegű támogatást kapott, mellyel el is 
számolt. Gáspár József és Kovács József képviselők kijelentik, hogy érintettségük miatt nem kívánnak részt venni a 
szavazásban, melyet a testület elfogadott  
 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy 300.000 Ft összeggel támogassák a polgárőr egyesületet, melyet a 
képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint megszavazott: 
 

                                                                                                                                                                                               folytatás a 8. oldalon 
 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXII. évfolyam 1. szám 2015. március oldal8 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati 

rendeletben biztosított jogkörében eljárva az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet részére egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít 300.000 Ft összegben. 

2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen az egyesület bankszámlájára.  
3. a támogatás célja: Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület működési kiadásainak támogatása 
4. a támogatás felhasználásának határideje: 2015. december 31. 
5. az Egyesület a támogatásról 2016. január 31-ig köteles elszámolni. 
6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés 
7. felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást 
8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg 

kifizetéséről gondoskodjon. 
9. utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a részvételt megköszönte a polgármester a nyilvános ülést 16.30 órakor bezárta. 
 

Képviselő-testület 2015. február 23-i nyilvános ülése  

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester Kovács József alpolgármester, Gáspár József, Homonnay Zsombor és 
Zavari Judit Andrea képviselők. A lakosság részéről: nem jelent meg senki. Megjelent: Wolf Viktória jegyző 

 

1. napirendi pont: A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet: 
 

A napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztató az előterjesztés szerint:  
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Ezen belül 
kétféle ellátástípus állapítható meg:     -      a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (a korábban 
rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá). 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe 
tartoznak az:-   alanyi ápolási díj, 

- időskorúak járadéka,  
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

 

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból fizetett szociális ellátásokon 
túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek a települési támogatás keretében. 
 

A módosítás a Szociális törvény által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozóan az 
Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást: 

- lakásfenntartási támogatás 
- adósságkezelési szolgáltatás 
- méltányossági ápolási díj 
- méltányossági közgyógyellátás. 

A fentieken túl a települési támogatás is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is nyújtható települési támogatás.  
 

1. A 2015. február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális segélyt 2015. 
március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell folyósítani, de a kifizetett összeg elszámolható lesz a központi 
költségvetés felé.  A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a 
Községi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd, a járási hivatalok adatszolgáltatása alapján.  
 

2. Lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatás:  
Az ellátások szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből, ettől az időponttól kezdődően biztosításuk nem lesz 
kötelező. Az önkormányzatok a továbbiakban a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára.  
 

3. Méltányossági közgyógyellátás: 
Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz 
kötelező, az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 
viseléséhez.  
 

4. Méltányossági ápolási díj: Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből.  
Az ellátás biztosítása a települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. Az önkormányzatok a települési 
támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását 
végző hozzátartozók részére.                                                                                        folytatás a 9. oldalon 
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5. Települési támogatás 
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. 
Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű 
támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen 
kötelezettség az, hogy a képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 
nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, 
hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.  
 

A települési önkormányzat a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia. A rendelet 
elfogadásához a törvény értelmében minősített többség szükséges. 
 

A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésben támogatás biztosított azon önkormányzatok számára, 
amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000 Ft-ot.  
 

A fentiek alapján elvégeztük az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, amelynek során szükségessé vált új rendelet 
megalkotása és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése.  
 

A felülvizsgálatot követően az új rendelettervezet tartalma tájékozató jelleggel: 
 

Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 
erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon kell benyújtani a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál, 
vagy Ábrahámhegyi Kirendeltségén. 
 

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítés iránti kérelmeket a Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatához (8300 Tapolca, Nyárfa utca 2.) kell benyújtani, amelyek 
elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
 

A kérelmező – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott 
jövedelemre és vagyonra – a kérelme benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja és háztartása jövedelmi, 
vagyoni viszonyairól igazolást csatolni vagy amennyiben ez nem alkalmazható, akkor jövedelmi, vagyoni viszonyairól 
büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság 
ellenőrizheti. 
 

A települési,-  és a rendkívüli települési támogatás és a köztemetés elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a testületet annak következő 
ülésén tájékoztatja. 
 

A települési és rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi 
rendszerességgel, természetben, vagy pénzbeli ellátás formájában. 
 

Az eseti jelleggel nyújtott települési és rendkívüli települési támogatás összege - az elemi kár esetén nyújtandó 
rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére 
nyújtandó települési támogatás kivételével – alkalmanként legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-a, 
legfeljebb az öregségi nyugdíj összegének 90%-a, de éves viszonylatban nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 350%-át. 
 

A meghatározott időszakra havi rendszerességgel nyújtott települési és rendkívüli települési támogatás havi összege 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-át. 
 

A rendszeres és eseti jelleggel adott települési és rendkívüli települési támogatások éves összege háztartásonként nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át azzal, hogy ezen éves mértéket meghaladóan 
települési és rendkívüli települési támogatási kérelmet benyújtani nem lehet. 
 

A polgármester a támogatás felhasználását ellenőrzi, a támogatásban részesített személy a települési, illetve a 
rendkívüli települési támogatás folyósítását követő 15 napon belül köteles hitelesített számlamásolattal, igazolás 
benyújtásával a támogatás felhasználására vonatkozó nyilatkozatával elszámolni. 
 

Amennyiben a támogatásban részesített személy az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a 
megállapító határozat alapján további támogatásra is jogosult lenne, a támogatás kifizetését fel kell függeszteni. Az 
elszámolás elmulasztása esetén kérelmező további települési támogatásra nem jogosult. 
 

A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás (élelmiszer, tüzelő, szociális utalvány, tankönyv, iskolai 
kirándulás, táborozás költségeihez való hozzájárulás) formájában is biztosítható, különösen akkor, ha a kérelmező 
háztartásában védelembe vett gyermek él, valamint ha feltételezhető, hogy a természetben nyújtott támogatás a 
célravezetőbb. Ebben az esetben a támogatás közvetlenül a szolgáltató vagy intézmény felé kerül megfizetésre. 
                                                                                                                                                                                            folytatás a 10. oldalon 
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A polgármester a Szociális törvényben meghatározott esetben a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett 
települési támogatás összegének megtérítését – amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át – az igénybe vevő kérelmére méltányosságból 
elengedheti vagy csökkentheti, vagy a települési támogatás összegének megtérítésére maximum tizenkét havi 
részletfizetést biztosíthat. 
 

Települési támogatás nyújtható: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres és eseti költségek viseléséhez, vagy 
gyógyszerköltségek enyhítésére, 
 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a kérelem benyújtását megelőző hónapban a 
törvényben megjelölt díjakra fizetett kiadása meghaladja a háztartás nettó összjövedelmének a 30%-át. 
 

Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.  
A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a lakhatással kapcsolatos kiadásokat igazoló 
havi közüzemi számlákat. 

 

Gyógyszerköltségeinek enyhítésére települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a 
családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 130%-át, egyedül élő esetén 200%-át és a havi gyógyszerköltségének összege meghaladja a családban az 
egy főre jutó jövedelem 20%-át. Magas gyógyszerköltségre tekintettel kért települési támogatás nem állapítható meg 
annak, aki alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra jogosult.  
 

Gyógyszerköltségre tekintettel személyenként évente legfeljebb 4 alkalommal adható támogatás, melynek összege 
alkalmanként nem haladhatja meg az igazolt gyógyszerköltség 50%-át. A kérelemhez mellékelni kell a 
jövedelemigazoláson túl a havi gyógyszerszükségletet tanúsító háziorvosi igazolást, valamint ha a gyógyszerköltséget 
ez nem tartalmazza, a gyógyszertár igazolását a gyógyszerek értékéről. 
 

Gyermekszületéshez kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a szülő vagy a szülők közül legalább az egyik és a 
gyermekét egyedül nevelő szülő, aki gyermeke születése előtt legalább egy évvel Ábrahámhegyi állandó lakóhellyel 
rendelkezett. A gyermek állandó lakóhelye is Ábrahámhegy, és születését követő két évig is Ábrahámhegyi állandó 
lakóhellyel rendelkezik, valamint akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át, egyedül élő esetén 500%-át. 
 

A támogatás mértéke gyermekenként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a. 
A jogosultság megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. 
A támogatás visszafizetésére köteles, aki a gyermek születését követő két éven belül Ábrahámhegyi állandó lakóhelyéről 
kijelentkezik. A támogatás visszafizetésére az ok felmerülésétől számított 15 napon belül, és egy összegben köteles. 
 

Rendkívüli települési támogatás: 
 

Az önkormányzat rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, családot, akinek családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem - az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével - nem éri el az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 170%-át, egyedül élőnél a 200%-át. 
 

Létfenntartási gondnak tekintendő különösen: a megfelelő élelmezés hiánya, a lakhatás elvesztésének veszélye, a 
közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye, aktív korúak ellátásában részesülő személy, nyugdíjbiztosítási 
szervektől ellátásban részesülő személy, ha az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem 
haladja meg, az 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány, a megfelelő ruházkodás hiánya, gyermekét vagy gyermekeit 
egyedülállóként nevelő szülő, munkahely létesítése esetén első alkalommal, a munkába járáshoz szükséges bérlet 
megvásárlásának nehézsége, gyermek, fiatal felnőtt iskoláztatása, illetve gyermek óvodakezdése, óvodai, iskolai 
étkeztetés megfizetésének nehézségei, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, hátrányos és 
halmozottan hátrányos gyermek, fogyatékos vagy tartósan beteg családtag rehabilitációjának biztosítása, napi 
megélhetési gondok.  
 

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek tekintendő különösen: elemi kár, baleset, haláleset, a jövedelem 
igazolt elvesztése; hosszantartó (3 hónapot meghaladó) súlyos betegség, válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartása, gyermek családba való visszakerülésének elősegítése. 
 

A fiatal felnőtt részére iskoláztatással összefüggő rendkívüli települési támogatás legfeljebb a jogosult 23. életévének 
betöltéséig és abban az esetben állapítható meg, ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. 
Iskoláztatásra tekintettel kért rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak, aki jogszabály rendelkezése 
folytán vagy más forrásból ingyenes tankönyvellátásra jogosult. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       folytatás a 11. oldalon 
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Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az Ábrahámhegyi állandó lakóhellyel rendelkező elhunyt 
hozzátartozóját, vagy a temetéséről gondoskodót, aki a temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve 
tartásra köteles hozzátartozót, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, 
valamint az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, egyedül 
élőnél a 300%-át. 
 

Szintén rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az elhunyt halálesete időpontjában Ábrahámhegyi állandó 
lakóhellyel rendelkező hozzátartozóját vagy a haláleset időpontjában Ábrahámhegyi állandó lakóhellyel rendelkező 
temetésről gondoskodó más személyt, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek 
viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, ha a személy, család esetében az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, egyedül élőnél a 300%-át. 
 

A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat, illetve nyilatkozatokat, az eltemettető nevére 
szóló temetési számlák hitelesített másolati példányát, amennyiben a haláleset nem Ábrahámhegyen történt, a halotti 
anyakönyvi kivonat másolatát. 
 

A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét 200.000 Ft-al számolva az első estben a támogatás összege a fenti 
legolcsóbb temetési költség 40%-a., a második esetben 20%-a. A támogatás kérelmet a haláleset anyakönyvezését 
követő 30 napon belül lehet benyújtani. 

 

A polgármester hivatalból, valamint a nevelési oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó 
intézmény, védőnő, természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 
kezdeményezésére a rendeletben foglaltak figyelembe vételével állapíthat meg rendkívüli települési támogatást. 
 

Köztemetés: A polgármester a köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles személy kérelmére – 
amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegét, egyedül élő esetében 150%-át – maximum tizenkét havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat, létfenntartást 
veszélyeztető élethelyzet esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben 
mentességet adhat. A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a temetésével 
kapcsolatos esetleges nyilatkozatára. 
 

Szociális szolgáltatások: Az önkormányzat szociális alapszolgáltatásként a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata útján biztosítja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, és 
családsegítést. 
 

Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetében az ellátással kapcsolatos eljárási kérdéseket és a szolgáltatás 
igénybevételéért fizetendő térítési díjakat külön önkormányzati rendelet szabályozza, a családsegítés során a Szociális 
törvényben meghatározottak szerint kell eljárni.  
 

Wolf Viktória jegyző elmondta, hogy mivel, az aktív korúak ügyei átkerülnek a Járási Hivatal hatáskörébe, ügyirataiknak 
az átadása március 2-án 9.00 órakor lesz. 
 

Vella Zsolt polgármester:  a méltányossági közgyógyellátás hogyan alakul?  
 

Wolf Viktória jegyző A közgyógyellátás normatív és alanyi jogon a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik. A méltányossági 
közgyógyellátás helyett, gyógyszertámogatást javasol helyi rendeleti szinten szabályozni. 
 

Vella Zsolt  polgármester : Amennyiben nincs, senkinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban úgy javasolja, azt 
elfogadni. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletet, az előterjesztés szerint elfogadta. 
 

2. napirendi pont: Falugondnoki Szolgálat 2015. évi továbbképzési terve 
Vella Zsolt polgármester: A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 
szóló rendelet kimondja, hogy a falugondnok továbbképzési kötelezettségét hat éves továbbképzési időszak alatt kell, 
hogy teljesítse, ami azt jelenti, hogy ezen időtartam alatt minősített továbbképzésen való részvétellel 60 pontot kell 
megszereznie. A falugondnok jelenlegi továbbképzési időszaka, az előírásnak megfelelően 2012. április 20-tól 2018. 
április 19-ig tart. Eddig egy továbbképzésen vett részt, melyen 32 pontot szerzett, így, a jelenlegi továbbképzési 
időszakban, 2018. április 19-ig még 28 pontot kell szereznie. Javasolja, hogy az idén iskolázzák be a falugondnokot, 
helyettesítését pedig a meglévő dolgozókkal fogják megoldani. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a Falugondnoki Szolgálat továbbképzési tervét jóváhagyta. Homonnay Zsombor képviselő kérdése, 
hogy képviselő-testületi tag is részt vehet ilyen képzéseken? Wolf Viktória jegyző A képviselők részére ehhez hasonló 
képzés nem igazán szokott lenni. Ha kap ezzel kapcsolatban anyagot, azt továbbítja a képviselők részére. A 
közigazgatási alap- és szakvizsga nem kötelező a képviselő részére, de el lehet végezni.  

 

                                                                                                                                                                                             folytatás a 12. oldalon 
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3. napirendi pont Törvényességi felhívás közterület elnevezés miatt:  
Vella Zsolt polgármester A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, melynek az anyagát a 
képviselők megkapták. A törvényességi felhívás szerint önkormányzatunk nem tett eleget a Ságvári utca 
vonatkozásában, a törvényi előírásoknak. A Ságvári utca lakóit megkérdezték, mi a véleményük az utca nevének 
megváltoztatásáról. Ezzel kapcsolatban 60 levelet küldtek ki, 3 válaszlevél nem jött vissza, és az utca lakói egyetértettek 
az utca jelenlegi elnevezésével. Az ábrahámhegyi „nagy öregek” információja alapján a „Ságvár”, a „rét” illetve a 
„Ságvári kút” elnevezésből eredt az utca elnevezése. Bizakodott abban, hogy a mai napra konkrét iratok állnak 
rendelkezésre erről, de sajnos lassan megy a dolog. Nincs információ, ami visszaküldhető lenne, hogy miből eredt a 
Ságvári utca elnevezés.  
 

Wolf Viktória jegyző  A Magyar Tudományos Akadémia oldalán az állásfoglalás kérésekből nézte meg az előterjesztés 
szerinti információt. Az MTA állásfoglalását két esetben kérték ki, az egyik Ságvári Endre nevéhez kapcsolódik, a másik 
a KISZ Lakótelep Ságvári Endre utca kapcsán lelhető fel. A törvényességi felhívás csak a Ságvári névre vonatkozik. 
Tájékoztat arról is, hogy az időközi országgyűlési választást kitűzték, a kitűzés napjától nem lehet közterületet átnevezni. 
Indokolt lenne a törvényességi határidő módosítását indítványozni. Vella Zsolt polgármester Ők nem kérhetik a 
Kormányhivataltól, hogy nézzenek utána a levéltárban? 
 

Wolf Viktória jegyző javasolja a Magyar Tudományos Akadémiától és a Levéltártól kérjenek állásfoglalást, hogy a náluk 
fellelhető, a múltban a leledző „rétságból” illetve „Ságvári kútból” eredeztetett „Ságvári” névre vonatkozóan mi az 
állásfoglalásuk, és ehhez igazítva kérnék a határidő hosszabbítását. 
 

Vella Zsolt polgármester A lakosoknak az utcanév változása sok utánjárással és nem kevés pénzzel jár.  
 

Wolf Viktória jegyző: Az utcanév változtatáskor a közműszolgáltatókon és az érintett hivatalokon kívül mi megkeressük 
az ügyészséget, bíróságot, stb. Ha cégek vannak az utcában bejegyezve, ez őket is érintheti. Lehetséges, és volt már 
arra példa, hogy a Járási Hivatallal felvesszük a kapcsolatot, és a lakosoknak nem kell a Járási Hivatalba menni 
lakcímkártya ügyében, hanem itt intézhető.  
 

Vella Zsolt polgármester: Megkeressük a Magyar Tudományos Akadémiát és párhuzamosan a levéltárat, a 
Kormányhivatalnak pedig megírjuk, hogy országgyűlési választások vannak április 12-én, ezért határidő módosítást 
kérünk. Javasolja, hogy az elhangzottak szerint fogadják el a határozatot, melyet a képviselőtestület elfogadott. 
 

4. napirendi pont: A Badacsonyi úti járda felújítására közbeszerzési eljárást lebonyolító kiválasztása: 
Vella Zsolt polgármester: A felújításra a tervek elkészítésre kerültek, a terv alapján a járda aszfaltburkolatának 
felbontása, szegélykövek eredeti szintre emelése, alépítmény felújítása, valamint a felület térkövezése kerül elvégzésre. 
A beruházás költsége meghaladja a tizenötmillió forintot, ezért a kivitelezőt közbeszerzési eljárás alapján kell 
kiválasztani. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására négy ajánlat került bekérésre, a következő gyakorlattal rendelkező 
bonyolítóktól: Dr. Hajba Csaba ügyvédtől, aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja vállalni a lebonyolítást, a 
Firmiter Füred Bt.-től, a Veszprémber Zrt.- től és a Hungaro Tender Kft. -től  
 

Homonnay Zsombor képviselő hat zebrát számolt meg. Kell, hogy legyen zebra a vasúti átjáró miatt, és három 
forgalomlassító lehetőséget látott. Van-e erre lehetőség beletenni ebbe az egészbe? Hat helyen van kijelölt 
gyalogátkelőhely a sínen, az emberek ezt használják. Valamilyen módon ezt egységesen kezelve, minden további 
beavatkozás nélkül bele kellene emelni a következőket: 1. a sín alatt áthaladó a csónakkikötő folytatása, elég forgalmas 
hely, 2. az önkormányzattal szemben, 3. az állomás épülete mellett, 4. a fősorompó melletti gyalogterelőnél, 5. a 
forgónál a Bökhegyi útnál , 6. az iskola utcánál is kellene, mivel nagyon sok ember ott megy le a strandra. Három vagy 
négy, már lelassítja a forgalmat. 
 

Vella Zsolt polgármester: Jó a gondolat, de amire kaptuk a pénzt, azon már nem lehet változtatni, ezt külön kellene 
kezelni. Gáspár József képviselő: A Közútkezelő egy feltételhez ragaszkodott a gyalogátkelőhelynél, hogy a 
gyalogjárdáról kell indulnia és gyalogjárdára kell érkeznie. Ennek csak két helyen lehet megfelelni. Itt az 
önkormányzatnál és a vasúti átjárónál. Wolf Viktória jegyző  A gyalogátkelőhely létesítése tervezési-engedélyezési 
eljáráshoz kötött.  
 

Vella Zsolt polgármester javasolja, hogy bejárást hívjanak össze a Közútkezelővel, elmondanák, hogy mit szeretnének 
és ők leírják a feltételeket. Kovács József alpolgármester: Az első vállalkozó magas árat szabott, a másik kettőhöz 
képest. Akivel már dolgoztak, azt választaná. Gáspár József képviselő: Részt vett abban, amikor a Hungaro Tender Kft-
vel csinálták a közbeszerzési eljárást. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
Ábrahámhegy belterület 71-es főút jobb oldalán a 71+118,25-72+643,25 szelvények közötti gyalogjárda felújítás 
közbeszerzési eljárásának lebonyolítására megbízza a Hungaro Tender Kft-t (8300 Tapolca, Nagyköz u. 5. A. épület) az 
általa benyújtott bruttó  280.000 Ft összegű ajánlat szerint, és felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére. 
                                                                                                                                                                                          folytatás a 13. oldalon 
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6. napirendi pont: Patak utcai buszöböl tervezésére beérkezett ajánlatokról: 
Vella Zsolt polgármester Az önkormányzat tervei között szerepel a Patak utca teljes rekonstrukciója, a Patak utcai járda 
megépítése az úgynevezett Ráber kanyarban, valamint buszöböl építése. A járda kialakításának célja első lépcsőben, a 
bolttól, a Nap közig tartó szakaszon, a kanyarok beláthatóságának növelésével a gyalogosok biztonságának növelése. A 
képviselőtestület döntésének megfelelően az érintett tulajdonosokkal az egyeztetések hamarosan megkezdődnek. A 
buszmegálló öböl kialakítása során fellépő készítése az idősek érdekében fontos feladat, hiszen a jelenlegi 
buszmegállóban a talajszintről kell felkapaszkodni a buszra, valamint a Salföld felé haladó busz az úttesten áll meg, és a 
busz mögül esetlegesen kilépők jelentős balesetveszélynek vannak kitéve. A buszmegálló áthelyezésével, valamint az 
öblök megépítésével ezen problémák megszűnnek. Salföld felé a megálló nincs szerencsés helyen, javaslat érkezett, 
hogy feljebb kellene tenni és a híd után tudna megállni a busz. A tervre pályázni kellene, mivel terv nélkül nem lehet 
megoldani.  Gáspár József képviselő Kérjenek legalább három árajánlatot, úgy reálisabban fogják látni.   
 

Vella Zsolt polgármester javasolja, hogy a meglévő árajánlaton kívül legalább még két árajánlatot kérjenek be 30 napon 
belül és a következő ülésen tárgyalják. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
határozott arról, hogy a Patak utcai buszöböl kialakítás tervezésére a Kreatívterv Kft. által beadott árajánlaton kívül 
további két árajánlat bekérését rendeli el.  
 

NAPIRENDEK UTÁN 
 

Vella Zsolt polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Balatoni Futár Bt. kéri az önkormányzatot, hogy anyagi 
lehetőségeihez mérten támogassa a lap előállítását, járuljon hozzá a nyomdai költségek finanszírozásához. Az elmúlt 
időszakban mi is jobban prosperálunk a lapban, évekkel ezelőtt adtunk támogatást, de két három éve már nem.  
A különböző hirdetésekre is tudnának kedvezményt adni. Elsősorban a helyi szervezeteket támogatják, de a Balatoni 
Futár elég népszerű újság és hirdetni is lehet benne. Javasolja, hogy 30.000 Ft-tal támogassák.  
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
határozott arról, hogy a Balatoni Futár Bt. (1088 Budapest, Vas u. 2/b.) támogatási kérelmére a lap előállítását, és a 
nyomdai költségeket 30.000 Ft összegben támogatja az önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak terhére. Utasítja 
a polgármestert, hogy a támogatás átadásáról kössön megállapodást, és intézkedjen annak kifizetésérő. 
 

Vella Zsolt polgármester: Kimaradt a rendezvénytervből két megkeresés: Balatoni horgászverseny lenne kettő. Kétszer 
egy-egy hetes verseny. Csörgő Tamás személyes találkozójára hivatkozva Kovács Dániel igazgató írta a levelet, mely 
szerint a versenyük fő média támogatója a The Fishing & Hunting Channel. Ezáltal média értéket tudnak nyújtani a 
versenyüknek helyszínt biztosító településeknek. A csatornán a települést is bemutatnák. A versenyre az 
önkormányzatnak csak helyet kellene biztosítani. A kétszáz méteres szakaszon abban az időszakban nem horgászhat 
más. Augusztus 29.- szeptember 26-ig lenne Darvas László kiállítása. Zolnay László jelzett a csendhétvégével 
kapcsolatban, hogy a Műegyetem szimfónikus zenekarának tagjaiból egy kamarazenekar lenne itt a csend hétvégén. 
Aki a fentiek szerint el tudja fogadni a rendezvényterv kiegészítését, az kézfelemeléssel jelezze. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi rendezvényterv módosítását elfogadja a melléklet 
szerinti kiegészítésekkel.   
 

Vella Zsolt polgármester Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Napsugár köz 435/9. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
pályázatot benyújtó az ingatlan vásárlására vonatkozóan, az igényét szóban visszavonta, abból az okból, hogy bírósági 
ügy elé néznek. Addig szüneteltetné a kérelmét és újra be fogja adni. Javasolja, hogy az önkormányzati ingatlanok 
értékesítésére kiírt pályázati feltételeket vizsgálják felül a következő ülésen, melyet képviselőtársa is javasolt. Elmondta 
továbbá, hogy felmerült a Sziget utca 23. szám alatti 925 hrsz-ú ingatlan értékesítésének lehetősége is. Javasolta, 
amennyiben van önkormányzati vásárlási szándék, független ingatlan értékbecslő által készíttessenek értékbecslést. 
 

A javaslatokat Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 

Vella Zsolt polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatása alapján a 
vagyonnyilatkozatokat minden érintett határidőben leadta, illetve javasolja Baki Jánosné bizottságba történő felvételét, 
amennyiben az érintett a tagságot elvállalja.  
 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni és az ülést 18.15 órakor bezárja. 
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LOMTALANÍTÁS 2015. 
A lomtalanítás 2015. április 30-án 7 órától 

2015. május 4-én 18 óráig kerül lebonyolításra 
 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hulladékokat 
az arra kijelölt, helyen és időpontban helyezze el 

 

A GYŰJTŐ HELY: FOCIPÁLYA (TŰZOLTÓPARK) 

Veszélyes hulladék (permetszer, olaj gépjárműgumi stb.), 

valamint építési törmelék nem lomtalanítható. 
 

Elektronikai hulladékok átvételi helye: 

Badacsonyi út 11 Kulturális Centrum (volt Iskola területén) 
Kérjük, hogy az elektromos hulladékokat a külön átvételi helyre szállítani szíveskedjenek. 

 

Ábrahámhegy, 2015. 03. 09. 
 

                                                                                                                         Vella Ferenc Zsolt 
                                                                                                                              polgármester 
 

 

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje: 

2015. április 16. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig, 

és 2015. április 17. (péntek) 8.00 – 18.00 óráig. 
 

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2015. szeptember 
1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára. 
 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

- a gyermek TAJ- kártyája, 
- a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat. 

 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő – a közléstől, 
ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy 

érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és 
hoz másodfokú döntést. Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso 

internetes oldalon tájékozódhatnak. 
A 2015/2016. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető 

a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon, továbbá megismerhető 
a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, 

az általános iskolákban és az óvodákban. 
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ÁBRAHÁMHEGYI FALINAPTÁR fotó-pályázat 
 

Mutassa meg, milyen értékeket rejt Ábrahámhegy! 
 

Vegyen részt a településünk önkormányzata által kiírt fotópályázaton és küldjön olyan képeket, 
amelyek igazán kifejezik, mitől jó érzés Ábrahámhegyen lakni, itt nyaralni, miért érdemes idelátogatni! 

A település szépségeit, a rendezvények, ünnepek megörökített pillanatait, 
hangulatát várjuk fényképeken, az év bármely évszakában.  

 

Pályázzanak, és mutassák meg Önök is, milyen jelentős látnivalók, 
események vannak a településünkön. 

 

Szólhat a kép községünk megragadó látnivalóiról, természeti szépségeiről, 
hangulatos pillanatairól, bármilyen rendezvényről, közösségi eseményről, ünnepről, 
amely kifejezi Ábrahámhegy családias, meghitt, vagy vidám pillanatait, környezetét. 

 

A fényképek közül Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete választja ki a legjobb alkotásokat, 
melyek 2016 évi falinaptárának címlapjára, valamint az egyes hónapokhoz kerülnek. 

A fényképek mellett feltüntetjük a kép készítőjének nevét 
 

A Pályázatok beküldési határideje: 2015. május 1. 
Fotók folyamatosan küldhetők a kulturhaz@abrahamhegy.hu e-mail címre 

 

A levélben kérjük, tüntessék fel, a fotó készítőjének nevét, levelezési címét, telefonos elérhetőségét is. 
 

                                                                                                                                 Vella Zsolt 
                                                                                                                               polgármester 

 

A BADACSONYTOMAJI PIPITÉR ÓVODA HÍREI 
 

Apró örömök 
 

Január hónap a kompetencia alapú nevelés szerint a víz 
jegyében telik. A Pipitér Óvoda kiscsoportosaival a Lacus 
Pelso Pizzériába látogattunk, hogy az ott elhelyezett akvárium 
segítségével bővítsük a gyerekek tudását a vízben élő 
állatokról.  
Az ott dolgozók nagy szeretettel fogadták a csoportot. A 
halakon kívül a pizza készítésbe is betekintést nyertünk. Míg 
az olvadó sajtot csodáltuk, kiderült, hogy a sütőben az egyik 
pizza nekünk sül. A gyerekek hálából énekkel, mondókákkal 

töltötték meg az éttermet, az ezt követő csend – a pizza érkezése 
után – pedig vallóban magáért beszélt. Azt hiszem, minden gyerek 
nevében mondhatom, hogy a „meglepetés pizza” a legfinomabb. 
Köszönjük a Lacus Pelso Pizzéria dolgozóinak a kedvességet! 
 

Vince napi játszóház 
 

„Ha fénylik Vince, tele a pince”, hangzik az időjós bölcsesség a 
néphagyomány szerint, és hangzott a gyerekek szájából január 
22-én, a Pipitér Óvodában megrendezett játszóházban is. 
 

Az óvodások ezen a napon szőlővel és borral kapcsolatos verseket, mesét hallgathattak, körjátékokat 
játszhattak, s a témához fűződő tárgyakat készíthettek. Mindezt egy kis kiállítás tette teljessé, kiemelve 
a helyi sajátosságokat.  

mailto:kulturhaz@abrahamhegy.hu
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Óvodai programok Révfülöpön 
 

Sok változatos programmal köszöntött be az ősz a szép új óvodánkba, 
ahová meghívtuk az óvodát fenntartó társulás polgármestereit, Vella 
Zsoltot (Ábrahámhegy) Fuchs Henriket (Balatonrendes) Fábián 
Gusztávot (Salföld) Kondor Gézát (Révfülöp) Dr. Szabó Tímea jegyző 
asszonyt, Szabó Sándorné nyugalmazott óvodavezetőt, és Szabó 
Sándor Pál képviselő urat. Rövid óvodatörténeti bemutatás után 
megtekintették vendégeink óvodánkat. Reméljük, tovább folytatódik az 
óvoda szebbé, korszerűbbé tétele belső tereinek felújításával. Az ősz 

folyamán visszatérő programunk a Badacsonyörsi Varga Pincészet megtekintése, ahol kedvesen fogadták 
nagycsoportos óvodásainkat, akik nagy érdeklődéssel figyelték a szép fahordókat, az érdekes palackozó 
sort. 
 

Köszönjük a sok látnivalót, a finom mustot és megvendégelést. A gyerekek ajándékokkal, vidáman tértek 
haza az óvodába. A kiscsoportosok a helyi Gelencsér pincészetbe látogattak el, ahol borászati eszközöket, 
a kézi palackozást, préselést figyelhették meg, finom mustot, süteményt kóstolhattak. Köszönjük a kedves 
vendéglátást. A pincemúzeum megtekintése sem maradt el a gyerekek számára. 
 

Az állatok világnapja egész hetes program volt az óvodában, amelynek keretében ellátogattunk Mezriczky 
Annus nénihez, ahol megnéztük a ház körül élő állatait. A Káli Ranch-ról ismét biztosították a gyerekeknek a 
lovaglás lehetőségét. Köszönjük mindenkinek a segítséget, közreműködést. 
 

Az egészséges életmódra nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk az óvodában, ezért saját veteményeskertünk 
van az udvaron. A tavaszi veteményezés eredményét most betakarítottuk és finom répával, hagymával 
egészítettük ki az uzsonnánkat. Étkezési tanácsokat és finom kóstolót kaptunk a dietetikus Jámbor Szilviától 
és a védő nénitől. A gyerekek gyümölcssalátát is ehettek, amit ők készítettek el. Az őszi programokat a 
zánkai színházlátogatással zártuk.                             Óvó nénik  

 
 

A Révfülöpi Általános Iskola hírei 
 

Diák-önkormányzati hírek 
 

Versenyek: 
A 16. Veszprémi Nemzetközi Játékokon Juhász Judit, 4. osztályos tanulónk 
könnyűzene kategóriában, az első korcsoportban bronz minősítést ért el! 
Gratulálunk! 
 

Juhász Judit, iskolánk negyedik osztályos tanulója szép eredménnyel tért haza a Grúziában megrendezett Sakk 
Európa Bajnokságról. A Batumiban megtartott rangos versenyre tíz országból érkeztek sakkozók, a 8 és 18 év 
közötti korcsoportban. Ebben a kategóriában 73 résztvevő küzdött meg egymással, közöttük 10 magyar versenyző 
is. Judit 9 mérkőzést játszott és 6 pontot gyűjtött. Ezzel a teljesítménnyel az összesítésben a 9. helyezést érte el. 
A magyar versenyzők között ezzel 2. lett a rangsorban. Szívből gratulálunk Juditnak a szép eredményhez és 
kívánunk neki további szép sikereket! 
 

Gyalogtúrán az egész iskola: A Magyar Szabadidősport Szövetség a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával 
szervezte meg a „Világ Gyalogló Nap” rendezvényt, melyre iskolánk is benevezett. Célja a gyaloglás 
népszerűsítése, a helyi nevezetességek megismerésével, kirándulás a természetben a szürke hétköznapok után 
és egyben egészségünk védelme. Október 3-án iskolánk is útra kelt 104 tanulóval, ami nagyon örömteli, hiszen a 
részvétel jutalma ettől is függ. Minél nagyobb létszámmal vesz részt egy iskola ezen a túrán, annál nagyobb az 
esély a focilabdák megnyerésére. A focilabda ugyanis, mint „lételem” jelenik meg egy osztály életében. A 
szabadban és a friss levegőn tartózkodás mellett fontos értéke egy ilyen kirándulásnak a közösségépítés, egy 
kötetlenebb, felszabadultabb és barátibb együttlét, a gyerekek jókedve és öröme. 
Az iskolából elindulva az időjárás nem a legkedvezőbbnek bizonyult, de aztán lassan megérkeztek a napsugarak, 
mosolyt varázsoltak a gyerekek arcára és egy kellemes sétával bejártuk Révfülöpöt. Megtekintettük a XIII. századi 
romtemplomot a vasút alatt, megcsodáltuk a helyi foltvarrók gyönyörű kiállítását, kiemelt hangsúlyt kapott 
községünk Helytörténeti Múzeuma, mely- Poeltenberg Ernő, aradi vértanú emlékét is őrzi. Elsétáltunk a Révfülöpi 
Fürdőkultúra megalapítójának, Czigány Károlynak az emlékművéhez, a Római Katolikus Templomhoz, melynek 
kertjében Ottawa Ignác európai hírű szemorvos fiának szobra is található. Az alsósokkal elgyalogoltunk a XII. 
századi Ecséri Romtemplomhoz, a felsősök pedig a Millenniumi Kilátóba mentek föl. Visszafelé a mélyútnál 
találkoztunk és együtt sétáltunk a pincekiállításhoz, ahol a szőlőművelés folyamata tárult elénk. Az iskolába 
visszaérkezve egy kérdéskör kitöltésével számot adtak a gyerekek arról, hogy mit tudtak megjegyezni egy- egy 
nevezetességről elhangzottakból. A legügyesebbek a 6. osztályosok lettek a maximális pontszámmal, második 
helyezést ért el a 7. és a 8. osztály, a negyedikesek és ötödikesek pedig a harmadik helyezettek lettek. 
Megköszönjük a gyerekek lelkes részvételét, jókedvét és bízunk a focilabdák megnyerésében!        Török Péterné 
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SÍTÁBOR 
 

A Révfülöpi Általános Iskola már évek óta hagyományos 
Sítáborára idén február elején került sor. Laci bácsi (Németh 
László igazgató úr, táborvezető) január elejétől egyfolytában 
az internetes időjárás előrejelzéseket, hójelentéseket 
böngészte, ami alapján a legoptimálisabb időpontban, 2015. 
február 3-án indult el a 47 fős csapat sítáborozásra az 
eplényi sícentrumba. 
A négy napos kedvelt programon volt tanítványok, szülők, 
nagyszülő (Szegi nagypapa) és iskolánk néhány tanára is 

részt vettek, de a legnagyobb létszámot természetesen iskolánk tanulói tették ki. A tábor 
szervezője, vezetője most is, mint mindig intézményünk igazgatója Laci bácsi (Németh László) 
volt, aki lelkesen és kitartóan foglalkozott a legkisebbekkel és a kezdőkkel. Idén is úgy zárult a 
sítábor, mint korábban bármikor: a negyedik nap végére minden kezdő biztonsággal lesiklott a 
pályákon. Mindemellett azt is elmondhatjuk, hogy baleset nélkül ért véget táborunk, ami a 
résztvevők fegyelmezettségének, figyelmének is köszönhető volt. Reméljük, a kellemes fáradtság 
mellett mindenki szép élményekkel tette le egy esztendőre a sífelszerelést!  

 

A kultúra napja iskolánkban 
 

Január 23-án, Hajdu Gabriella szervezésében, gyermekeink 
előadásaiban és alkotásaiban a művészeti ágak összefonódásával 
találkozhattunk. Az elhangzott zenei műveken és a látható alkotásokon 
keresztül megtapasztalhattuk a gyerekekben rejlő többletet.  A 
kiállítást a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola igazgató asszonya, 
Baranyai Zoltánné nyitotta meg, aki a növendékek kimagasló 
tehetségét méltatva, bemutatta a kiállítás munkáit. A vizuális kultúra 
mellett a zene emelte az est színvonalát. Szabó Angelika 2., Molnár 
Dóra 4. és Pálffy Bianka 5. osztályos tanulók gyönyörű hangjuk révén 
népdalcsokorral kedveskedtek nekünk. Németh Réka a 3. osztályból cselló- míg Török Teodóra a 6. osztályból 
zongorajátékával tette színesebbé a kultúra napját. Köszönjük szépen a művészeti felkészítő tanároknak, Szabó 
Zsuzsannának és Molnár Annamáriának a munkáját, a zeneoktatásban pedig Somogyiné Sík Dórának, Bauer Ilonának, 
Rábaközi Ritának, Zemenné Horváth Orsolyának és Óriás Imrénének a munkáját, hogy gyermekeink a művészetek 

területén is külön oktatásban részesülhetnek.                         Török Péterné 
 

Farsang 
 

A farsang mindig a mulatság és a jókedv ünnepe. Mosolygó arcok, 
vidám gyerekek, örömteli szülők, rokonok és régi tanítványok töltik meg 
az iskolát. Nagyon jó érzés, amikor sokan vagyunk együtt azért, hogy 
örüljünk egymásnak és jót mulassunk gyermekeink vicces és tréfás 
produkcióin, s az ötletes jelmezek sokaságán. Ha valami nagyon jó és 
sikeres, amögött természetesen ott rejlik a fáradhatatlan munka, az 
osztályfőnökök és szülők közös együttműködése. Ezt értékelte is egy tíz 

főből álló zsűri, akinek nem is volt egyszerű feladata, hiszen sokszor tört ki hihetetlen nevetés és 
rácsodálkoztunk egy-egy gyermekre, hogy mire is képes. 
 

A csoportos fellépők közül a legnagyobb sikert a 7. osztályosok a „Sztárban sztár” és az 5. osztályosok a 
„Roma mulatós” című műsorszámmal aratták. Mind a ketten első helyezést értek el. Egyéniben „Németh 
László igazgató úr”, mint kiváló síelő és oktató nyert, akit szinte teljes tökéletességgel Szegi Benedek, 2. 
osztályos tanuló alakított. Igazából csak méretbeli különbségek voltak. Egy probléma azért még is csak 
akadt, hogy a sípályát nem hozta magával. Pedig a felszerelések pont a színpad mellett sorakoznak! Hát 
ilyen hatással van a gyerekekre egy-egy sítábor, megállíthatatlan a folyamat. 
 

A második helyezést csapatban a 2. osztályosok Pinokkió című táncos műsora, egyéniben pedig Lelkes 
Zsófia 1. osztályos tanuló földgömb jelmezével nyerte el. Harmadik helyezett lett a 4. osztályos lányok 
„Macskák” című tánca Cserép Szilvia anyuka és az osztályfőnök, Hajdu Gabriella részvételével. Egyéniben 

Árokszállási Attila 1. osztályos tanuló nyerte el a 3. helyezést „Zsákba - macska” jelmezével. A sikeres 

diákoknak gratulálunk és köszönjük kitartó felkészülő fáradságukat. És díjazásban ugyan nem részesültek, 
de a bál legszebb fénypontja mégis csak a 8. osztályosok nyitó tánca, a keringő volt.   folytatás a 18. oldalon 
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A bált Janzsó Patrik bálherceg és hercegnője Kovács Rebeka nyitották meg. A legünnepélyesebb pillanat, 
amikor a fiúk a nyolc év alatt most a legelegánsabban, fehér ingben csokornyakkendővel megjelennek. A 
lányok hófehér hosszú ruhában a legcsinosabb hölgyei e napnak. Így gyönyörű, ünnepélyes hangulattal 
indul a farsang. Nagyon szépen köszönjük iskolánk volt növendékének, Miklós Zsófiának, hogy a táncot 
betanította a zárójelenettel együtt, melyet Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem című művéből adtak elő. Kiemelt 
köszönet illeti Iván Katalin igazgató helyettes asszonyt, aki már hosszú évek óta, mint az est házigazdája 
felkonferálja a felvonuló jelmezes gyermekeket. Németh László igazgató úrnak és minden kedves 
kollégának, szülőnek, konyhai és technikai dolgozónak, akik munkájukkal azon fáradoztak, hogy ez a nap a 
legszebben sikerüljön, hálás köszönetét fejezi ki a Diákönkormányzat.                      Cikk: Török Péterné 
 

 

 

2015. Semmelweis emlékév 
 

 

A világszerte az anyák megmentőjeként tisztelt híres magyar orvos Pest-Budán, 
az orvostudományi karra beiratkozva találta meg hivatását. Tanulmányait a Bécsi 
Egyetemen fejezte be és itt is helyezkedett el, a Klein klinikán. Három évvel 
diplomája megszerzése után ő volt az első orvos, aki a gyermekágyi lázat fertőzés 
következményének tekintette. Rájött, hogy ezt a fertőzést maguk az orvosok 
terjesztik, úgy, hogy a boncolást is végző szülész-nőgyógyászok adják át 
nőbetegeiknek. Megoldásként a klórmész-oldatos kézfertőtlenítést vezette be. 

 

Abban a korban még nem ismerték a mikroszkopikus kórokozókat, ezért megdöbbentően hathatott, hogy 
vannak szabad szemmel nem látható élőlények, melyek fertőznek. A gyermekágyi lázzal kapcsolatban is 
kozmikus hatásokról, a föld „kigőzölgéseiről” suttogtak (bármi legyen is az), illetve a leányanyákat megillető 
jogos büntetésről.  
 

Semmelweis mégsem adta fel, és kortársai tiltakozása ellenére bevezette azt a fertőtlenítő eljárást, amely 
nélkül ma sem létezhet orvosi vizsgálat. Ennek eredményeként osztályán a gyermekágyi láz esetei 
látványosan csökkentek, az orvosi kar többsége azonban így sem fogadta el tanát.  
 

Bécsi állását nem hosszabbították meg, 1850-ben visszaköltözött Pestre, ahol a Rókus kórházban főorvosi, 
majd, a Pesti Tudományegyetemen szülész-nőgyógyász professzori kinevezést kapott. 
 

A támadások ellenére, itt is saját orvosi meggyőződése szerint folytatta munkáját. Bevezette a klórmeszes 
fertőtlenítést és fáradhatatlanul ellenőrizte is azt. Többnyire ott állt a fertőtlenítő edénytől pár méternyire, és ha 
észrevette, hogy egy orvos vagy egy asszisztens ki akarja kerülni a procedúrát, hangos szóval figyelmeztette. 
Azt is elrendelte, hogy rendszeresen szellőztetni, takarítani kell a kórtermeket, és tilos takarékosságból már 
használt ágyneműt felhúzni, az új pacienseknek. 
 

Az igazi áttörést azonban az hozta, amikor 1875 után a francia Pasteur, az angol Lister, valamint a német 
Koch felismerték, hogy a betegségeket kórokozók (mikroorganizmusok) terjesztik. Tehát, amire 
Semmelweisnek csak gyakorlati tapasztalatai voltak, bizonyítást nyerhetett. 
 

1865 nyarán súlyos elmezavar jelei mutatkoztak nála, a döblingi elmegyógyintézetbe került, és 47 éves 
korában ott érte a halál. Halálának körülményeiről több teória is keringett. Az egyik szerint a kezén kialakult 
csontvelőgyulladás miatti szepszisben hunyt el. Mások szerint, mivel boncolási jegyzőkönyve többszörös 
végtagtörést is említ, ápolói brutálisan agyonverték, - esetleg szakmai ellenlábasai nyomására. 
 

Holttestének többszöri kihantolása után, a 2000-ben elvégzett korszerű módszereket alkalmazó vizsgálatok 
bebizonyították, hogy betegségének oka hűdéses elmezavar volt, amellyel évekkel korábban, egy vérbajos, 
gyermekágyi lázban elhalálozott asszony boncolása közben fertőződhetett meg, és ez évtizedeken át 
rombolta egészségét.  
 

A kor szemléletének megfelelően akkoriban nem arra törekedtek, hogy lecsillapítsák, megnyugtassák az ilyen 
betegeket, hanem éppen ellenkezőleg, agresszióval akarták „jó útra téríteni”. Ezt tették Semmelweisszel is. A 
szakértők szerint több alkalommal is súlyosan bántalmazták, majd megkötözték, és orvosi ellátás nélkül a 
sorsára hagyták, ami miatt sebei okozta vérmérgezésben halt meg. 
 

Az sors igazsátalansága, hogy pont ő, aki annyit tett a fertőzés okainak felderítéséért, abban a betegségben 
halt meg, ami ellen egész életében küzdött.                                                                                                      Bakosné E. 
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AZ ÁBRAHÁMHEGYI POLGÁRŐR EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE ÉS HÍREI 
 

Tisztelt Ábrahámhegyi Lakosok és Nyaralótulajdonosok! 
 

Ismét eltelt egy év és újra itt a tavasz, egyben a lomtalanítás ideje is. Ezúton szeretném felhívni a 
figyelmüket a tavalyihoz hasonlóan, hogy NEM MEGENGEDETT, A LOMTALANÍTÁS IDEJE ALATT 
SEM A HÁZALÁS! 
 

A tavalyi évben hasznosnak bizonyult a felhívásunk, de még mindig vannak, akikhez sajnos nem értünk 
el, vagy nem hatottunk rájuk, ezért most újra megpróbálom, mielőtt pórul járnának. 
 

Kérjük Önöket, hogy ne engedjenek be idegeneket az udvarukba és házukba sem. A lomtalanítást 
lehetőleg maguk oldják meg, de ha erre nincs módjuk és lehetőségük, akkor az önkormányzaton 

kérhetnek segítséget, vagy felvilágosítást a megoldás érdekében. 
 

Az őszi és a téli időszakban ugyanúgy folytattuk a megfeszített munkát, mint nyáron és remélem 
minden kedves nyaralótulajdonos zárt ajtókra és ablakokra talál, amikor megérkezik, hogy megkezdje 
jól megérdemelt pihenését, vagy tavaszi munkáit a nyaralójában. A húsvéti hétvége szintén olyan 
időszak lesz, mely nagyon csalogató a bűnözők számára! 
 

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 lehetősei. Idén tavasztól megkezdjük a kerékpáros járőrözést, az arra 
alkalmas területeken. (kerékpárút, strand, stb.)  
 

Ezúton szeretném megköszönni a 2014-es évben nyújtott támogatásukat, mellyel hozzájárultak működésünkhöz, mert 

e nélkül nem lehettünk volna eredményesek. Kérem Önöket, ha megtehetik, akkor a 2015-ös évben is támogassanak 

minket, hogy munkánk még magasabb színvonalat érhessen el. Ezt megtehetik személyi jövedelemadójuk 1%-ának a 

Pro Ábrahámhegy Alapítvány 19265850-1-19 számú adószámára történő felajánlásával, illetve közvetlenül az 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 72800030-15330798 számú számlaszámra való utalással. 
 

MÉG EGY NAGYON FONTOS DOLOG A NYARALÓSOK FIGYELMÉBE! Idén lehetőség nyílik az 
Önök számára, hogy belépjenek egyesületünkbe és ezzel segítsék munkánkat. Szívesen látunk időset, 
fiatalt, egyaránt. A feltételeket személyes találkozó alkalmával mondjuk el, de szándékukat a 
településünk honlapján (www.abrahamhegy.hu) található vezetőség telefonszámainak valamelyikén 
jelezhetik. 
 

Engedjék meg, hogy végezetül közzétegyek két levelet, melyek munkánk eredményességét, és 
minőségét bizonyítják, egyben megköszönjem minden polgárőrtársam önzetlen és áldozatos 
helytállását!   Tisztelettel és köszönettel:                                                          Pintér Domonkos elnök 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
A Tapolcai rendőrkapitányság 
Rendvédelmi Osztályától 
 

A Tapolcai Rendőrkapitányság nevében szeretném 
megköszönni az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület 
2014 évben végzett segítőkész munkáját. 
Horváth József rszds. osztályvezető 

 
Tisztelt Elnök Úr!  
 

Hálásan köszönöm a szakszerű és együttérző 
munkáját, amit szeretett férjem Homonnay Szabolcs 
búcsúztatásának megszervezésében és lebonyolítá-
sában nyújtott. A gyászoló rokonok és barátok mind-
nyájan nagy elismeréssel szóltak a kedves és precíz 
fogadtatásról. Megtapasztalhatták, amit Szabolcs egész 
életében érzett és mindenkinek mondott: „Ábrahám-
hegy a világ közepe” Ezúton kérem, tolmácsolja 
köszönetemet kollégáinak: Pacsi József, Sütő Árpád, 
Rauk József, Koncz Jánosné, Rácz Sándor  
 

Az egyesület bankszámlájára átutalt összeggel szeret-
ném támogatni színvonalas munkájukat. Kívánok jó 
felkészülést a nyári szezonra, és sok sikert az évi 
munkájukban!                              Homonnay Erzsébet  

http://www.abrahamhegy.hu/
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AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI 
 

Az egyesület tagjai február 21-én részt vettek az év első, a Vöröskereszt által szervezett 
reinkarnációs gyakorlati képzésén, ahol felkészítettek bennünket, hogy bármilyen 
veszélyhelyzetben helytálljunk, az újraélesztésben és a sérült ellátásában. 

 

 
Március hónapra is esett gyakorlat: 6-án Badacsonytomaj HTP és a Tapolcai HÖT társaságában a 
Veszprémi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felügyelete mellett mélyből való mentési gyakorlatot 
hajtottunk végre, a Diszeli Bazaltbányában. A sikeresre minősített képzésen gyakoroltuk a kötél és 
a biztonsági berendezések használatát. 

 

Ezúton szeretnék egy felhívásnak is eleget tenni: Szívesen látunk, és várunk egyesületünkbe 18 
életévüket betöltött, bűntetlen előéletű, józanéletű, jó fizikai állóképességgel rendelkező tagokat! 
Akiknek tetszik a mostani egyesületi munka, a gyakorlatok, az összetartás, legyen bátor és 
jelentkezzen a csapatba! Elérhetőségünk megtalálható településünk honlapján: 
www.abrahamhegy.hu és az Ábrahámhegy Önkéntes Tűzoltó Egyesület facebook oldalán 
 

 

KÖSZÖNET ÉS KÉRÉS 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik adójuk 1%-val támogatták az Ábrahámhegy 

Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítványt. 
 

A NAV 2014-ben 101.745 Ft-ot utalt át az Alapítvány 
számlájára a minket ily módon támogatóktól. 

Rendezvényeinkkel, és a temetőkápolna felépítéséhez 
nyújtott közel 900.000 Ft-os hozzájárulásunkkal 

igyekszünk viszonozni a bizalmat. 
 

A jó szó, a segítség, az elismerés minden 
megnyilvánulása fontos nekünk, hogy továbbra is részt 

tudjunk venni Ábrahámhegy kulturális életében. 
 

Kérjük, ha módja van rá, adóbevallása kitöltésénél a 
„Rendelkező Nyilatkozat”-on a kedvezményezett 

adószáma rovatba a 18185621-1-42 számot,  
a kedvezményezett neve rovatba pedig az 
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének 

Megőrzéséért Alapítvány szöveget írja be. 
 

Köszönjük!                   Zolnai László kuratóriumi elnök 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

A Pro Ábrahámhegy Alapítvány ezúton 
mond köszönetet mindazoknak, akik 

személyi jövedelemadójuk  
1%-ával támogatták. 

 

A felajánlott összeg: 210.801 Ft 
 

A befolyt összeget az Alapítvány 
Ábrahámhegy község kulturális 
rendezvényeinek támogatására 

használta fel. 
 

Kérjük a jövőben is szíves támogatásukat! 
 

Az Alapítvány adószáma: 19265850-1-19 
 

                                                Kondor Lászlóné 

                                          Kuratórium elnöke 

http://www.abrahamhegy.hu/
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Óévbúcsúztató szilveszteri pancsolás 
 
Hagyományt teremtett az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület azzal, hogy „Óévbúcsúztató 
szilveszteri pancsolás” névvel fürdést szervezett a jeges Balatonban. A célban egy csónakon várta a 
résztvevőket Vella Zsolt polgármester, hogy pálinkával koccintson velük. 
 

Szepesi Gusztáv önkéntes tűzoltó, a rendezvény szervezője lapunknak elmondta, első alkalommal 
rendezték meg a december 31-i „pancsolást”, de céljuk az, hogy az eseménnyel hagyományt teremtsenek 
a Balaton-felvidéki településen. – Öt nappal az esemény előtt Simon Misi barátommal beszélgettünk, 
akivel megállapítottuk, hogy mocskos nehéz évünk volt, amit jó lenne lemosni magunkról. Erre a 
legjobb lehetőségnek a Balaton jeges vize bizonyult. Úgy gondoltuk, ha már ilyen őrültséget tervezünk, 
ha ilyen nem mindennapi módon akarjuk elbúcsúztatni az óévet, akkor hívjunk meg másokat is, hátha 
csatlakoznak hozzánk, és hadd jöjjön el a falu apraja-nagyja nevetni rajtunk – tudtuk meg Szepesi 
Gusztávtól. 
 

Heten vállalkoztak arra, hogy beugorjanak a jeges vízbe, köztük egy fiatal hölgy, a parton azonban 
közel kétszáz fő gyűlt össze, hogy – meleg kabátokban ugyan –, de részesei legyenek az eseményeknek. 
 

– A legszebb mindebben az volt, hogy közösség-összekovácsoló esemény lett egy civil 
kezdeményezésből. Forralt bor készült a parton és zsíros kenyeret kínáltak. Az ábrahámhegyi 
önkormányzat is mindenben támogatott minket, bármire szükségünk volt, azt a rendelkezésünkre 
bocsátották. Dr. Németh Csaba, a település háziorvosa minden fürdőzőt megvizsgált, és végig velünk 
maradt, hogy ne történjen semmi baj. Két mentőbúvár is ügyelt a biztonságunkra. Mindez azért volt 
fontos, mert családos emberek lévén nem lehetünk felelőtlenek, akármilyen extrém ötletről is van szó. 
Az önkéntes tűzoltók pedig reggeltől törték a jeget, hogy megvalósulhasson a szilveszteri pancsolás – 
mondta el Szepesi Gusztáv. Hozzátette, mindezzel azt is bizonyítani szerették volna, hogy 
Ábrahámhegyen december 31-én zárul a strandszezon. 
 

A főszervező kitért arra, hogy jövő szilveszterkor mindenkit szeretettel várnak, és bíznak abban, hogy 
évről-évre tovább gyarapodik majd a résztvevők száma, de egyre mindig törekedni fognak: hogy 
megőrizzék a rendezvény családias hangulatát.                                                                    Mizsei Bernadett 
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FALUSI DISZNÓÖLÉS 
AHOGY ÁBRAHÁMHEGYEN CSINÁLJÁK 

 

Február 7-én, a település segítőkész lakosaival immár kilencedik alkalommal rendeztük meg és bonyolítottuk 
le az Ábrahámhegyi falusi Disznóölést. A disznóvágás reggel hét órakor, jó falusi szokás szerint 
fogadópálinkával kezdődött. Sas Tamás vőfély nagy siratással elbúcsúztatta szép kis röffencsünket, és ettől 
kezdve már nem volt megállás. Nagy lendülettel, szorgalmasan, de jókedvűen dolgozott a csapat egész nap, 
hiszen közben Lutor Péter harmonikaszóval szórakoztatta a közönséget és „húzta el a segítők és a vendégek 
kedvenc nótáját”. Szóval viccelődésből, humorból nem volt hiány, de tévedne, aki azt gondolná, hogy ez 
könnyű nap volt a segítő csapat tagjai számára, hiszen az esti vacsorára kétszáz adag étellel, orjalevessel, 
toroskáposztával, sült hurka, kolbásszal kellett elkészülnünk.  
 

Ezen kívül reggelire sült vért, és toros májat, ebédre sültkolbászt kínáltunk, a délelőtt folyamán pedig 
kolbásztöltő és fogópálinka versenyt is tartottunk.  
 

A kolbásztöltő versenyen 8 csapat indult. Az első helyezést Varga Istvánné, Zsuzsa nyerte el, II. helyezett lett: 
Hegyi Zoltán csapata, III. helyezett: a Horgász- Kolbász csapat, melynek oszlopos tagjai az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjai, és Göcző Misi bácsi voltak. 
 

A program alkalmából megtisztelt bennünket testvértelepülésünk, Dobruska város delegációja is.  
 

A vacsora alatt a vőfély népi rigmusokkal vezette fel a fogásokat, és az Ezüst Kükapu Néptáncegyüttes és a 
Jégmadár Nyugdíjas Klub szórakoztatta a közönséget. Az este folyamán tombolasorsolást is tartottunk. 
Köszönjük szépen mindenkinek, aki erre felajánlott díjat, ajándékot! 
 

A visszajelzések szerint is szépen sikerült az egész napos programunk, hála a segítő csapatnak, akik közül 
sokan reggel öt órától tevékenykedtek egészen a vacsora végéig. Volt, aki a szállításban segédkezett, volt 
olyan segítőnk, aki vendégként érkezett, de beállt a disznóperzseléshez kolbász, hurka töltéshez egészen 
estig kivette a részét minden munkából. Hát van, akinek ez jut eszébe, van akinek pedig a karitatív célra 
felajánlott vacsorajegyek egészen másra való felhasználása – ez a gondolat már magában is „gáz”. Hát, nem 
vagyunk egyformák, „kinek a pap, kinek a papné, … nekem a fia!  

 

Köszönjük szépen a három felajánlott vacsorajegyet! A három adag disznótorost másnap kiszállítottuk. 
A felajánló a nevét nem szerette volna nyilvánosságra hozni, ezért név nélkül köszönjük meg neki, hogy, már 
nem először, de az idén is gondolt erre. 
 

Köszönjük a segítséget az újonnan csatlakozott fiataloknak, a már évek óta segédkezőknek, az idősebbeknek 
pedig a szeretettel és jó szándékkal adott tanácsokat, és a korukat meghazudtoló tevékeny 
közreműködésüket! Én személy szerint is köszönöm szépen a támogatást és segítséget mindazoknak, akik 
tették ezt szívből, szeretetből, önzetlenségből. Nem várva el semmilyen ellenszolgáltatást, nem alkudozva 
előre semmilyen előnyért, díjazásért, és azoknak, akik a segítségüket, erőfeszítéseiket sohasem emlegették 
fel, akik lelkének jót esett, hogy a közösségért tettek. Nem nagyon jellemző ez a mai világunkra, de 
szerencsére Ábrahámhegyen még él a jó szándékú tenni akarás és közösségi élet. Ezért néha irigyelnek is 
bennünket más települések.                                                                                                                                 Bakosné E. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

              Megérkezett a röfi.                                                Felkészülés a „disznólkodásra”.                                     Készül a reggeli. 
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                „Csak apróra!”                                                            Kolbásztöltő verseny.                         A csapos a Dobruskai ajándék sört méri. 
 

 

 

 

 

 

 
                      

 

      Darálják, szelik, vágják, válogatják.                          Bekeverünk „egy csepp kolbászt” …                                    Töltögetjük 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellenállhatatlan vonzódást érzett a munkához.       A versenykolbászokból sül az ebéd.                                       A levesnek való.     

 
             

Ugye, milyen hamar megfőtt a leves?                  Ennyi éhes száj, és csak jönnek, jönnek.                          Alpolgármester úr köszöntője 
 

 

 

 
 
 
 

 
   „Hakni van Mutter!”                                                  És siker is van!                                                  „Mint az igazi pincérek …” 

 

 
 

          Nem okvetlenek, oklevelesek!                            Szerencsét hozott a tombolán                                  Itt még csak szórványos a tánc,  
                                                                                                                                                                              de nagy mulatság lett belőle! 
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AZ ÁBRAHÁMHEGYIEK 
KOLBÁSZT TÖLTÖTTEK  

ÉS SZÓRAKOZTATTAK FONYÓDON IS! 
 

Immár 6. alkalommal került megrendezésre a Fonyódi Kolbászfesztivál, 

a déli part legrangosabb gasztronómiai fesztiválja. Ebből az alkalomból 

csapatok, baráti társaságok, egyesületek, jelentkezését várták 

kolbásztöltő versenyre. Erre Ábrahámhegy csapata is benevezett, a 

Jégmadár Nyugdíjas Klub pedig színpadi produkcióval szórakoztatta a közönséget. A rendezvényre ellátogatott 

testvértelepülésünk, Dobruska város nálunk vendégeskedő delegációja is. 
 

Az ábrahámhegyi töltők Csiki Tibor és Szilasi László vezetésével, a jó csapatmunkának köszönhetően az induló  

32 csapatból a rangos III. helyet szerezték meg, a hozzáértő zsűri, és a közönség által leadott szavazatok alapján. 
 

Szeretettel gratulálunk a kolbásztöltő csapatnak és Nyugdíjas Klub szép sikeréhez is! 
 
 

 

 

 

 

 

 

ÉS RÉSZT VETTEK 
 A VESZPRÉMI BOR, BLUES, és BÖLLÉRNAPOKON! 

 

2015. március 6-tól 8-ig, három napon át várták az érdeklődőket a Séd-völgyben a Veszprémi Bor, blues, böllér-napok 

szervezői. A programsorozat, második napján került sor a töpörtyűsütő és első kolbásztöltő, valamint sütemény sütő 

versenyre, melyen Ábrahámhegy település csapata a rangos Arany Fokozatú Minősítést érte el. A rendezvény sütemény 

sütő vetélkedője karitatív célt is szolgált, mivel a süteményeket elárverezték, a bevételt pedig jótékonysági célokra 

fordítják. 
 

  

                                                                                                                                                                                                           Bakosné T.E. 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXII. évfolyam 1. szám 2015. március oldal25 

OPERETT, MUSICAL, SANZON, RIBIZLI BOHÓC ÉS KÉSZ CIRKUSZ! 
 

Hogy, milyen is az élet? Hát, rongyos! És kész cirkusz! Ezt Ribizli mondta el zenében és dalban, 

és mi el is hittük neki, miközben mint “muzsikus lelkek”, megtanulhattunk komédiázni.  

De azt hiszem a közönség nagy része ezt már régen tudta: Nem kell mindent  

“vérkomolyan” venni, dallal, jókedvvel, humorral könnyebb élni. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kutyás baleset, sok tanulsággal 
 

Október 23-án, legszebb történelmi évfordulónkkor Bea lányomnak Angliában volt pár napig dolga. Kértem, 
hogy hozza haza Cézár kutyáját, a magyar vizslát, jól elleszünk, hiszen „barátok” vagyunk. Így történt és 
pórázon elmentünk sétálni. Mikor már csaknem hazaérkeztünk a Nyírfa utcából elénk szaladt egy kistestű, a 
községben sokszor csavargó fiú kutya. A Nyírfa utca elején – méltatlan körülmények között - él egy lánykutya, 
„akinek” a rövidke láncon az az összes feladata, hogy „kiszolgálja” a környék valamennyi fiú kutyáját, aztán ha 
világra hozza a kölykeit- ellopják tőle, csak Isten tudja mi lesz velük - aztán hamarosan kezdődik minden 
elölről. Nos, az ivartalanított fiú Cézár ettől az acsarkodástól úgy védett meg engem, hogy olyan erővel földre 
rántott, hogy sok-sok zúzódás mellett eltört a vállam. 
 

Kórház- rehabilitáció- Hévíz-, de a vállam, karom most sem jó, fáj és sok pénzembe is került. Írásom ezen 
részéből jó volna, ha a kutyatartók levonnák a kellő tanulságokat. A következő sorok pedig szóljanak az 
emberi jó szándékról, segítőkészségről, a melegszívű emberekről és főleg a hálás köszönetemről. 
 

Ebben a nagy és hosszan tartó bajban újra és újra rájöttem, hogy „jónak lenni jó”. Nem győzök elég hálás 
lenni a családomnak- a két Beának, a Bátyámnak, az unokaöcséméknek, a pécsi Orbán Erzsinek-, a 
barátaimnak, akik szinte napi rendszerességgel hoztak ebédet, a Kondor családnak, Csillagné Marikának, a 
kedves szomszédaimnak, Berki Szilvikének, a cicabarát Besszinek, Tóthné Ágikának, Joó Feriéknek, Dobos 
Feriéknek, de még a vidéki szomszédaimnak is, akik sokat segítettek tehetetlenségemben. 
 

Aztán érkezett a hivatalos segítség is Tünci személyében. Goda Tomi becsengetett, hogy nem kérek-e valamit 
a boltból. Gyenes Misi (Nádori Laci bácsi unokája) átjött „Erzsike néni, mit kell segíteni? Tudok ám fát is 
vágni!” Pacsi Józsi felajánlotta, hogy ha nem tudok az orvoshoz elmenni, szóljak és segít. Felajánlotta 
segítségét Hoffman Erzsike és Mészáros Jozsóék is. 
 

Nyomorúságomban minden jó szó és tett nagyon jól esett, amit itt és most mindenkinek hálás szívvel 
köszönök. Valaki kimaradt a felsorolásból, az nem a véletlen műve, valószínű, az ő segítségére nem vagyok 
méltó. Sajnálom, tudomásul veszem, nem vagyunk egyformák és ettől kerek a világ. 
 

Még egyszer mindenkinek köszönöm!           Baki Jánosné 
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ORVOSMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA NYÍLIK MÁJUS 23-ÁN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Augsburg város orvosa, R. Minderer már 1619-ben azt írta egyik orvoslásról szóló művében, hogy „az 
orvostan bevonta tudományába a múzsákat”. Ez ugyan eredetileg a zenére vonatkozott, de igaznak bizonyult 
a többi művészetet illetően is. Bár, úgy tűnhet, hogy a képzőművészet és az orvostudomány az emberi 
szellem két merőben más, egymástól igen távol eső megjelenési formája, az orvostörténelem ennek ellenére 
számos jelentős orvos-művészt ismer.  
 

A művészet és az orvosok legközelebbi találkozása Ábrahámhegyen, a már hagyományosan megrendezésre 
kerülő kiállítás és zenés megnyitó programunk keretén belül, az idén Semmelweis Ignác halálának 150. 
évfordulója alkalmából, valamint Albert Schweitzer születésének 140. és halálának 50. évfordulója alkalmából, 
jön majd létre, amikor orvos művészek alkotásaiból nyitunk képzőművészeti kiállítást, önkormányzatunk és 
Varannai Gyula grafikus közös szervezésében, igényes zenei programmal, és kiváló előadóművészek 
közreműködésével. 
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A kiállítással kapcsolatban segítségkéréssel megkerestünk orvoslással és művészettel foglalkozó ismert és elismert 
személyiségeket, mint például dr. Hankiss János Professzor Urat, a Magyar Orvos-Író és Képzőművész Kör Alapító Elnökét, akitől 
az alábbi kedves levelet kaptuk: 

Ábrahámhegy – panoráma 
 

   Földi létünk térhálójában szükségünk van fogózkodókra. Az élet túlontúl sérülékeny, sorsunk bizonytalan, kell 
lenni biztos pontoknak, amelyek egyensúlyunkat biztosítják. 
 

   Ilyen fogózkodónk van bőven. A legfontosabb a szülői ház a minket védő-gondozó-szerető szülőkkel. Támpont 
néhány hozzánk közelálló rokon, barát, akiben mindig megbízhatunk. És kapaszkodó a hely, ahol élünk: ismerős 
házak, utcák, amelyeken sötétben is tájékozódhatunk. A hely, ahol boldogok, kiegyensúlyozottak voltunk. 
 

   Nekem ilyen helyeim: A debreceni Nagyerdő, amely szélén laktunk; a debreceni Egyetem Központi Épülete, ahol 
apa dolgozott, és amely előtt, körül, benne hancúroztunk, éltünk, gyerekek voltunk aztán szerelmesek, lázadók és 
ragaszkodók. Aztán a Belklinika, ahol betegeinken segítettünk. 
 

   És ilyen, - érdekes módon, - Ábrahámhegy is, amely szemben volt Boglárral, ahol kis nyaralónk állt, és minden 
nap ezerszer sétált végig tekintetünk Badacsonytól Révfülöpig, Ábrahámhegyen megpihenve át. A jobb oldalán 
sérült Badacsony volt az örök szimbólum, mögötte a Csobánc és Sümeg a nagy titok, Ábrahámhegy széles ívű 
dombja a béke, Révfülöp a maga sárga kikötő-épületével a hajóval elérhető realitás. 
 

   Az évek hosszú során mindez életünk részévé vált, a “túlsó part” a mi kiegészítőnk és ugyanakkor konkurensünk, 
hiszen a szép hegyek ott voltak, nálunk viszont a csodás naplementék, amelyekhez persze hozzá tartozott a túlsó 
part sziluettje. A hegyvonulat mögül érkeztek a viharok, tapasztalataink alapján biztosabban tudtuk, mikor várhatjuk 
a hirtelen szelet majd a hullámok csapkodását. 
 

   Ma Ábrahámhegy villogó viharjelzését lessük, milyen szaporán ver az idő-felfordulás szívverése. 
De azt is tudtuk, hogy nem a Badacsony és a Révfülöpi hegyek bocsájtják ránk a bajt, ők nem tehetnek róla, talán 
még csitítják is a viharszeleket. 
 

   Mindez a távlat volt, Ábrahámhegy az ismeretlen. Aztán fiatal orvos koromban megvettem az első használt 
kismotort, és attól kezdve száguldoztam körbe a nagy vizet. Ábrahámhegyen megálltam, beszívtam a helység 
megnyugtató leheletét. A csinos kis házak láttán, a mögöttünk magasodó szép hegyoldal lábánál megpihentem. 
Egyszer ide eljövök és bejárom az egészet, hogy megismerjem és még jobban enyém legyen. 
Motor mellett egyszer két napon át körbe bicikliztem a Balatont, akkor is éreztem Ábrahámhegy marasztalását. 
Később a nagyobb motoron, a zöld „Csepelen” a legszebb érzést röpítettem át a községen. Szerelmem mögöttem, 
hozzám simulva... aki a feleségem lett. Ábrahámhegy békéje, biztonsága, titokzatossága beleépült ebbe a 
felejthetetlen motorozásba. 
 

   Szaporodtak a szálak, már csak az embereket nem ismertem, noha akkor még ráköszöntek az emberek 
egymásra, ami szép volt.  
 

   Csoda hát, hogy amikor meghallottam a nagyszerű ötletet és megvalósult szervezést, hogy Ábrahámhegy 
magához vonzza a szépet, a művészetet, szívembe zártam ezt a föltörekvő, nemesen gondolkodó helyet és 
közösséget és örültem, hogy a Magyar Orvos-írók és Képzőművészeket, akiket én fűztem egybe immár negyven 
éve működő-alkotó, egymást becsülő közösségé, ide csábíthatom. Mutassák meg magukat itt is, mert itt érdeklődő, 
a szépre, a gondolatra érzékeny emberek élnek, akikkel az alkotás szintjén is beszélgetni tudunk. 
 

   Büszkék is leszünk, ha ez sikerül, mert egy olyan helység és közösség fogad be, amely korunk egyik legnagyobb 
alkotójának, a nemrég elhunyt Udvardi Erzsébet művészetének szellemiségét ápolja és mutatja be mindenkinek, 
visszatérő rendszerességgel. Az ő élete, működése a Badacsony oldalán, Badacsonytomajon - Ábrahámhegy 
tőszomszédságában nemzetünk igazi gazdagítása. Az Ábrahámhegyi Szent László templom oltárképe is Udvardi 
Erzsébet munkája. 
 

   Ha az orvos-művészek írásaikkal, képeikkel, szobraikkal egy-egy lelki virágot tehetnek le Egri József, Udvardi 
Erzsébet és a többi nagy magyar alkotó elé, akkor már tettünk valamit. 
 

   Hogy mindez a nagyszerű orvos-művész emberbarát Schweitzer és az anyák megmentője, Semmelweis alakja 
köré formálódik idén, még magasabbra emeli a tétet. Itt szerepelni, megmutatni szándékainkat, eredményeinket 
maga az öröm. Előttük kalapot emelni nagy tisztesség.  
 

Ezt a fejhajtást tesszük meg a zsenik előtt, a különlegesen nagy emberek előtt és Ábrahámhegy minden lakosa 
előtt, akik fölvállalták, hogy a fáklyát viszik tovább, mert hisznek az alkotó munkában, a szépség fontosságában, 
amely mindig a békét erősíti a világban és a szívekben.                 Hankiss János 
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ZENEMŰVÉSZET ÉS HUMANIZMUS 
EGY VILÁGHÍRŰ ORGONAMŰVÉSZ ORVOS ÉLETE 

* DR. ALBERT SCHWEITZER JUBILEUMÁRA * 

 
1. Mi magyarok mindenek előtt Semmelweis Ignác 2015-ös emlékévének megünneplését tartjuk szem 

előtt – annyival is inkább, mivel ezt az évfordulót az UNESCO úgyszintén programjába iktatta – hiszen 

jeles hazánk fiát úgy is, mint a világszerte legismertebb magyar orvost – az ’anyák megmentőjeként’ 

tiszteli a hálás utókor az öt kontinensen. 
 

2. Mindazonáltal ugyancsak méltó megemlékezésre érdemes annak a hírneves orvos orgonaművésznek 

szintén 2015-re eső jubileuma, aki végülis humanitárius életművéért kapott Nobel-békedíjat párját 

ritkító emberbaráti teljesítményének elismeréseként. 
 

3. Ki is volt voltaképpen ez az Albert Schweitzer, akinek személyiségét és múlhatatlan érdemeit a mai kor 

haszonelvű világlátásával homlokegyenest ellenkező megközelítésben lehetséges csupán méltó módon 

értékelni? 
 

4. Nos, a válasz mindenképpen összetett, merthogy már pályája kezdetén is minimum afféle polihisztorként 

kell őt számon tartanunk, mivel az orgonamuzsika szerelmeseként – sőt az orgonaépítés autodidakta 

szakértőjeként – már kora ifjúságában általánosan elismert szaktekintély és sikeres előadóművész volt. 
 

5. Azonban – időközben evangélikus lelkész apja követőjeként teológiai tanulmányokat végez 

Strasbourgban, aholis végül hittudományi államvizsgát tesz ösztöndíjasként, majd rá egy évre ugyanott 

bölcsészdoktori címet is szerez! 
 

6. Ráadásul – rövid idejű lelkészi szolgálatot követően – 1902-ben egyetemi katedrát kap teológiai 

magántanárként, aholis növendékei rajongva tisztelték fiatal tanárukat előadásai teljesen újszerű és 

modern felfogású hangvételéért. 
 

7. Mindezek tetejébe folyamatosan zenei tanulmányokat is folytat egy Charles Widor nevű magyar 

származású orgonaművésznél, akinek révén megismerkedik Liszt Ferenc Cosima leányával (Wagner 

feleségével) Bayreuth-ban, akinek mindvégig nagy tisztelője lesz. 
 

8. Hogy teljes legyen Schweitzerről, mint polihisztorról alkotott képünk, tudni való, hogy ő mint egyre 

nagyobb hírnévnek örvendő orgonaművész egyszersmind zenetudós is volt, és repertoárjának döntő 

hányadát kitévő Bach életmű alapján megírta a híres Bach monográfiát 790 oldalas nagyívű szakirodalmi 

kötetekben. 
 

9. Mindezen előzmények folytatásaként előadóművészi sikerei csúcsán baráti környezetének általános 

elképedésére döntő lépésre határozta el magát, és élete delén beiratkozott az orvosi egyetemre. 

10. Hogy elhatározását megértsük, ahhoz feltétlenül szükséges volt az előbbieket végigolvasni, mivelhogy 

csakis ebből a rendkívül összetett, magasrendű erkölcsi meggyőződésű emberi karakterből lehetséges 

megérteni Albert Schweitzer hitvallását és világnézetét. 
 

11. Nem kevesebbről van ugyanis szó, mint hogy dr. Schweitzer arra a következtetésre jutott, miszerint ha 

őnéki a sors – no de mondjuk ki az ő meggyőződése szerinti szóval „az isteni gondviselés” – oly 

sokoldalú tálentumot adott, akkor ezt az adományt kötelessége valami nagyszabású gesztussal 

embertársai felé visszahálálni! 
 

12. Ekként jutott arra az elhatározásra, hogy ezt az „isteni adományt” a Föld legelesettebb embertársai iránti 

szolgálattétel felvállalásával fogja viszonozni – és világjáró művészként felhalmozott fellépti díjait, 

valamint a több kiadást megért Bach monográfiája bevételét ennek a célnak megvalósítására fogja 

fordítani. 
 

13. Ugyebár, kedves olvasóink, ez a megnyilvánulás meglehetősen mellbevágóan hangzik a mai 

haszonelvű világ életszemléletéhez szokott ismereteinkhez képest? 
 

14. No de dr. Schweitzer nem hétköznapi személyiség volt, merthogy régi orgonatanára – bizonyos Charles 

Widor - szinte egyedüli megértő barátként azonnal elhatározása mellé állt, mondván „Schweitzer olyan 

tábornok, aki puskát fog. és kimegy az első frontvonalba”. 
 

15. Márpedig dr. Schweitzer nem kisebb célt tűzött maga elé, mint hogy frissen megszerzett orvosi 

diplomájával csatlakozik az akkori francia gyarmat, Gabon misszionáriusaihoz, és Afrika dzsungelében 

kórházat létesít az őserdő bennszülött néger betegeinek gyógyítására, mivel orvosként a sebészetet és a 

speciális gyarmati betegségek kezelését is kitanulta… 
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16. Ekkor éppen 36 éves volt, és jósorsa olyan áldozatkész asszonnyal ajándékozta meg Helene Bresslau 

személyében, aki teljes hitvesi odaadással állt melléje, olyannyira, hogy a nagy cél érdekében az 

ápolónői szakmát is kitanulta, és őszinte hivatástudattal követte férjét a nem minden veszélytől mentes – 

mondhatni vakmerő vállalkozásba. 
 

17. Egészségügyi ’missziós tevékenységük’ támaszpontjaként az Ogooué folyó partján fekvő Lambarénét 

választják helyszínül, ahová Schweitzer dzsungelkórházát megálmodta. 
 

18. Mondani sem kell, hogy emberfeletti erőfeszítések árán bár, de a „Nagy Fehér Doktor” (ahogy a 

bennszülöttek nevezték) törhetetlen akaraterejével és szervező készségével és a tábort csakhamar 

elözönlő, fekete pácienseket elkísérő, számos rokonság munkavégzésének köszönhetően (ami egyben a 

kezelési költség természetbeni lerovása is volt) végtére is fölépült a helyi viszonyokhoz képest a célnak 

megfelelő létesítmény. 
 

19. Az ezt követő siker viszont minden várakozáson felüli volt, mert Schweitzer doktor híre szinte 

futótűzként terjedt az őserdőben, sőt az Ogooué folyó felső folyásának vidékéről is több napi kenu 

túrával érkeztek hozzá legkülönfélébb panaszaikkal a bennszülött betegek. 
 

20. Nem lehet célja e dolgozatnak, hogy a több éves orvosi misszió nehézségeit minden részletre kiterjedő 

módon – oldalakon át – ecseteljük, elég legyen annyi, hogy a 70 hatalmas ládányi hajórakomány teljes 

leltári anyagát hasznosítani tudta a Schweitzer házaspár. 
 

21. A létesítmény fenntartásához szükséges anyagiakat Schweitzer doktor időközönként európai, sőt 

amerikai orgonahangversenyei bevételéből, valamint a misszió hírnevének terjedésével párhuzamosan 

a földkerekség számos pontjáról érkező, jelentős összegű adományokból volt lehetséges a későbbiek 

során fedezni. 
 

22. Különös kontrasztot jelentett dr. Schweitzer humanista missziójával a Földön ezidő tájt dúló két 

világháború vandalizmusa, és nem is véletlen, hogy a Nobel-díj bizottság éppen őt tüntette ki 1952-ben a 

Nobel-békedíjjal. Rostand „korunk védőszentjének”, Stefan Zweig „az emberiség erkölcsi 

példaképének” nevezte, Franciaország a Becsületrenddel tüntette ki. 
 

23. Nekünk, magyaroknak különösképpen felemelő érzés, hogy a 2015-ös esztendő naptára tanúsága szerint 

egyazon év nyújt lehetőséget a XIX. század és a XX. század két korszakos jelentőségű orvos-

humanistájának jubileumát megünnepelni, jelesül Semmelweis Ignác és Albert Schweitzer egyazon 

esztendőre eső évfordulóinak apropóján. 
 

                                        2015. január 14-én – Schweitzer születésnapján jegyezte:                                  Varannai Gyula 
 

 
 

Ábrahámhegy múzeumai (III.) 
 

A Kulturális Centrum állandó kiállításai 
 

A kis községek két fenntartó ereje az iskola és a templom. Ábrahámhegy az előbbit 2001-ben elvesztette. De 
az itt élők nem hagyták, hogy az iskola épületéből a kultúra szelleme is elillanjon. A Kulturális Centrumot 
2004-ben avatták fel az egykori iskolában. Ide települt a könyvtár, a helytörténeti kiállítás, Bernáth Aurél 
festőművész és tanítványainak állandó kiállítása, valamint Csörgey Titusz ornitológus emlékére berendezett 
emlékszoba. 
 

Mint minden, magára valamit adó település helytörténeti kiállítást, vagy faluházat tart fent. Ez itt is így van 
rendjén. Ábrahámhegy régi lakói a szőlőtermesztésből, borászatból és a halászatból éltek. Persze jószágot is 

tartottak, amelyeket etetni kellett, 
így a takarmányt is elő kellett terem-
teni. A kiállított szőlőprés és a dará-
ló még manapság is megtalálható 
eszközök a kisebb gazdaságokban. A 
rézlemezből készült permetező már 
igazán a múltat idézi. Akkoriban a 
puttonyos még faputtonnyal hordta 
a darálóhoz a leszüretelt fürtöket és 
raffiát használtak a szőlő kötözésére. 
Sokak szerint ma sincs jobb nála. 
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A nádból készült horgászbotot is igencsak megcsodálnák a parton a modern eszközökkel próbálkozó 
horgászemberek. Varsák, szákok, horgok, hálók, úszók között néhány preparált balatoni halfej tekint a 
látogatókra a falról. A mezei szerszámok igencsak az egyszerűséget és a célszerűséget mutatják. Kasza még 
ma is előfordul sok helyen. Van, aki a zajos fűnyíró helyett ezt a testedzésre is kiváló szerszámot használja 
inkább. És mennyivel olcsóbb! A széna begyűjtésére fából készült gereblyéket és két-, háromágú favillákat 
használtak. A háznál használt egykori kéziszerszámok és a háziasszonyok eszközei is megtalálhatók itt. 
Vasalók, varrógép, gyékényből font kis bevásárló kosár, egy asztalon egy teljes teríték. És egy falvédő, egy 
Házi-áldás.  
 

 
 

Az a benyomás maradt bennem, hogy Ábrahámhegyet mintegy száz évvel ezelőtt nem kimondottan 
jómódú emberek, de igen szorgos népek lakták. Szerették és értették, amit csináltak. 
 

Minden év nyarán egyszer Bernáth Aurél tanítványai állítanak ki Ábrahámhegyen. A tárlat bezárása 
után egy képet az Önkormányzatnak adományoznak, melyek ide kerülnek a Kulturális Centrumba. 
Néhány festmény ismerősen tűnt fel a sorban a korábbi évek kiállításaiból. Csak a saját kedvenceimet 
sorolom közülük. Benedek Jenő, Dushcanek János, Tenk László. Másnak, biztos mások képei (is) 
tetszenek. És persze a feledhetetlen Udvardi Erzsébet. Most is villant egyet az arannyal. Finoman, 
bele a balatoni tájba. Mintha ott sem lenne az az aranyvonás. De az adja az élményt!  
 

 
 

A harmadik teremben honol Csörgey Titusz emlékére összeállított kiállítás. A nemzetközileg elismert 
ornitológus idős korát Ábrahámhegyen töltötte. Íróasztala, néhány berendezési tárgya utal a tudós fényűzést 
kerülő, már-már puritán életvitelére. Egész helyiségben a céltudatosság a jellemző, egy tudós precizitása 
jelenik meg. Jelentős számú, elismerésre méltó rajzot és festményt készített a megfigyelt madarakról. 
Tanulmányaiban saját illusztrációi szerepelnek, mint ahogy itt is szép számmal a falakon, tablókon.  
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Sajnos eredeti műveinek a többsége a II. világháborúban elpusztult. Ő indította el Magyarországon a 
madárvédelmi mozgalmat. Könyvei, az „Útmutató a mesterséges fészekodúk alkalmazásához” és a „Madárvédelem a 
kertben” alapművek ebben a tudományágban. Az időskori nyugalmat Ábrahámhegyen találta meg. A 
nádasbeli horgászások közepette kedvenc élővilága is körbevette: a madarak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Most télen, az üdülőszezonon kívül csendes elmélyülésre ad lehetőséget ez a három állandó 
kiállítás. Nyáron pedig ráférne kissé nagyobb reklám a gyűjteményekre, a látogatók nem 
csalódnának. A tartalmas, jól összeállított látnivalók Ábrahámhegy lakóinak hagyományőrzését és 
kultúra iránti szeretetét, tiszteletét bizonyítják.  
 

Kalauzom, Szabóné Berki Szilvia könyvtáros kérését ezúton tolmácsolom. A helytörténeti emlékek 
közé ajándékba került egy rokka, mely szerkezetének egy-két darabja kiesett, megsérült, eresztései 
itt-ott elengedtek. Ha valaki tudna ezen az amúgy jó állapotban lévő szerkezeten segíteni, annak 
jelentkezését szívesen várja.   

Zolnai László  
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének  

Megőrzésért Alapítvány  

 
 

Csörgey Titusz halálának 50. évfordulójára a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egy 
bronz-szoborral emlékezett meg. A szobor 
avatására 2011. december 2-án Csopakon, a 
Nemzeti Park Igazgatóság Központjának 
kertjében került sor. Csörgey Titusz eredetei 
rajzait, festményeit is itt az igazgatóság 
központjában őrzik. (nálunk pedig íróasztalát, 
írógépét, szemüvegét, néhány berendezési 
tárgyát) 
Munkásságának eredményeit ma is alkalmazzák. 

 

A Lugossy László szobrászművész által készített mellszobor költségeit, csaknem kétmillió 
forintot, Szelle Ernő, az MME veszprémi tagjának kezdeményezésére adományokból 
gyűjtötték össze. A szobor költségeihez Ábrahámhegy község is hozzájárult. Ennek a 
szobornak a gipsz-másolata látható a Művelődési Házban. Ezt a kis érdekességet csak azért 
tettem közzé, hogy érzékeltessem, sok más mellett a Csörgey emlékszobában milyen nagy 
értékeket őrzünk ezen a kis településen.                                                                     Bakosné T. E. 

http://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/csorgey_szoboravato/
http://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/csorgey_szoboravato/
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Öt éve történt 
 

Soknak is tűnik, meg kevésnek is. Az Ábrahámhegyi Kulturális Örökség 
Megőrzéséért Alapítvány 2010 májusában kezdte forgalmazni az 
„ábrahámhegyi hangoskönyv”-et. Krúdy Gyula írásait a borról, Mécs Károly – 
azóta Kossuth díjassá lett – színművész felolvasásában.  
 

A cél nemes volt: a temetőkápolna megépítése. A CD eladott példányainak 
összes bevétele ezt segítette. Az összefogás, a tenni akarás 4 hónap alatt 
hozta létre ezt a kiadványt, pedig az ötlet több éve várt a megvalósulásra. Az 

Önkormányzat, a helyi szervezetek, magánemberek támogatása nélkülözhetetlen volt. Bánatunkra már nincs 
köztünk Borlai Kinga, aki kapcsolataival, hangmérnöki tudásával egyik láthatatlan motorja lett a lemez 

megszületésének.  
 

Ismét Mécs Károlyt kell említenem. Ő nem csak a rádiókban, televízió-adásokban népszerűsítette a kiadványt és 
Ábrahámhegyet, hanem a mai napig a legnagyobb terjesztője a hangoskönyvnek. Előadóestjein, szerte az 
országban és a nagyvilágban is közkinccsé tette ezeket. Így a külföldön élő magyarok is hozzájuthattak a 
hallgatható Krúdy novellákhoz.  
 

A reklám nagyszerű dolog, viszont drága mulatság is. Ahol csak módunkban állt terjesztettük hírét a CD-nek, de a 
legmeglepőbb módon is eljutottak hozzám vásárlók. Egy idősebb férfi valahol hallott róla, hogy van ilyen és egy 
fővárosi nagy könyvesboltban kutatták fel a telefonszámomat, amin végül megtalált. Biatorbágyról beutazott a 
Belvárosba az átvételért. Miután tisztességgel kifizette a vételárat, meglepetésemre – az alkalomhoz illően – egy 
üveggel a saját borából is megajándékozott. Emlékezetesen finom Zöldveltelini volt! De volt, aki metró megállóban 
vette át, és olyan is akinek Ábrahámhegyre menet Veszprémben szállítottuk házhoz. 
 

Egy barátom, aki az interneten is írogat mindenféle dolgokról (amerikai futball, rockzene), vett az elmúlt hetekben 
egy lemezt tőlem, majd elmesélte, hogy miért is kell neki ez. Én meg rábeszéltem írja meg az egész történetet. 
Szívesen vállalta, csak annyit kért, hogy a valódi neve a ne kerüljön nyilvánosságra. Így a blogíráshoz használtat 
írta alá. Most közreadom. Íme! 
 

Főnix: Krúdy, az ex tanerőnek 
 

Zolnai Lacit már jó pár éve ismerem. Nagyon jó hallgatni, amikor óriási lelkesedéssel beszél különféle kulturális események 
terveiről. Az ábrahámhegyi néptánc fesztivál szervezésének menetét többször volt alkalmam végigkövetni. Ahogy ezekhez az 
ügyekhez hozzááll, az egy nagyon jó értelembe vett őrület is egyben. A Krúdy gyula boros műveiből készített CD készítési 
folyamatában is naprakész voltam. Én is nagyon örültem, amikor kiderült, hogy Mécs Károly művész úr vállalja ezt a cseppet 
sem egyszerű feladatot. Ahogy megjelent, természetesen megvettem a CD-.t és jóleső érzés volt hallgatni. 
 

Pár év elteltével a CD ismét előkerült. Sok-sok éve már hogy elvégeztem a főiskolát. Az egyik tanárom, akivel a kapcsolatot 
azóta is tartom, nemrégiben ünnepelte a 60. születésnapját, és ezzel szinte egyidőben nyugdíjba is ment. Mondogatta, hogy 
az élete most kezdődik, hiszen tele van még tervekkel. Ezen jeles alkalmak tiszteletére olyan ajándékot akartam adni, ami illik 
a helyzethez. Eszembe jutott, hogy milyen rajongással beszélt Krúdy műveiről, és az is, hogy a bort nagyon szereti. 
Gondoltam, hogy Krúdy Gyula boros műveiből összeállított Cd-től jobbat ki sem lehetne találni. Be is szereztem egy példányt. 
 

Elérkezett a nagy nap, amikor alkalmam nyílt átadni a CD-t. Kibontotta és láthatólag rendkívül kellemesen meglepődött, mivel 
Ő erről a kiadványról egyáltalán nem tudott. A következő öröm annak szólt, hogy Mécs Károly művész úr nagy kedvence. A 
CD tartalmából már egyet-kettőt már hallott is Tőle. Ahogy láttam egy kis elérzékenyülést is próbált leplezni. Mikor elkezdtük 
hallgatni a CD-t előtte mondta: „Tudom, hogy Te sörivó vagy, de szentségtörés lenne most sörözni, tehát megkínállak a saját 
borommal.” És együtt hallgattunk meg néhány művet. 
 

Nagyon furcsa, de még mindig „csendőrpertuban” voltunk, Ő tegezett, és én magáztam, de a 
CD fordulópontot is jelentett. Mikor az első pohár kiürült, újra öntött, koccintottunk és mondta: 
„Akkor mostantól kezdve,Szervusz!” Tehát le is tegeződtünk.  
 

Másnap megtudtam, hogy miután távoztam, a krúdis hangulat nem múlt el. Végighallgatta 
a teljes, majdnem 4 órás CD-t, többek között az esti focimeccs helyett. Remélem 
másoknak is ugyanennyi örömöt jelentett ezt a kiadványt meghallgatni, mint egykori 
tanáromnak és nekem is. 
 

Eddig a történet. Még maradt 15 darab CD! 

 
Ez, a pinceajtó még áll a Körmiczben.  A lemeztok egyik belső oldalán látható. Sajnos, a mestergerenda  már 
megroppant, a homlokfal mögötti tető beomlott.                                                                            Zolnai László 
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SPORTDÉLUTÁNOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
 

Hosszú évek hagyománya, hogy a tél végén sportvetélkedőket tartunk a Művelődési Házban, és a vállalkozó 

kedvűek összemérik ügyességüket, szerencséjüket a teremsportokban. 
 

Így volt ez az idén is. Az asztalitenisz, darts, csocsó, és biliárd 

bajnokságot február 28-án tartottuk. 
 

FELNŐTT ASZTALITENISZ: 
I. helyezett: Bernáth István 
II. Gáspár József 
III. Hus-Wéber Gábor 
IV. Vella Zsolt 
Hölgyversenyző: Csákvári Zsuzsanna  
 

IFJÚSÁGI CSOCSÓ  
I. helyezett páros: Molnár Dóra - Tulner Ráhel 
II. Szegi Benedek - Pintér Máté 
III. Galler Marcell - Tóth Gellért 

FELNŐTT CSOCSÓ: 
I. helyezett páros: Góth Péter - Mohos Gergely 
II. Herczeg Zoltán - Illés Ádám 
III. Galler István - Pintér Tamás 

 
 
 
 
 

FELNŐTT DARTS: 
I.helyezett lett: Tóth Zoltán 
II. Herczeg Zoltán 
III. Pintér Tamás 
 

BILIÁRD:  I. helyezett: Sütő Árpád II. Molnár Krisztián III. Góth Péter 
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TEREMFOCI BAJNOSKSÁG MÁRCIUS 7-ÉN 
 

I. helyezett: KÉSŐI OLASZ csapat: Varga Roland, Tombor Péter, Hanák Balázs, Szombathelyi Ferenc 
 

II. helyezett: ÁBRAHÁM csapat: Mohos Gergely, Orbán tamás, Sütő Árpád 
 

III. helyezett: MANCHESTER csapat: Tomori Tamás, Vacho Tibor, Tóth Gábor 
 

 

Süteménykóstoló 
 

2015. március 7-én rendeztük meg immár 14. alkalommal a hagyományos sütemény 
bemutatót és kóstoló rendezvényünket. A megnyitóban tortatörténeti kalandozásra 
hívtuk az érdeklődőket, hiszen a tortákkal kapcsolatosan rengeteg érdekes sztorit 

és információt találhatunk a szakirodalomban. Megismerhettük a torta eredetét. Az 

írásos emlékek tanúsága szerint Makedóniai Alexandrosz, ismertebb nevén Nagy 
Sándor találta fel a tortát. Ő rendezte meg ugyanis minden idők egyik legnagyobb 

lakodalmi ünnepségét Perzsiában, Szúza városában. Tízezer makedón férfit beszéltek 
rá arra, hogy vegyen el feleségül egy-egy perzsa nőt. Akkoriban a katonák napi 

élelmezési adagja egy darab kb. 60 dkg-os, lapos, kerek kenyér volt, melynek alakja 
emlékeztetett a mai tortákéra. Ez a kenyér durva őrlésű árpából, rozsból vagy 

búzából készült. A jeles napon azonban a torta gabona, mandula, dió és szárított 

gyümölcsdarabkák mézes tésztájából készült, félbevágva és betöltve ánizsos, 
kecsketúrós, mézes krémmel. A tetejét mézbe mártott rózsaszirmokkal öltöztették 
ünneplőbe, és fehér mandulából kirakott jelekkel díszítették. Ez volt hát az első 

torta, amit azóta oly sok követett, számtalan generáció nagy örömére! 
Torta-történeti kalandozásunk során szó esett még a méltán híres Dobos tortáról, a 

zserbóról, és a legendás Rigó Jancsiról. Aki figyelt, a kvízjátékban is jeleskedhetett. A kvízjátékot követően a legegyszerűbb, a legszebb és 

a legfinomabb sütikre szavazhattak a résztvevők. Az apró süteményektől a sós falatkákig számtalan édesség kellette magát. Mindegyik 

nagyon finom volt, köszönet a résztvevőknek. 
 

VÍZ VILÁGNAP MÁRCIUS 22. 
Az ENSZ március 22-ét nyilvánította a Víz világnapjává, felhívva a 
kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos 
szerepére életünkben. A víz a fenntartható fejlődés kulcsa, az 
egészségügyi, a biztonsági helyzet és a gazdasági fejlődés szempontjából is nagyon fontos. A cél hogy 
óvjuk, védjük környezetünket és ezen belül a Föld vízkészletét. Egyes tanulmányok szerint 2030-ra a Föld 
lakosságának fele vízhiánnyal küzdhet, és 40 százalékkal több vízre lesz igény, mint amennyi rendelkezésre 
áll. Ez is azt bizonyítja, hogy véget kell vetni „a féktelen vízhasználatnak” és biztosítani kell, hogy mindenki 
hozzáférjen a tiszta ivóvízhez. 2015-ben a Víz Világnapjának kiemelt témája a "Víz és a fenntartható 
fejlődés" volt, melynek alapelvei: Az édesvíz véges és sebezhető természeti erőforrás, amely 
elengedhetetlen az élet fenntartása, a fejlődés és környezet védelme szempontjából. A vízkészlet 
gazdálkodás és fejlesztés a különböző szintű vízhasználók, tervezők és politikai irányítók részvételén kell, 
hogy alapuljon. 
 

Ennek szellemében rendezte meg programjait a Nők a Balatonért Egyesület is. Kellemes tavaszi időben 
gyülekeztek az érdeklődők vasárnap délután az ábrahámhegyi strandon. A víz fontosságáról szóló ismertető 
után közösen megkoszorúztuk a Balatont. A gyermekeket ügyességi játékok, mini horgászat is várta, ahol a 
Balatonból merített vízben úszkáltak a kis halacskák. A felnőttek víz tesztet tölthettek ki, majd minden 
résztvevőt Balaton szelettel jutalmaztunk. „Egyetlen csepp víz is kincs, hiszen ez az élet forrása”. 
 

                                                                                                                                        Illésné Rácz Andrea 
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2015 áprilisában a Balaton horgásztörténetének legnagyobb Nemzetközi bojlis horgászversenyét 
rendezzük meg Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa (International Balaton Carp Cup) néven. Ez a 
verseny remek alkalom lesz arra, hogy a Balaton, mint Közép-Európa legnagyobb tava horgászvízként is 
bemutatkozzon a világ minden részéből érkező bojlis módszerrel horgászóknak. 
 

A közel hatszáz négyzetkilométeres tó Közép-Európa legnagyobb vízfelszínű tava, amely ugyan elég 
sekély, átlagos mélysége 3-4 méter, de a felszín szempontjából bizony megelőzi a Genfi-, a Boden-i vagy 
éppen a Garda-tavat. Legnagyobb mélysége a tihanyi-kútnál mérhető, 11,5 m. A tó medencéjének hossza 
77 kilométer, legnagyobb, illetve legkisebb szélessége 14 és 1,5 kilométer. A partvonal teljes hossza 196 
km, és ebből mindössze 70 kilométer maradt meg természetes élőhelynek. 
 

Medre sekély teknőnek is tekinthető, ha a hosszúságát és medencéinek szélességét a tó vízmélységéhez 
hasonlítjuk. Bojlis horgászat szempontjából a tó északi partvonala kínál jobb horgászati lehetőséget, ezt 
az elmúlt évek teszthorgászatai is visszaigazolják. https://www.youtube.com/watch?v=z9LzdJ-Gqr0 
 

Amit a versenypályáról mindenképpen érdemes elmondanunk, hogy a teljes északi part lesz kijelölve, a 
mintegy 26 települését is beleértve. Tehát a versenypálya hossza meghaladja a 100 kilométert! A 
csapatok minimum 100 méterre lesznek egymástól, de a csapatok között akár több kilométeres távolság 
is lehet. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a csapatok ellenőrzésére. A verseny tisztaságára közel 50 fő 
fog figyelni, mivel a díjazásunk Európai szinten is egyedülállóvá teszi a versenyt. Előrejelzéseink szerint 
számos országból érkeznek csapatok. A verseny megnyitó és záró rendezvényének a Zánkán található 
Erzsébet Üdülőközpont adott helyet, amely a rendezvényünk központja is lesz egyben. 
Tájékoztató film: https://www.youtube.com/watch?v=EkQKL0UgAEY 
 

A megnyitó rendezvényét megelőzően rendkívüli aktív programokkal várjuk a csapatokat, illetve 
különböző ügyességi játékokkal és bemutatókkal fogjuk színesebbé tenni az itt eltöltött időt, a verseny 
támogatóinak köszönhetően. Lehetősége lesz mindenkinek a jó Magyar Balaton parti borok kóstolására, 
és az itteni sült keszeg illetve a lángos megízlelésére is. A programokat a helyi gasztronómiai bemutatók 
is színesíteni fogják.  
 

A versenyről a főbb információk: A verseny ideje alatt engedélyezett a behordás, maximum 300 
méter távolságig. A csapatatok minimum 2 maximum 3 főből állhatnak, a harmadik személy is teljes 
jogú csapattagnak számít. A versenybe csak a ponty számít aminek az alsó súlyhatára 5 kg. A Balaton 
jelenlegi halállományát tekintve hihetetlen fogásokra számíthatnak a versenyünkre érkező vendégek, 
mivel az elmúlt években számos 20 kg feletti pontyot sikerült kifogni és visszaengedni ide a magyar 
tengerbe. Ami még a verseny színvonalát emeli, az Európában eddig soha nem látott díjazás, 
mely meghaladja a 70.000 Eurót!!! A versenyről további információk, illetve a regisztráció menete a 
linkre kattintva érhető el: http://ibcc.hu/english/                  Csörgő Tamás Versenyszervezési Igazgató 

 
Vers Szabó Lászlóné Györgyikétől: 

A Föld Napjára:  
 

A Földet ajándékba kaptuk, amire vigyázzunk, 
Minden van rajta, amire vágytunk. 

Hagyd ott a követ, joga van a helyhez, 
Hagyd békén a bokrot a madarak kedvére. 

 

Hagyd ott a szép fát, övé a természet, 
Hagyd a koronáját, ami fontos oxigént ád. 

Hagyd a patakot, fusson gát nélkül szabadon, 
Hagyd a folyót a megszokott utakon, 

Hogy szabadságban mindenkit ellásson. 
 

Hagyd a madarat, hogy mindent tisztogasson, 
Hagyd a legelő állatot, a Föld ad neki is otthont. 

                                                                Vigyázz a Földre, hogy sokáig megmaradjon, 
                                                                Hogy a rajta lévő sok embert mindig eltartson. 

                                                                                                         Ha jól bánunk vele eltart, nem vár érte hálát, 
                                                                Óvd a Földet, a Jó isten ajándékát! 

https://www.youtube.com/watch?v=z9LzdJ-Gqr0
https://www.youtube.com/watch?v=EkQKL0UgAEY
http://ibcc.hu/english/
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Felhívás!  

Az Ábrahámhegyi Községi Könyvtár - megfelelő létszámú érdeklődő jelentkezése esetén - kirándulást 
szervez a Paksi Atomerőműbe. A kirándulás megszervezésében segítségemre lesz Csizmadia József, az 
atomerőmű volt munkatársa. A kirándulásra folyamatosan lehet jelentkezni, egyelőre az érdeklődők 
létszámát mérem fel, ezért kérem, hogy részvételi szándékát április 10-ig jelezze személyesen a 
könyvtárban, telefonon a 06-70/380-02-29-es telefonszámon, vagy a konyvtar@abrahamhegy.hu e-mailen. 
 
 

Ízelítő a látnivalókból: 
„A bejáratnál a látogatókat a “Paksi disputa” című 
alkotás fogadja, ahol elsétálhatnak a világhírű tudó-sok 
- Wigner Jenő, Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede 
és Hevesy György - mellszobrai között. 
 

Az épületben lévő, ember- és természetközpontú 
kiállítás az atomenergiát kívánja elhelyezni a hét-
köznapok világába. A belépőt nem nukleáris beren-
dezések, műszaki adathalmazok fogadják, hanem egy 
nagyméretű akváriumot lát a Duna élővilágával.  
 

A kiállítás helytörténeti, néprajzi emlékekkel folytatódik, 
hogy majd eljusson a nukleáris energia alkalmazásának 
egyszerűsített titkaihoz. Közben a látogató is 
„aktivizálódik”: lehívja az őt érdeklő képes információkat 
a számítógépek képernyőjére, hozzájuthat a világ 
bármelyik atomerőművének legfontosabb adataihoz. 
Komoly erőpróbát jelent, amikor egy energiakerékpár 
segítségével villamos energiát kell termelnie. 
Megtudhatja az atomerőmű pillanatnyi teljesítményét, a 
ködkamránál bepillanthat a mikrovilág rejtelmeibe. 
Közben tájékozódhat a világ energiahelyzetéről, a 
nukleáris energetikai beruházásokról, az üzemidő-
hosszabbítás fontosságáról. 
 

Valósághű üzemanyag-kazetták jelképezik a reaktor 
aktív zónáját, majd animációs modell mutatja be a 
blokkok működését. A bizalom képernyője segítségével 
bárki megtudhatja, hogy mi történik abban a pillanatban 
a vezénylőteremben, az atomreaktorok csarnokában, 

vagy a villamos energiát előállító generátorok 
környékén. A technológiai és környezeti ismeretek 
birtokában már könnyebb eligazodni a radioaktív hulla-
dékok kérdéskörében, majd hasznos információkhoz 
lehet jutni az új blokkok építésének lehetőségéről is. 
 

A látogató megismerkedhet a megújuló energiaforrá-
sokkal is, maga kapcsolja be a napelemek áramkörét és 
figyeli az eredményt. A vállalkozó kedvűek a kiállítás vé-
gén a vizsgáztatógépekhez léphetnek, és számot ad-
hatnak a megszerzett tudásról. A sikeresen teljesítők 
emléklapot kapnak jutalmul. 
 

Az épület tetején levő üvegkupolából panoráma nyílik 
az erőműre. Pihenésként a mini postahivatalnál meg 
lehet írni az üdvözletet a barátoknak, amelyhez a 
képeslap és a bélyeg ajándék. Sokféle tájékoztató pros-
pektus vihető útravalónak. A létesítmény múzeumként 
is működik, lehetőség van emlékbélyegzésre is. 
 

Az atomerőmű üzemi területének részlegei egyórás 
séta során, csoportos látogatás keretében szakavatott 
idegenvezető kíséretével járhatók végig. Az erre a célra 
épített üvegezett folyosókról tekinthetők meg a működő 

atomreaktorok és a vezénylőterem. A látogatók védő-
sisak felvétele után beléphetnek a turbinacsarnokba 
és közvetlen közelről nézhetik meg a hatalmas mére-
tű turbina-generátor egységeket.” 
Forrás: http://www.atomeromu.hu/tajekoztato-es-latogato-kozpont 
 

Várom minden korosztályból a kedves érdeklődők 
jelentkezését                                Szabóné Berki Szilvia 

 
 

Zeng-bong a húsvéti harang, s mint millió fehér galamb; 

ujjongva röppen szét a hang elűzni gondot, bánatot: 

Feltámadott! Feltámadott! 
 

Kétezer évvel ezelőtt, Virágvasárnapon, Jézus nagy tömeg ünneplése 
közt vonult be Jeruzsálembe. Háromévi közszereplésével akkora 
tiszteletet szerzett, hogy az emberek ujjongva pálmalevelet szórtak a 
lábai elé, királlyá akarták kikiáltani. Nem múlt el csak néhány nap, és 
lecserélték a rabló Barabásra. Már nem ért nekik többet harminc 

ezüstpénznél, és koronának töviskoszorút tettek a fejére. Az előbb még éljenzők megkínozták és 
megölték, még a ruháit is kisorsolták maguk között a keresztfa alatt.  
 

Húsvét vasárnapján azonban újra megszólaltak az elnémult harangok: Feltámadt az Úr! Ez a régi és 
mégis mindig új örömhír hangzik végig ma is a földön, minden Húsvét ünnepén.  
 

Az ókorban rávésték a Gibraltári-szoros sziklafalára: "Non plus ultra!" - Nincs tovább! Úgy gondolták, 
hogy ott a világ vége. Ám amikor Colombus felfedezte Amerikát, meg kellett változtatni a feliratot, mert 
tévesnek bizonyult. Mert bizony: plus ultra, azaz van tovább! Így lehet ez a feltámadás csodájával is.  
 

Mert milyen is lenne egy húsvét nélküli világ, a halál legyőzhetetlenségének és a jövő 
kilátástalanságának, reménytelenségével? Ha nagypéntekkel a világ sötét erői győzedelmeskednének a 
jó, és tiszta ügy fölött, ha a keresztre feszítés után Jézus még Húsvét vasárnap is a sírban feküdne, a 
halálé lenne az utolsó szó, és teljes diadalt arathatna minden élő felett. 
Húsvét ünnepe a biztosíték arra, hogy hogy mindig van tovább. Minden tavaszon az élet 
győzedelmeskedik az elmúlás fölött, és megmarad a remény. Ebben a reményben kívánok én is 
mindenkinek szép Húsvéti ünnepet!                                                                                     Bakosné Tóth Erzsébet  

mailto:konyvtar@abrahamhegy.hu
http://www.atomeromu.hu/tajekoztato-es-latogato-kozpont
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MOZGÓPOSTA SZOLGÁLTATÁS. 
Vasútállomás parkolója: 11 órától 11.15-ig 

 
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ 

Elérhetőségek: 
Cím: 8300 Tapolca Halápi u. 33. 

Lakossági ügyfélszolgálati telefonszám: 
06-87/321-567 hétfőtől vasárnapig 0-24 

NHSZ telefonos és személyes ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő: 8-12, Kedd: Nincs,  Szerda: 07-19,  

Csütörtök: Nincs, Péntek: 08-12 

 
KÉMÉNYSEPRÉS: 

VKSZ Közüzemi Szolgáltató Zrt Kéményseprési Üzem 
Veszprém, Haszkovó u. 11/a. 

Telefon: 06-88/425-068 

 

GÁZSZOLGÁLTATÓ: 
MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft 
8800 Nagykanizsa, Csengery út 9 

Tel: 06-93/500-500 és 06-40/200-752, 
Fax: 06-93/500-501 

e-mail cím: magaz@magaz.hu 
ÜZEMEK és ügyfélszolgálati irodák: 

8330 Sümeg, Árpád u. 17. 
8945 Bak, Kossuth u. 2/A 

2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28. 
Ügyfélszolgálati és készenléti hívószám: 06-40/200 752 
Gázszivárgás-bejelentés: éjjel-nappal folyamatosan 

 

 

OKMÁNYIRODA 
8300 Tapolca Hősök tere 15. 

Tel: 06-87/511-420 
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00 - 18.00 óra 

Kedd: 08.00 - 13.00 óra, Szerda: 08.00 - 16.00 óra 
Csütörtök: 08.00 - 13.00 óra, Péntek: 08.00 - 12.00 óra 

 
 

TAPOLCAI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYSEGÉDE 
8258 Badacsonytomaj, Fő u 14 

Ügyfélfogadás: Hétfő 12: 30-14: 00 

 
 

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
8300 Tapolca, Ady Endre u. 2. 

Tel./Fax.: (+36) 87/412-322 
Postacím: 8301 Tapolca, Pf.: 125. 

 

SÜMEG RENDŐRŐRS 
8330 Sümeg Kossuth Lajos u. 34. 

(+36) 87/550-292 
 

BADACSONYTOMAJ RENDŐRŐRS 
8258 Badacsonytomaj Fő u. 14. 

(+36) 87/471-095 
 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112, 107 
 

 

POLGÁRŐR EGYESÜLET ÁBRAHÁMHEGY 
 

Pintér Domonkos elnök: 06-30/993-1545 

mailto:magaz@magaz.hu
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K Ö Z É R D E K Ű 
 

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL   KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK: 
8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.      Nyitva: Keddtől szombatig: 14-20-ig  Tel: 70/380-0761 
Tel: 87/571-270, Fax: 87/471-289       Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu 
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu     
Ábrahámhegyi Kirendeltség telefon: 87/471-506      MŰVELŐDÉSI HÁZ Tel: 70/380-07-63 
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu  honlap: www.abrahamhegy.hu  Nyitva: szerdától-szombatig: 15-21 óráig 
A hivatal ügyfélfogadási rendje:     Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu 
Hétfőn:    12.30-tól 16 óráig       
Szerdán: 13 órától 16 óráig      BALATON-FELVIDÉKI SZOCIÁLIS 
Pénteken: 8 órától 12 óráig      ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Wolf Viktória jegyző ügyfélfogadása     Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3 Tel/fax: 87/510-303 
Minden hónap első hétfőjén:      E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu 
Ábrahámhegyen:       9-11 óráig     Honlap:www.balatonfelvidek.org 
Badacsonytomajon: 13-16 óráig      
        GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:     Ábrahámhegy Művelődési Házban 
Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig     Páratlan hét, szerda: 11.15-től 12.15-ig 
Tel: 70/456-71-41       Családgondozó Linterné Starcsevics Nikoletta 
        Tel.: 06-30/701-769 
         
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS      CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT: 
Dr. Németh Csaba :        Ábrahámhegy Művelődési Házban 
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862    Páratlan hét, szerda: 11.15-től – 12.15-ig 
Ábrahámhegyen: 87/471-516      Családgondozó: Bögös Rita, Tel: 30/933-94-95 
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig     
Balatonrendesen: 87/464-338     FALUGAZDÁSZ: Győrffy Szabolcs T:70/436-50-93 
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig   Ábrahámhegy Művelődési Házban 
Révfülöpön: 87/464-150      Minden szerdán: 12-13 óráig 
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12      
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12    BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE 
ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig   8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12. 
Tapolca Kórházban, Telefon: 87/411-070, 87/511-082   tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu 
Hétvégén, szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 16:30-07:30-ig  Email: hegykozseg.btordemic@widanet.hu 
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104     Szőke Géza hegybíró: 30/667-98-00 
         
FOGORVOS: dr. Pinterits Judit     VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT: 
Rendel: Badacsonytomaj, Kert u. 32.. Tel: 87/471-689   Zsifkovics Szilvia Tel: 70/202-85-84 
H: 7-12, K: 15-20, Sz: 9-16, Cs: 12-19, P: 8-14     
Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat-vasárnap:    KÁBEL TV: 06-87/472-104 
Veszprém, Halle u. 5/d, SZTK 8-14 óráig          
        SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 
GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc     Szentmise: vasárnap: 8.30 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282     
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00    TŰZOLTÓSÁG BADACSONYTOMAJ: 
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00     06-87/471-337 
         
GYÓGYSZERTÁRAK      DRV ZRT. Telefon: 06/40 240240 
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065    
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,   NHSZ Tapolca Kft (volt Remondis) 87/321-567 
csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12-i                   
Griff Gyógyszertár,Badacsonytomaj Hősök t. 5. Tel.: 87/471-01  E.O.N. ügyfélszolgálat: 40/220-220 
Nyitva: H-Szer.-P: 7:30-11:10,12.50-17-ig    Műszaki hibabejelentés: 06-40/330-330 
kedd,csüt. 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10         
        ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 
ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA     Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105 
8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006     
dr. Ásványi Tamás 20/9217-372      
__________________________________________________________________________________________ 
 

                              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 

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu
http://www.balatonfelvidek.org/
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