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Kedves Olvasóink!
Településünk Képviselő Testületének nevében köszöntöm Önöket a 2016-os év első Hírmondójában!

Igyekeztünk a legfontosabb történésekről és a közeljövőben várható fontos eseményekről írott formában
is tájékoztatást adni. Itt szeretném mindenki figyelmét felhívni Ábrahámhegy település Facebook oldalra,
amin minden fontos információt megtalálnak. Egyben kérném is Önöket, észrevételeiket, javaslataikat
tegyék meg, használják ki ezt a lehetőséget is, hogy minél jobban működjön az információáramlás.
Sokkal célravezetőbb, ha tájékoztatják a település vezetését milyen gondolataik, igényeik vannak, ami
előre viszi Ábrahámhegyet.
A médiában bizonyára sokan hallották, hogy ettől az évtől rengeteg fejlesztésre lehet pályázni.
Ábrahámhegy terveiről már előző lapszámainkban tájékoztattuk Önöket.
Elkészültünk a folyó évi rendezvénytervvel is. Számos színvonalas kulturális programmal várjuk
lakosainkat-vendégeinket, melyek közül kiemelkedik Czóbel Béla emlékkiállítása, Kratochwill Mimi
művészettörténész rendezésében. A fiatalabbaknak pedig továbbra is biztosítjuk a kulturált szórakozás
lehetőségét.
Most pedig néhány gondolatot szeretnék szentelni környezetünkre, amiben élünk.
Szépen fejlődnek köztereink, utcáink várhatóan tiszták gondozottak lesznek. Virágosításból nem lesz
hiány, ami még üdébbé- frissebbé teszi utcáinkat. Viszont nagyon szépen kérek, mindenkit a szelektív
szigetekbe csak az odavaló anyagokat vigyék! Háztartási hulladékot ne dobjanak a gyűjtőkbe, ugyanis
nem szállítja el a szemét szállító gépkocsi! Csak abban az esetben, ha dolgozóink kiválogatják a
gyűjtőket. Miért kell így embereket megalázni? Úgy gondolom, már felnőtt érett tanult embereknek ezt
nem kell elmagyarázni! Tetézem a dolgot: minden egyes szigethez kamera lesz felszerelve , 24 órás
rögzítéssel, éjjellátó kamerákkal. A renitenseket pedig kiszűrjük és szigorúan számon kérjük.
A lomtalanítás 1 napra szűkül, 2016. május 13. (péntek) kérem, készüljenek erre az időpontra!
Már az előző években is így kellett volna lezajlódnia, de igyekeztünk megfelelni azoknak, akik nem
tartózkodtak itt. Sajnos itt is bizalmi válság alakult ki, mert nem sikerült megérteni, mit lehet elhelyezni a
kijelölt területen. A szolgáltató nem vitte el azon anyagokat, melyek nem tartoztak a lim-lom kategóriába
(építési törmelék, vegyi anyagok, zöld hulladék). Valakinek ezt is meg kellett fizetni, sajnos a közösből
ment ez is. Rendben van ez így? Kérdezem. Nem-nem!!! Mennyi virágot lehetett volna vásárolni ebből,
vagy egyéb hasznos célra költeni?
Néhány gondolat a zöldhulladékról. Próbáltunk környezet kímélő megoldást találni az elhelyezésre és
újrahasznosításra, itt is akadtak azért értelmezési problémák. A zsákban lehozott levelet talán ki lehetne
önteni mivel a műanyag nehezen komposztálódik, illetve a kiszállított leveleket nem rakják az ágak közé.
Apró dolgok, de megoldhatóak. Nagyon remélem hamarosan feldolgozzák a felgyülemlett ágakat és
kicsit átgondoltabban, fegyelmezettebben kezelhetjük a lerakott zöldhulladékot. Felmerült más helyszín
is, jelenleg egyeztetés alatt van.
Most talán kicsit szigorúbb az írás, de kérem ez nekem is fáj, de annyiszor kértem szép szóval, évek óta
nem sikerült javítani a leírt problémákon. Nagyon köszönöm segítségüket! Szépüljön, fejlődjön
Ábrahámhegy, mindenki érezze itt jól magát legyen az fiatal középkorú vagy nyugdíjas.
Tisztelettel: Vella Ferenc Zsolt Ábrahámhegy 2016. március. hónapban
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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 megtekinthető

A Képviselő-testület 2016. február 3-i nyilvános ülése
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Gáspár József, Homonnay Zsombor,
Zavari Judit Andrea képviselők. Később érkezett: Kovács József alpolgármester
Meghívott: Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referens a DRV Zrt. részéről
A lakosság részéről: nem jelent meg senki. Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző
1. napirendi pont: Ábrahámhegy község ivóvíz hálózat önkormányzati bővítmény üzemeltetési
szerződés megkötése: Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, hogy önkormányzatunk
tulajdonában áll az Ábrahámhegy Körmici-hegy ivóvízhálózat, melynek üzemeltetési szerződése 2015.
évben lejárt. A hálózat tekintetében új szerződés megkötése vált szükségessé. Az eddigi üzemeltető DRV
Zrt. az üzemeltetési szerződés megkötésével kapcsolatban megkereste Önkormányzatunkat.
Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referens a DRV Zrt. Részéről elmondta, hogy bérleti üzemeltetési
szerződést kell kötni az ivóvízhálózatra, mivel az 2015. évben lejárt. A víziközmű rendszer közös ellátási
felelősséggel érintett, és eddig nem volt megállapodás az állami rész és az önkormányzati rész
tulajdonviszonyai között, most a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felhívásban kötelezte a
szolgáltatót, hogy kösse meg az üzemeltetési szerződést. Ezt előzetesen megküldték az
önkormányzatnak, a polgármester úrral és a műszaki előadóval is egyeztettek, a kérdéses részeket
tisztázták. Kérdezi, hogy ezeken kívül vár-e választ a képviselő-testület más kérdésekre?
Vella Ferenc Zsolt polgármester: A pályázatíró cég, akivel már régóta szerződésben van az önkormányzat,
jelezte, hogy lesz egy ivóvíz fejlesztési pályázat. Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referens még nem
hallott róla, de célszerű lenne indulni az önkormányzatnak, ehhez egyeztetni kellene, hogy mely részekre
lenne aktuális.
Vella Ferenc Zsolt polgármester: Minden évben megígérték, hogy a Posta utcában kicserélik az
ivóvízvezetéket, ez fontos lenne. Ott még a régi eternit csövek vannak, és ezek nagy része magántelkeket
is érinti. Van, akinek az új térkő burkolatot kellett felbontani, amikor csőtörés volt. Jó lenne erre belátható
időn belül megoldást találni. Ugyanilyen problémák vannak az Iskola utcában is, illetve van a település
végén egy rész, ami még nem ellátott ivóvízzel, azért, hogy ott be lehessen kötni az ivóvizet, elég komoly
összegek kellett fizetni portánként. Jó lenne, ha a pályázatba ez is beleférne és lehetne indulni a DRV Zrt.vel karöltve. Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referens a DRV Zrt. részéről megadnak hozzá minden
támogatást, ha átküldik a pályázatot, a pályázati csoporttal egyezteti.
Vella Ferenc Zsolt polgármester tudja, hogy külön van a csatornaüzemeltetéstől az ivóvíz, de alkalom
adtán jó lenne, erről is egyeztetni. Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referens: A csatornarendszer
önkormányzati tulajdon, műszaki problémával kapcsolatos a probléma? Vella Ferenc Zsolt polgármester
folyamatosan merülnek fel gondok. Kérdezte Gáspár József képviselőt, hogy foglalkoznak-e ezekkel?
Gáspár József képviselő elmondta, hogy az üzemeltetési szerződés szerinti munkák is úgy készültek el,
hogy az önkormányzat pályázott, nyertünk és a DRV Zrt. segítségünkre volt a kiépítésében. A csatornánál
az a sajátos helyzet, hogy a Park, Vasút, Virág utcák esetében az állami gyűjtőműre lettek az ingatlanok
rácsatlakoztatva, nem külön gyűjtőrendszer épült, ez közös beruházás volt. Az egy más dolog, hogy van
egy per a DRV Zrt.-vel szemben egy ingatlan értékcsökkenés megállapítása miatt. Völgyiné Kiss Kornélia
önkormányzati referens: a jövő héten jelentkeznek, és időpontot egyeztetnek.
Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy ha megvan az ivóvíz pályázat kódszáma, akkor azt a
műszaki előadó átküldi. Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referens: Reméli kielégítők voltak az
üzemeltetési szerződéssel kapcsolatban feltett kérdésekre adott válaszai.
Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolta, hogy az üzemeltetési szerződést fogadják el. Kéri a testületet,
aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület a község közigazgatási területén kiépített, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő,
valamint a későbbiek során létrejövő és tulajdonába kerülő közcélú ivóvízellátó rendszer teljes körű,
folyamatos és szakszerű üzemeltetése tárgyú – az előterjesztés melléklete szerinti – üzemeltetési
szerződését elfogadta. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a szerződés
rendelkezéseinek megfelelő intézkedések megtételére.
I.

NAPIRENDEK ELŐTT:

1. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: Vella Ferenc Zsolt
polgármester: A vizsgált időszakban egy fő részesült rendkívüli települési támogatásban 17.000 Ft
összegben. A képviselőtestület a tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
folytatás a 3. oldalon
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2. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről: Vella Ferenc Zsolt polgármester
tájékoztatta a testületet, hogy január 7-én részt vettek Badacsonyban, a város újévi köszöntőjén. Január
12-én tartottak Badacsonytomajon egy társulási ülést, utána délután a badacsonytomaji polgármesterrel és
a hivatal dolgozóival egy közös ebéden vettek részt. Ezt követően a CÉH Turisztikai Egyesület Felügyelő
Bizottsági ülésén volt. Január 25-én együttes ülést tartott Badacsonytomaj és Ábrahámhegy képviselőtestülete, amelyen a közös hivatal költségvetését fogadták el.
Január 28-án Társulási ülés volt Tapolcán, ahol napirendi pontok között szerepelt a Balaton-felvidéki
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat térítési díj meghatározása, a háziorvosi ügyeleti szolgálat, valamint a
Tapolca Környéki Társulás Elnöke tiszteletdíjának megállapítása. Az elnök Tóth Csaba, aki Lesenceistvánd
főállású polgármestere, ezt a posztot társadalmi megbízásban látja el. A társulás a részére havi 100.000 Ft
tiszteletdíjat szavazott meg. Téma volt továbbá a háziorvosi ügyeleti szolgálat alapító okirata, valamint a
2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. Ezután zárt ülés következett. A napirendek előtt Fabacsovics
Zoltán, megyei főépítész tartott tájékoztatót a TOP programok 2014-2020. közötti lehetőségeiről. Ezzel
kapcsolatos, hogy Homonnay Zsombor képviselő felhívta a badacsonytomaji és az ábrahámhegyi
polgármester figyelmét is a Klímabarát Települések Szövetségére. A szövetséggel felvette a kapcsolatot,
majd erről tájékoztatja a testületet.
Az önkormányzati dolgozók jutalmat kaptak. A szociális tűzifa igénylésre, 8 m3 tűzifát kaptak. Ezen kívül,
volt néhány fa, ami betegnek tűnt, ezeknek a kivágása még tart utána ezt is megkapják az érintettek. A
Bonvinóban lesz egy rendezvény, melyre a képviselőket a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület
meghívta.
A Goodwill Consulting pályázatíró cégtől itt volt Berényi Erika, aki egy héten belül megküldi a pályázati
lehetőségeket. Leader ülésen is volt, ők is várják a pályázatokat. Várhatóan kevesebb pénz lesz a Leader
pályázatokra, az előző ciklusban 1 milliárd forint volt, most 340 millió forint. Kérdezte, hogy kérdés, javaslat
van-e az elhangzottakhoz? Mivel ilyen nem volt a beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta.
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti időszak
fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONTOK TOVÁBBI TÁRGYALÁSA

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletének módosítása: Vella Ferenc Zsolt polgármester: A költségvetés anyagát a testületi tagok
megkapták, kérdezte jegyzőasszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Wolf Viktória jegyző: nincs
kiegészítése. Vella Ferenc Zsolt polgármester: A testület részéről van valakinek hozzászólása? Nem
tartották fontosnak, hogy Tóth Zsuzsanna is itt legyen, nincs kérdés, ami indokolná az ő jelenlétét. Ő
dolgozta ki az anyagot. Ő lett az adó- és költségvetési osztályvezető helyettese a közös hivatalban.
A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati
rendeletének módosítását az előterjesztés szerint elfogadta.
3. napirendi pont: Ábrahámhegy község önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és az
önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről: Wolf Viktória jegyző: Az
előterjesztés kiküldését követően kapták meg a végleges Államkincstári adatokat. Ennek értelmében az
önkormányzatok működési általános támogatása normatíva 34.925 Ft-tal nőtt, így csökkentésre került a
tulajdonosi bevétel, szintén 34.925 Ft-tal. A bevételi és kiadási főösszeget nem érinti a változás.
Gáspár József képviselő: amit korábban megbeszéltünk az benne van a költségvetésben, pl. a
fejlesztések, amik elmaradtak pályázat hiányában? A fenntartási munkáknál, a hivatali épület külső
vakolása, a tornaterem felújítása? Vella Ferenc Zsolt polgármester: a gyalogátkelőhely intézkedés alatt van
a Posta utca végénél. Itt volt Czigler László úr, megmutattuk a két beérkező részt a forgalomlassító
szigetet. Azt mondta, hogy nekik nem lesz rá pénzük, de lesz pályázat, ami a közutakra vonatkozik. Nincs
benne ebben a költségvetésben, de minden évben gond a rendezvényekhez a tányérok és az
evőeszközök biztosítása. Révfülöpön és Badacsonytomajon is rendezvény volt, ezért most ők sem tudtak
kölcsönadni. A beszerzésre több árajánlatot kértek. A KORONA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től kapott
ajánlat szerinti az, ami alkalmas lenne és a legkedvezőbb. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete elrendelte a „KORONA” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től (7400 Kaposvár, Kanizsai
u. 56) konyhai evőeszközök beszerzését árajánlata alapján, bruttó 239.739 Ft összegben, mely költséget
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési kiadásai terhére biztosítja.
Homonnay Zsombor képviselő kérdezte, hogy a csónakkikötőt tervezik-e? Vella Ferenc Zsolt polgármester:
A tervezési díjjal számoltak, de csak ősszel lehet nekiállni. Homonnay Zsombor képviselő: Rá kell
kérdezni, hogyan áll a terv. Volt egy javaslata, miszerint a stranddal kössük össze, de az egy nagyobb terv.
Legalább egy részét magunk valamilyen módon meg tudnánk oldani? Vella Ferenc Zsolt polgármester:
Amikor jön a tervező, megnézik és ott a képviselő úr is elmondja a gondolatait. Javasolta, hogy a
napirendet a határozati javaslat szerint fogadják el, ezzel a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyetértett.
folytatás a 4. oldalon
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4. napirendi pont: Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról: Vella Ferenc Zsolt polgármester
tájékoztatta a testületet, hogy a Polgárőr Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz
működési kiadásai támogatására. 2015. évben 300.000 Ft összegű támogatást kapott. Jó munkát végeztek
a polgárőrök ezért támogatja a kérelmüket. Homonnay Zsombor képviselő: elég ez az összeg a Polgárőr
Egyesületnek a működéshez? Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kékkút és Balatonrendes községek is
hozzájárulnak. Javasolja, hogy az önkormányzat 300.000 Ft-tal támogassa a Polgárőr Egyesületet, az
összeget 2016. december 31-ig használhatják fel. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,
kézfelemeléssel jelezze. A képviselő testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott arról, hogy az
Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít, 300 ezer
Ft összegben. Elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen az Egyesület
bankszámlájára. A támogatás célja: bűnmegelőzés működési kiadásainak támogatása. Felhasználásának
határideje: 2016. december 31. Az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az egyesülettel, egyben felkéri a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon. Utasítja
Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be.
5. napirendi pont: Tájékoztató a 2015. évi rendezvényekről és javaslat a 2016. évi rendezvényterv
elfogadására: Vella Ferenc Zsolt polgármester: 2015. évben a rendezvények tényleges költsége 9.113 eFt
volt, a bevétel 1.573 eFt, így az egyenleg 7.540 eFt. A túllépés három rendezvényből adódott: A Nemzeti
Vágtán az előző évben nem kellett hozzájárulást fizetni, a Triatlon illetve a VeszprémFest költsége volt
még túllépés: A Nemzeti Vágta 417.500 Ft, a Triatlon 49.980 Ft, a VeszprémFest 27.695 Ft összeggel.
Ezek a rendezvények többe kerültek, de a másikaknál volt megtakarítás. Idénre hasonló rendezvényeket
terveznek. Homonnay Zsombor képviselő: A bevételek miből adódtak? Vella Ferenc Zsolt polgármester: a
pavilon bérletből, pohár eladásból, a belépőjegyekből közel 300 e Ft. Homonnay Zsombor képviselő: A
többletet tervezték? Vella Ferenc Zsolt polgármester: A bevétel nem lett tervezve, magát a kiadásokat
csökkenteni. A 2016. évi rendezvények pontos időpontjait a következő ülésen tárgyalják, főbb időpontok
már vannak.
Március elején indul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, ezt az állandó lakosok vehetik igénybe,
üdülőtulajdonosok nem. Három zsákot kap minden háztartás, amibe szelektíven gyűjthetik a megfelelő
hulladékot. A zsákokat minden hónap első csütörtökén szállítja el a szolgáltató. Most, első alkalommal a
zsákokat az önkormányzat kiviszi a lakosoknak, a kihelyezés és elszállítás után azonban, a szolgáltató
munkatársai cserezsákot hagynak. Ábrahámhegy, Balatonrendes, Kékkút és Salföld lesz ilyen módon
egyszerre gyűjtve. Javasolja, hogy a 2015. évi rendezvényekről a beszámolót, illetve a 2016. évi
rendezvénytervet fogadják el. A képviselő testület a 2015. évi rendezvényekről szóló tájékoztatót
jóváhagyólag tudomásul vette, a 2016. évi rendezvénytervet elfogadta és felhatalmazta Vella Ferenc Zsolt
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
6. napirendi pont: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési
Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló: Vella Ferenc Zsolt polgármester:
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzat Társulás elnöke
Czaun János megküldte a 2015. évi tevékenységükről készített beszámolót. Ez a feladat állami tulajdonba
fog kerülni, központi számlázás, központi ügyfélszolgálat lesz, az önkormányzatoknál megszűnik minden.
Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. A testület a társulás beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadta.
7. napirendi pont, a szúnyoggyérítésről: Vella Ferenc Zsolt, polgármester: A Balatoni Szövetség 2016.
évben is szervezi a Balaton térség szúnyog gyérítését, mely tárgyban írt levelében arról tájékoztatott, hogy
ennek összege 2016. évben 547.000 Ft. Figyelemmel arra, hogy ezen összegre a jelenlegi információk
alapján nem áll rendelkezésre támogatási forrás, önkormányzatunk kötelezettsége költségvetésében
ennek biztosítása. Homonnay Zsombor képviselő: a lakosságot értesítik? Vella Ferenc Zsolt, polgármester:
A méhészeket szokták értesíteni. A szúnyoggyérítés időpontját nem határozzák meg pontosan, csak azt,
hogy várhatóan milyen időpontok között lesz. Homonnay Zsombor képviselő javasolja, hogy a strandon a
szúnyoggyérítésről adjanak tájékoztatást. Vella Ferenc Zsolt polgármester: A strandon a
hangosbemondóba bemondják és a hirdetőtáblára is kiteszik, hogy várhatóan mikor lesz. Javasolja, hogy a
szúnyoggyérítésre a költségeket biztosítsák. Kéri a testületet, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Szövetséggel 2016. évre a
csípőszúnyog elleni védekezés finanszírozása tárgyában megállapodás megkötését rendeli el, melynek
aláírására felhatalmazza a polgármestert. A 2016. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2016.
évi költségvetésében a működési kiadások terhére 547.000 Ft összegben biztosítja.
folytatás az 5. oldalon
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8. napirendi pont: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás
módosításáról: Vella Ferenc Zsolt polgármester: A társulás 2016. január 28. napján megtartott Társulási
Tanácsa ülésén előzetesen elfogadta a Társulási Megállapodás ismételt módosítását.
A Társulási Megállapodás 2016. január 1. napjával történő módosulása időpontjában még nem változtatták
meg az ún. KOFOG besorolásokat, így annak a Társulási Megállapodásban történő átvezetésére akkor
még nem kerülhetett sor. 2016. március 1-ig gondoskodni kell a 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati
funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. Javasolja, hogy ehhez járuljanak hozzá. A testület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően jóváhagyta.
9. napirendi pont: Egyebek:
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.13.) önkormányzati
rendeletének módosítása: Wolf Viktória jegyző: Hasonló a javasolt módosítás az előzőekhez, a KOFOG
változása okán. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. melléklete módosulna,
amelyből kikerülne a családsegítés funkció. A testület a módosítást az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadta.
Értesítés törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról: Wolf Viktória jegyző a képviselő-testületi tagoknak
elküldte a levelet e-mailben. A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
NAPIRENDEK UTÁN: Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a jogszabály szerint
csak szakképzett ápoló végezheti a családsegítési feladatot, így február 1-től Nagyné Varga Tünde átkerül
Badacsonytomajra és az itteni gondozottakat Borbély Zsuzsanna fogja ellátni, mivel neki van
szakképesítése.
A Társulási ülésen elhangzott, hogy lakosságarányosan 4 Ft-ot kell fizetni az ügyvitelért. Tapolca Város
jelenleg ezzel nem ért egyet és megfontolja ennek a fizetését. Tapolca 17.000 lakossal van benne, ez éves
szinten 900 e Ft költség. Ha nem fogadják el, akkor a maradék 30 település között lesz elosztva.
A vízimentők hozzájutottak egy autóhoz és ennek a telephelye Ábrahámhegyen lesz, egy
gyógyszerraktárral együtt. A raktár több milliós készletű. A mentőorvos is abban a helyiségben tartózkodik
majd. Nyáron teljesen felszerelt gépjármű lesz alkalmas azonnali beavatkozásra, és itt a telephelyen fog
állni.
Homonnay Zsombor képviselő állítólag volt egy árverés a 71. sz. út mellett és a Honvéd között. Vella
Ferenc Zsolt polgármester: az régen gázcseretelep volt. Homonnay Zsombor képviselő: az
önkormányzatnak van ott telke? Vella Ferenc Zsolt polgármester: ott nincs az önkormányzatnak telke.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 18.25 órakor berekesztette.

A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy környezetünk védelme és a hulladékok mind nagyobb arányú
újrahasznosításának érdekében Társaságunk, az Ön lakóhelyén is bevezeti a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést az állandó lakosság tekintetében. A hatékony elkülönített gyűjtés megvalósítása nagyban múlik, az
Ön közreműködésén, amit előre is köszönünk. A gyűjtéshez megfelelő zsákot biztosítunk, mely zsákot (zsákokat)
a gyűjtésre kijelölt napon kérjük kihelyez
A gyűjtés megkezdésekor rendelkezésre bocsátunk 3 db zsákot az éves állandó jellegű szerződéssel rendelkezők
részére, melynek szétosztásában az Önkormányzat nyújt segítséget, majd az elszállított zsákok helyett a szolgáltató
újat ad. Amennyiben a zsákok száma nem elegendő az Ön számára, úgy lehetősége lesz pótzsákot kérnie
Társaságunk ügyfélszolgálatánál.
A szelektíven válogatott hulladékot kérjük a zsákon feltüntetett módon gyűjteni. A zsákban csak a zsákon feltüntetett
hulladékot lehet elhelyezni. A hulladékszállítás rendje az Ön településén, oly módon változik, hogy a szelektív
zsákokat minden hónap első csütörtökén szállítjuk el, ezen a napon egyéb hulladékszállítás nem lesz.
Szállítási napok 2016 évben:
március 3. április 7. május 5. június 2. július 7. augusztus 4.
szeptember 1. október 6. november 3. december 1.
Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő zsákba más, oda nem illő hulladék kerül, úgy azt munkatársaink nem tudják
elszállítani. Kérjük Önt, legyen partnerünk a szelektív hulladékgyűjtés mind hatékonyabb megvalósulásában.
Reméljük, hogy közös munkánk eredményes lesz, ezáltal az Ön környezete is tisztább, egészségesebb marad.
A nyaralóként nyilvántartott fogyasztók esetében a szelektív hulladék begyűjtése nem változik, a nyaraló
tulajdonosok a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken helyezhetik el továbbra is újrahasznosítható hulladékaikat.
Együttműködését köszönjük! NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.
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Lomtalanítás 2016 május 13-án
7 órától - 17 óráig kerül lebonyolításra.
Gyűjtő hely: - Focipálya ( tűzoltópark)
A lomtalanításkor lerakható hulladékok: bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából
készült használati tárgyak szőnyegek, textil, ruhanemű műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált
kerti medencék, nagydarabos műanyag játékok kizárólag személygépkocsi-, kerékpár-,
motorkerékpár gumiabroncsok

TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe:
vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép gumiabroncsok zöldhulladék háztartási
elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok (festékek, higítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek,
akkumulátorok) inert hulladékok (építési törmelék, bontásból származó anyagok, csempe)
szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékok

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
háztartási kis-és nagygépek távközlési berendezések számítástechnikai, szórakoztató elektronikai
cikkek elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések világítótestek, akkumulátorok, elemek
A gyűjtés napján mindenki elviheti a gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé vált eszközöket,
bútorokat, a működésképtelenné vált, vagy használaton kívüli ép, sérülésmentes, árammal,
elemmel vagy akkumulátorral működő eszközeit.
Ábrahámhegy, 2016. március 29.
Vella Ferenc Zsolt
polgármester

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család- és
Gyermekjóléti Központ az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet értelmében 2016. január 1-től készenléti
szolgálatot működtet.
A készenléti szolgálat célja, a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
A készenléti szolgálat szolgáltatás igénybe vehető a Család-és Gyermekvédelmi Központ ellátási területén
(Tapolca, Gyulakeszi, Raposka, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa, Zalahaláp,
Balatonederics, Nemesvita, Szigliget, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács,
Hegymagas, Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Monostorapáti, Kapolcs, Hegyesd, Sáska, Taliándörögd,
Vigántpetend, Kővágóörs, Kékkút, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Salföld, Szentbékálla,
Balatonrendes, Balatonhenye) élő lakosok számára

A készenléti szolgálat telefonszáma: 06 30/563 5927, amely hívható hétköznapokon
16:00 órától másnap reggel 07:30-ig, illetve hétvégén péntek 13:30 órától hétfő 07:30-ig.
Ha úgy érzi, hogy problémája megoldásában sürgős segítségre van szüksége, krízishelyzetéből nem talál
kiutat, hívjon bennünket, forduljon hozzánk bizalommal!
Megfelelően felkészült szakembereink állnak az Önök rendelkezésére.
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
8300 Tapolca, Hősök tere 15.. Tel.:87/414-485,06-30-563-5927
E-mail: csaladgondozas.tapolca@gmail.com
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TAPOLCÁN IS ÁTADÁSRA KERÜLT A KORMÁNYABLAK
Bizonyára Önök is értesültek róla, hogy az elmúlt év végén, Tapolcán is átadásra került a Kormányablak, amely
megújult ügyféltérrel és a korábbinál hosszabb nyitva tartással várja az ügyfeleket az alábbiak szerint:
Hétfő: 7.00 – 17.00 óráig, Kedd: 8.00 – 16.00 óráig
Szerda: 8.00 – 16.00 óráig, Csütörtök: 8.00 – 18.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig.
A Kormányablakban már nem csak a klasszikus okmányirodai ügyek intézhetőek, hanem az ügykörök száma
folyamatosan bővül, és dolgozunk a valódi egyablakos ügyintézés megteremtésén, a korszerű integrált ügyfélszolgálat
kialakításán. A beruházással egyidejűleg jelentős informatikai fejlesztések is megvalósultak, melyeknek köszönhetően
részben változtak elérhetőségeink. Valamennyi aktualizált elérhetőség továbbra is elérhető a Veszprém Megyei
Kormányhivatal honlapján a Járási Hivatalok menüpont alatt, illetve bármelyik kollégánk szívesen segít az
eligazodásban. Bízom abban, hogy a változások ügyfeleink megelégedésére és munkakapcsolataink további
javulásához vezetnek.
Tisztelettel: Benczik Zsolt Hivatalvezető
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal Tapolcai Járási Hivatal
Cím: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Telefon: 87/795-000; 87/511-400; Fax: 87/795-129
E-mail: tapolca.jaras@veszprem.gov.hu Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
Benczik Zsolt hivatalvezető 87/511-411; 87/795-011
Kormányablak Osztály
(tapolca.kormanyablak@veszprem.gov.hu) 87/795-000; 87/795-001; 87/795-222
időpont foglalás: 87/795-000, fax: 87/511-401 hivatalvezető-helyettes: 87/511-407
Orbán-Molnár Henrietta osztályvezető: 87/795-007
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Cím: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Telefon: 87/795-012, Fax: 87/511-412 E-mail: tapolca.hatosag@veszprem.gov.hu
Szabóné Szakács Judit osztályvezető: 87/795-003, 87/511-403
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: Cím: 8300 Tapolca, Hősök tere 11. Telefon: 87/795-025 Fax:
87/795-120 E-mail: tapolca.elelmiszer@veszprem.gov.hu
Dr.Szabó József Andor járási fő állatorvos: 87/511-289
Foglalkoztatási Osztály Cím: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Telefon: 87/795-030 Fax: 87/795-121 E-mail: tapolca.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
Simon Tünde osztályvezető: 87/795-029
Földhivatali Osztály Cím: 8300 Tapolca, Hősök tere 11. Telefon: 87/511-280 Fax: 87/795-118
E-mail: tapolca.foldhivatal@veszprem.gov.hu Lesch Norbert osztályvezető: 87/511-282

TÁJÉKOZTATÓ
A MAGÁNFŐZÉS SZABÁLYAINAK
2016. JANUÁR 1-JÉT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAIRÓL
Tisztelt Adózó!
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-ével módosultak.
Változások a fogalom meghatározásokban:
Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára
kialakított desztillálóberendezésén a gyümölcstermesztő személy(ek) által végzett előállítása.
Gyümölcstermesztő személynek az a természetes személy minősül, aki gyümölcstermő területtel
rendelkezik.
Adófizetés változása: párlat adójegy bevezetése
Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerint önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző
jogosult
folytatás a 8. oldalon

Az önkormányzatnál regisztrált, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon
bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az
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előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól.
A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat előállítására jogosítja a
magánfőzőt. Igazolja egy liter párlat 700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, valamint a
magánfőzött párlat eredetét is.
A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet
kötelező igényelnie. Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az éves tervezett
összes mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat adójegy lehet és
legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.
Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel adózott párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a
tárgyév végéig köteles a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket pótlólag igényelni, azonban az éves
mennyiségi korlátot ebben az esetben sem lehet túllépni. Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése
esetén a magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes
megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett módon gondoskodni kell a
többletmennyiség megsemmisítéséről.
Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés
megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság részére, amely a bejelentésről a teljesítést követő hónap 15. napjáig értesíti az
illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságot.
Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság értesítését követően tudja kiadni
a magánfőző részére.
Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberendezését az önkormányzati
adóhatóságnál annak nem kell azt megismételnie.
A párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságok
nyilvántartást vezetnek és az átadott-átvett adójegy mennyiségről haladéktalanul értesítik a
desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot.
A magánfőzés szabályainak ellenőrzése:
A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai
betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését –
az önkormányzati adóhatóság jár el.
Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó
rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy
beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, vagy a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása
megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi
kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha a magánfőző a felszólításának határidőig nem tesz
eleget, az önkormányzati adóhatóság 200ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.
2016. év előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016. január 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatokra továbbra is
az előállításukkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. A regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben
magánfőzés keretében előállított párlat után 2016. január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és a
bevallással együtt az éves átalányadót (1000 forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati
adóhatóságnak, az e célra rendszeresített önkormányzati számlára.
A fentiek szerinti bejelentési, bevallási kötelezettségüket a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltségén (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.) jelenthetik be ügyfélfogadási
időben. (Hétfő: 12,30 – 16,00; szerda: 13,00 – 16,00, péntek: 8,00 – 12,00).
A bejelentéshez, illetve bevalláshoz szükséges nyomtatványok elérhetők a közös önkormányzati
hivatalban, illetve a www.badacsonytomaj.hu weboldalon.
A jogszabályváltozással kapcsolatban további részletes információ kérhető a közös önkormányzati
hivatalban, illetve a NAV Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jövedéki Osztályától (
8200 Veszprém, Gerenda utca. 2.; telefon: +36 88 577-470).
Badacsonytomaj, 2016. január 6.
Wolf Viktória
jegyző
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Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő
beíratás ideje a Révfülöpi Általános Iskolába
2016. április 14. (csütörtök)
2016. április 15. (péntek)

8.00 - 19.00 óráig,
8.00 – 19.00 óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2016.
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 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete
megtekinthető a Hirdetmény mellékletében, 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.
2016.Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét
az alábbiakban közöljük:
Település: Ábrahámhegy, Balatonhenye, Balatonrendes, Kékkút, Köveskál, Kővágóörs,
Mindszentkálla, Révfülöp, Salföld, Szentbékkálla

ÓVODAI BEIRATKOZÁS, A RÉVFÜLÖP ÉS TÉRSÉGE
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁBA
A Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Révfülöp és Térsége
Napközi Otthonos Óvoda általános felvételi időpontját az óvodavezető javaslatának a figyelembe vételével
az alábbiakban határozza meg:
2016. április 25. 8.00 -11.30 óráig, 2016. április 26. 8.00 -11.30 óráig, 2016. április 27. 11.30-16.00 óráig
Helye: Révfülöp, óvoda köz 20.
Az indítható óvodai csoportok száma a 2016/2017 nevelési évre:2 csoport.
Az óvoda heti nyitva tartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.30-óráig, éves nyitva tartása a nevelési
évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely időszakból a nyári zárva tartás: 2016. augusztus 1-től
2016. aug. 26-ig tart. Az óvoda nyári zárva tartás idejére igény esetén a gyermekek elhelyezését – az
intézmények között létrejött külön megállapodás alapján – a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos
Óvoda által biztosítja
A Társulási tanács az óvodai felvételi körzetet a hatályos alapító okirat alapján Révfülöp település,
Ábrahámhegy település, Balatonrendes település, Salföld település közigazgatási területeire határozza meg.
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A BADACSONYTOMAJI
TATAY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ
BEÍRATÁSRÓL
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2016. április 14. (csütörtök)
2016. április 15. (péntek)

8.00 - 19.00 óráig,
8.00 – 19.00 óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2016. 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 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a
Hirdetmény mellékletében, 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.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Település:

Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Salföld, Ábrahámhegy, Káptalantóti
Körzeti általános iskola: TATAY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8

Pénz7 projekt Az iskolában
Március 7-11. között bekapcsolódtak tanulóink az országosan meghirdetett Pénz7
programba. Minden osztályban megismerkedhettek a gyerekek a családi költségvetés
tervezésével, elosztásával és megtanulhatták, hogy melyek azok a tételek, amelyek minden
hónapban egy családban kifizetésre kell, hogy kerüljenek. A projekt ezzel próbálta
felkészíteni a diákokat a későbbi családi életre, takarékosságra.
Krisztin N. Lászlóné intézményvezető
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oldal10

Ábrahámhegyi Hírmondó

Kimagasló eredmények a Tatay Sándor Általános Iskolában
az országos kompetencia mérésen
Minden évben májusban, az ország iskoláiban felmérik a tanulók matematika és
szövegértés kompetenciáját, tudását. 2015-ben megírt tesztek alapján iskolánk ismét
magasan az országos átlag felett teljesített. Az eredményeket összehasonlítva az
országos, megyeszékhelyi, vidéki és tankerületi iskolákhoz
az alábbi táblázatban láthatják

Síelni voltunk
2016. február 29-től március 4-ig az
ausztriai Lackenhofban voltunk sí
táborban. Iskolánk minden évben sí
tábort rendez a 7. osztályosoknak.
A
legtöbb
gyerek
először
próbálhatta ki az egyik legszebb téli
sportot, a síelést. Az iskola elől
indulva 6 óra buszozás után
megérkeztünk.
Egy
nagy
szállodában voltunk elszállásolva.
Minden reggel korán keltünk,
rendbe raktuk a szobát. A reggeli
után csoportokban indultunk a
sípályára.
Az
oktatóink
megtanították az alapokat, hiszen a
síelésben ezek nagyon fontosak,
mert arra épül minden. Az első
napok óvatossága után egyre
bátrabbak lettünk, az utolsó napon
már bátran ereszkedtünk le a
csodálatos fenyők mellett. A nap
végére mindig nagyon elfáradtunk.
Nagyon tetszett a szállás és az ellátás, az ételek finomak voltak, mindenféle szempontból jól éreztük magunkat.
Épségben értünk haza és mindenki megtanult síelni. Ha lesz lehetőségünk rá akkor jövőre is szeretnénk menni.
Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a támogatást, a velünk való törődést. Kovács Krisztina, 7. osztályos tanuló

Vers a sí táborról
A Tatay Sándor Általános Iskolában
azért jó hetedikesnek lenni,
mert sí táborba lehet menni.
Amikor elérkezik a nagy nap,
mindenki sítalpat kap.
Lackenhof egy gyönyörű hely,
ahol a tájat hó lepi el.

A felvonón ülve a sípályát nézve
álomnak érezve, végre ott vagyunk,
ahová már oly régóta vágytunk.
A lesiklás se mindig könnyű,
főleg, ha összeakad a sílécünk.
Esni lehet nagyokat, de nem számít, mert
tovább folytathatjuk utunkat.
Le a hegyről, fel a hegyre,
ez a síelés rendje.
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A napok nagyon gyorsan teltek, mindenki
azt szerette volna,
bárcsak most jöttünk volna.
Biztos vagyok benne,
hogy visszavágyunk jövőre a lackenhofi
síterepre.
Bódis Júlia, 7. osztályos tanuló
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ATOMERŐMŰ LÁTOGATÁS
Köszönet Szávai Gézának, hogy
találkozásaink alkalmával mindig
megkérdezte – Józsikám mikor
látogatjuk meg az erőművet, légy
szíves és intézkedj, engem nagyon
érdekelne.
Én mindig ígéretet is tettem, de az
évek teltek múltak. Végre, 2015.
november 16-án eljött a nagy nap, a
látogatás napja.
Itt jegyzem meg, nejemmel, Katival
25 műszakos évet húztunk le a
Paksi Atomerőműben az üzemeltetés területén.
Délelőtt 11 órakor, káros neutronsugárzástól mentes, verőfényes napsütésben érkeztünk a Látogatóközponthoz. Kis, 16 fős majdnem nyugdíjas csapatunknak jól esett kiszállni a mikrobuszokból, a két órás
utazás után. Bejelentkezésre érkeztünk, már vártak ránk. Előttünk egy középiskolás csapat vidám vonulása
törte meg az itt egyébként megszokott csendesebb hangulatot. Idegenvezetőnk kellő alapossággal, de nem
túlrészletezve vezetett végig a Látogatóközpont bemutatótermein. Részletezni nem érdemes a látottakat, ezt
látni kell.
A Látogatóközpontban töretlen volt az érdeklődés az ismeretlen technológia iránt. Ezt a tudósok parkja előtti
fényképezkedés követte, majd átmentünk az erőmű múzeumába.
A Múzeumot inkább a szakavatottaknak és az egyébként is műszaki dolgok iránt jobban érdeklődő
embereknek ajánlom. Itt Pacsi József társunk volt legaktívabb, a hölgyek már kicsit lazítottak. Délután 2 óra
közeledett, megéheztünk, elfáradtunk és itt véget ért az erőmű látogatás. Meglátogathattuk volna még az
üzemi területet /turbinagépházat, blokkvezénylőt, reaktorcsarnokot/, továbbá a kiégett üzemanyag tárolót.
Mindehhez kellett volna még 4 óra és új lábak.
Gézabától a látogatás végén a megtisztelő Atomjózsi nevet kaptam.
Paksot még mindig napfény borította, amikor megérkeztünk a Dunára és az Alföldre pompás panorámát
kínáló Paksi Halászhoz. A csárda zárt teraszán kellemes környezetben csillapítottuk szomjunkat, s
éhségünket. A csárda igényes és jó konyhával rendelkezik, mint említettem, csodás a kilátás.
Fél négyre randevúnk volt a Makovecz Imre által tervezett Szentlélek templom gondnokával, a helyszínen.
Makovecz Imre Paks főépítésze volt a 90-es években. A templom 3 tornyos teljes, földig érő palakőzet
lapokkal borított íves vázszerkezetű szentély, amelynek belül minden eleme fa, gyönyörű szobrokkal és
oszlopokkal. Gondnokasszony részletes ismertetője és nem kevés gyönyörködés után Ábrahámhegy
irányába vettük utunk. Besötétedett.
Útközben, Cecén megálltunk. Itt sok háznál, a ház előtti standoknál lehet kolbászt, szalámit, szalonnát,
sonkát, őrölt paprikát és sok egyéb kistermelői dolgot vásárolni. Cecén így van ez egész évben, kivéve a
nagybetűs ünnepeket. Páran vásároltunk, majd hőseink Vella Feribá és Pacsi Józsi kormányosok
segítségével, szerencsésen hazaérkeztünk. Szép volt, jó volt, bánhatja, aki nem volt.
Elnézést azoktól az ábrahámhegyi lakosoktól, akikhez nem jutott el a látogatás szervezésének híre és
szerettek volna eljönni. Nagy valószínűséggel a későbbiekben is tudunk erőmű-látogatást szervezni, ha
igény lesz rá.
Köszönet Szabóné Berki Szilviának, aki az ábrahámhegyi szervezésben nagy segítség volt, köszönet a
Polgármester Úrnak a díjmentes mikrobuszokért és köszönet a két pilótának fáradozásukért.
Tisztelettel: Csizmadia József
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FALUSI DISZNÓÖLÉS 2016.

Hogy a Tanú c. film mindenki fülében megmaradt kissé átköltött szlogenjével éljek, "Dezsőnek meg kellett
halnia", így a mi „Dezsőnkön” február 6-án, szombat hajnalban be is teljesedett a sors. Szerencsére sokan
voltunk, sokan szorgoskodtunk, mert Dezső körül, akadt munka bőven!
S, hogy milyen volt az idei Disznóvágás?
Munkás és jókedvű. Baráti hangulatú és nevetős. Elfáradós és örömteli. Sok segítő kéz, fel-felhangzó
nevetés, és a kezek alatt égő munka – igazi falusi disznóölés. Mindennek eredményeként el is készültünk
mindennel. Finom lett az orjaleves, a toroskáposzta, a sült hurka, kolbász. Így, várhattuk szeretettel
vacsorára, majd az ezután következő mulatságra a vendégeket, és hát mi is jókedvvel mulatva múlathattuk
az időt. A vacsora alatt Tabi Adrienn műsora szórakoztatta a közönséget. Adrinak köszönjük, hogy már
sokadszor kedvességből jött el hozzánk!

Ezer köszönet mindenkinek, aki egy kicsivel is hozzájárult rendezvényünk sikeréhez!
Remélem, egy új „Dezsővel” és minden kedves segítőnkkel találkozhatunk a jövő évi falusi
disznóölésen is!
Bakosné T.E.
XXIII. évfolyam 1. szám 2016. március
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Teremfoci bajnokság a Művelődési Házban
február 27-én
Ifjúsági csapatok:
I: Tulner Ráhel csapata
II. Molnár Dóra csapata
A felnőtt mérkőzések:
Ábrahámhegy - Kolbász töltelék: 3:1
Multifilter- Ábrahámhegy: 2:2
Multifilter - Kolbász töltelék: 8:0

Felnőtt eredmények:
I. helyezett: Multifilter: Orbán Tamás, Pintér Tamás, Tóth Gábor
II. helyezett: Ábrahámhegy: Mohos Gergely, Molnár Krisztián, Góth Péter
III. helyezett: Kolbász töltelék: Tóth Miklós, Tomori Tamás, Sütő Árpád
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A MÁRCIUS 12-I SPORTVERSENYEK EREDMÉNYEI:
IFJÚSÁGI CSOCSÓ VERSENY:
I.
HELYEZETT:
TULNER RÁHEL – MOLNÁR DÓRA PÁROS
II.
HELYEZETT:
SZABÓ LEVENTE – SOMOGYI MÁTYÁS
III.
HELYEZETT:
RÁCZ TIBOR – RÁCZ SZABOLCS LÁSZLÓ
FELNŐTT CSOCSÓ:
I.
HELYEZETT:
II.
HELYEZETT:
III.
HELYEZETT:

PINTÉR TAMÁS – TÓTH GÁBOR PÁROS
LENDVAI CSABA – BODOR CSILLA
ILLÉS ÁDÁM – MOLNÁR KRISZTIÁN

BILIÁRD VERSENY:
I.
HELYEZETT:
II.
HELYEZETT:
III.
HELYEZETT:

ILLÉS ÁDÁM
PINTÉR TAMÁS
TÓTH ZOLTÁN

IFJÚSÁGI DARTS VERSENY:
I.
HELYEZETT:RÁCZ SZABOLCS LÁSZLÓ
II.
SOMOGYI MÁTYÁS
III.
GALLER BOGLÁRKA
FELNŐTT DARTS VERSENY:
I.
II.
III.

HELYEZETT:
HELYEZETT:
HELYEZETT:

LENDVAI CSABA
ORBÁN TAMÁS
PINTÉR TAMÁS

IFJÚSÁGI ASZTALITENISZ:
I.
HELYEZETT:
II.
HELYEZETT:
III.
HELYEZETT:

RÁCZ TIBOR
TULNER RÁHEL
SZABÓ LEVENTE

FELNŐTT ASZTALITENISZ:
I.
HELYEZETT:
II.
HELYEZETT:
III.
HELYEZETT:

HUS WÉBER GÁBOR
BERNÁTH ISTVÁN
HUSZÁR TIBOR
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MÁRCIUS 15. ÜZENETE
1848. március 15-e olyan mélyen épült be a
magyar lélekbe, mint nemzetünk történetének
egyetlen más dátuma sem. Még a
legnehezebb időkben is, még ha tiltották is
titokban megünnepelték.
Az utolsó 48-as honvéd, Fischl József 1929ben halt meg, 102 éves korában. Utoljára a
szabadság-harcról kezdett beszélni és mikor
Kossuth-hoz ért, elhallgatott örökre.
Halála évében született például Kányádi
Sándor és Kertész Imre, így aztán a távoli nemzedékek összeérnek. Pedig 168 év telt el azóta, hogy Buda
város közgyűlése elfogadta a 12 pontot, és március 16-án küldöttség utazott Bécsbe az országgyűlés felirati
javaslatával, amely a rendi állam végét jelentette.
Az ünnepi szónokok általában felteszik a kérdést:
Mi is március 15. üzenete?
Mert a forradalom régen volt, valahogy a mához kell
kötni. Mert nehéz elképzelni a csatatér mellett ébredező tábort, a lovak szagát, a gyertyás ablakokban
megjelenő arcokat, a sáros úton ágyút vontató bivalyokat, a jobbágyok félelmét, mi lesz, ha a császár
megharagszik rájuk. Nehéz beleélni magunkat a férfi
nélkül maradt családok bánatába, a bujdosók
elkeseredettségébe, a Világos utáni összeomlás
csendjébe.
Az ünnep mégis üzenhet a mának. Hogy, hogyan?
Ehhez leírok egy példát, Ottlik Géza után, szabadon:
A Kossuth utca és a Szép utca sarkán valaha
Landerer és Heckenast nyomdája állott. 168 évvel
ezelőtt, egy szerdai napon, néhány fiatalember
nyitott be ide. Havasesős márciusi idő volt, az utcán
mégis nyüzsgött a nép:diákok,kürtőkalapos polgárok.
Petőfi előrelépett, kezében a 12 pont és a verse kéziratával. "Azért jöttünk - szólt - hogy ezt a két
kéziratot kinyomassuk. - Lehetetlen, uraim - felelte
Landerer, nincs rajta a cenzor engedélye."
A küldöttség tagjai zavartan néztek össze. Hamarjában nem tudták, mitévők legyenek.
Ekkor Landerer egy lépést tett Irinyi felé, és ezt
súgta: "Foglaljanak le egy sajtót!"
Irinyi rátette kezét a nagyobbik sajtógépre, és
Landerer fejet hajtott: "Az erőszaknak nem állhatok
ellent." A nyomda kék zubbonyos munkásai habozás
nélkül munkához fogtak. Megindultak a gépek, s fél
tizenkettőre Irinyi kiránthatta a hengerek közül a "Mit
kíván a magyar nemzet?" első, festéktől nedves
példányát. - Valamennyien ismerjük a nap történetét.
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De, figyeljünk csak erre az összejátszásra, a
nemzetnek erre az öntudatos cinkosságára!
A művelt, higgadt, ötvenéves nyomdatulajdonos súg
a forradalmároknak. Pusztán szerénységből súg,
nem óvatosságból, hiszen ezt a súgást még
Bécsben is tisztán fogják majd hallani.
De Landerer nem kíván tolakodni, beéri a halk
szereppel - és mégis megtesz mindent. A Pilvax fiataljainak lázas a feje, olykor súgni kell nekik. Még
sincs zökkenő. A csodálatos összjáték viszi előre a
történéseket. Egyet gondolnak mindannyian: Landerer és a diákok, Rottenbiller Lipót alpolgármester és
a nyomdászok, a városi tanács és az utca népe.
Az ilyen gondolat igaz és jó, s ámbár sugárzóan
tiszta, mégsem tudná senki más megfogalmazni,
mint egy író, vagy költő. Petőfi Sándornak és Ottlik
Gézának sikerült, és bizonyára ma is sikerülne.
Csakhogy az ilyen pillanatok, amelyben egyet
gondolunk mindannyian, s amelyek valójában
nemzetté teszik a népet, nagyon ritkák.
Nekünk a dolgunk csak annyi, hogy mindig készek
legyünk rá. Maradjon a lelkünkben egy szöglet
fiatalon és tisztán, - mint Landerer cégtulajdonos
polgártársnak.
Az ünnep így üzenhet a mának. Szépet, hősieset,
fennköltet, példa értékűt, ami megtisztítja a lelket, és
reménnyel tölt el. Amire ha rágondolunk, összetartozónak érezhetjük magunkat. Ami példát adhat
fiatalnak és felnőttnek.
Az ünnepi műsorban részt vevő gyerekek is
megsejtettek ebből valamit. Hát, ezért volt szívhez
szóló és kedves az előadásuk! Legyünk büszkék
rájuk! Ha ez megtörtént, az ünnep már elérte mai
célját, az üzenete célba ért.
Bakosné T.E.
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Munka, mesterség, művészet
(gondolatok egy kiállítás elé)
Hogy kerül a csizma az asztalra? Hogyan állítható egymás
mellé ez a három? Vagy nem is olyan elrugaszkodott
dolog, a fogalmak ily módon történő társítása? Vizsgáljuk
meg közelebbről a kérdést!
Vegyünk egy hétköznapi példát! Mit szólnának, mondjuk,
egy ilyen kiállítás címhez: Melocco Miklós munkái? Ugye
nincs benne semmi különös? Mégis mindjárt itt van a
munka kifejezés, holott nyilván művészetről, mégpedig
magas művészetről van szó.
Vagy egy másik példa, a „Mestersége színész” című
televíziós sorozat. Bizony itt is a művészet a téma, nem
pedig valamiféle köznapi értelemben vett „szakma”.
De menjünk tovább! Nagy megtiszteltetés egy művészi
szinten munkálkodó fafaragó, fazekas vagy éppen - ha már
a csizmával kezdtük - egy csizmadia számára, ha kitüntetik
a népművészet mestere címmel. Az utóbbi mondatban már
egyszerre szerepel mind a három fogalom: a munkálkodás,
a mesterség és a művészet.
No és, hogy ne menjünk messzire, az egyik ábrahámhegyi
nyári művészeti rendezvény segítője és szervezője
Varannai Gyula, végzettségére nézve mesterdekoratőr. Nem kétséges, hogy a dekorálás (díszítés) is a művészet egy
válfaja. Sőt, végső soron szinte minden művészet egyik feladata a díszítés, hiszen a kiállításokat megnyitó
műsoroknak a szépen előkészített színpad, nézőtér és kínáló asztal mellett dísze, mind a dekoratív megjelenésű,
szépen felöltözött előadóművész, mind pedig az általa mesteri módon közvetített műalkotás.
De menjünk sorjában! Lássuk csak, mit mond klasszikus tudásunk kútfeje, a latin szótár? Három szó kívánkozik ide:
ars, labor és opus.
Az ars kifejezésre. Mindjárt egy sor szinonimát ad meg: gyakorlottság, készség, képesség, tehetség, mesterség,
művészet, tudomány stb. Elképesztő, hogy mennyi mindent foglal magában ez az egy rövid szócska!
De, térjünk vissza a „Sport és művészetek” címmel készülő ábrahámhegyi kiállításra.
Lehetett volna akár más címet is adni a rendezvénynek, például, „Sport és egyéb művészetek” vagy „A sport mint a
művészet alanya és tárgya”. Persze ez csak merő akadékoskodás, és nem kell komolyan venni, de azt azért
mindenképpen nyomatékosítanám, hogy szerintem a sport is művészet, ha művészi fokon űzik.
Egy Grosics Gyula féle „robinzonád” (a sportban a labdarúgókapusnak merész, csukaugrásszerű rávetődése a
labdára, mely J. Robinson híres angol kapusról kapta az elnevezését) vagy egy Puskás Öcsi féle szabadrúgás-gól,
egy Kocsis Sanyi féle „felhőfejes” vagy éppen egy Kárpáti Rudolf féle parádriposzt (a vívásban, véd és visszavág)
ugyanúgy művészi képességekre utal, mint egy Keleti Ágnes vagy a Regőczy-Sallay pár által tornaszeren, vagy jégen
bemutatott szabadon választott gyakorlat.
Most pedig lássuk a labor szó jelentéseit: munka, erőfeszítés, fáradság, alkotás. Természetesen az alkotás
erőfeszítéssel, fáradsággal jár, tehát munkát igényel, és akkor máris ott vagyunk a laboratórium szónál, ami nemcsak
kémiai, fizikai, orvosi és egyéb tudományos tevékenységek, kísérletek színhelye lehet, átvitt értelemben beszélhetünk
szépművészeti, irodalmi, zenei, de akár atlétikai, úszó, vívó vagy evezős műhelyekről, laboratóriumokról is
(természetesen nem a doppinglaboratóriumokra gondolunk, az nem művészet, hanem sarlatánság).
A munka és az erőfeszítés minden lelkes tevékenység elengedhetetlen része. Gondoljunk csak arra, mennyi gyakorlás
kell ahhoz, hogy valaki művészi szinten hegedüljön vagy zongorázzon. Hát még a művészi szintű énekléshez!
Kevesen tudják, hogy az operaénekesek milyen komoly fizikai igénybevételnek vannak kitéve. Kezdve azzal, hogy a
zenei tanulmányok mellett hosszú éveken át kell gyakorolniuk a helyes légzéstechnikát (és persze gondosan
vigyázniuk kell a torkukra és a hangszálaikra), és odáig menve, hogy egy több órás operai főszerep eléneklése bizony
komoly sportteljesítmény is, amely kiemelkedő állóképességet igényel, és akár négy-öt kilós testsúlyveszteséget
eredményező energiafelhasználással jár. (Itt persze a valódi operaénekesekről beszélünk, és nem azokról, akiknek a
hangja csak fejmikrofon és mázsás hangszórók segítségével tudja betölteni például az Erkel Színház hatalmas
nézőterét.)
folytatás a 18. oldalon
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Bármilyen furcsának tűnhet, de felhozhatjuk példaképpen a költőket és írókat is. Az sem kizárólag szellemi
tevékenység. Sokszor kifejezett fizikai erőfeszítést is igényel az egyes mondatok, strófák vagy fejezetek csiszolgatása.
Ki lehet próbálni! Ha valakinek úri kedve úgy tartja, üljön neki, és hozzon össze akár csak egy három-négy versszakból
álló költeményt! Ha igazán igényes valaki, alaposan bele fog izzadni, amíg „kikölti magából” a formailag és tartalmilag
többé-kevésbé tökéletes verset. Nem véletlen, hogy a költő, költemény szavak a tojásokon kitartóan ülő madarak
munkáját jelölő „költ” szóból származnak. Egyébként – tudomásom szerint - egyetlen más nyelv sem képes ilyen
szemléletesen megragadni a verset „megszülő” poéta tevékenységét!
A sport esetében persze általában magától értetődik a munka és az erőfeszítés.
Senki sem született világbajnok atlétának, úszónak vagy akár sakkozónak. Rendszeres kemény és kitartó edzések
nélkül nem lehet kiemelkedő eredményeket elérni. Ha a tehetség nem párosul szorgalommal és önfegyelemmel, és
sokszor az önkínzásig menő gyakorlással, kiaknázatlan marad. Ide kívánkozik Liszt Ferenc kissé túlzó, de annál
találóbb mondása: „a tehetség nem más, mint szorgalom”.
Ismét csak az „aranycsapat” tagjaira tudok hivatkozni, akik az előírt hivatalos edzésidő leteltével nem egyből a
kocsmába igyekeztek, hanem sokszor még órákig gyakorolták a kapura lövést vagy a játék más elemeit. Ez nem azt
jelenti, hogy nem szerették mondjuk a sört vagy a bort, de tudták, hogy mindent a maga idején. Szerettek ők mulatozni
is, főleg ha volt rá ok! Sokszor volt, mert megdolgoztak érte.
De, más példákat is hozhatunk a művészet és erőfeszítés kérdésében. Biztos sokan olvastak arról, hogy Michelangelo
micsoda testi kínok között festette a Sixtusi kápolna páratlan szépségű freskóit. Sokszor az emelvény tetején étkezett,
olykor még ott is tért nyugovóra, mert annyi ereje sem maradt, hogy lemásszon az állványokról.
Azt viszont bizonyára kevesebben tudják, hogy Munkácsy Mihály szinte szó szerint keresztre feszíttette magát, amikor
a Golgotát festette, hogy beleélje magát a szenvedő Krisztus helyzetébe.
Na és a szobrászok, akik vésővel és kalapáccsal faragják ki műveiket a márványból, azok sem éppen pihentető
tevékenységet végeznek!
Végül térjünk át az opus kifejezésre! Ehhez latin szótárunk többek között a következő jelentéseket sorolja fel: munka,
dolog, foglalkozás, tevékenység, vállalkozás, fáradság. A régi zeneszerzők a zeneműveiket vagy az ezekből
összeállított egységeket opus-számmal jelölték. Például Beethoven nevezetes IX. szimfóniája az Op. 125 számot
kapta műveinek jegyzékében. Használják azonban ezt a kifejezést más művészeti ágakkal kapcsolatban is, festményt,
irodalmi művet is szoktak magyarosan ópusznak nevezni.
Talán a fentiek már elég szemléletesen megmutatják, hogy bizony a sport is tekinthető a művészet egy ágának.
A hamarosan megnyíló „Sport és művészet” c. kiállítás megnyitó műsora irodalmi és zenei vonatkozásban ad ízelítőt a
sport témájában.
Verdi Trubadúr c. operájában és Gounod Faust c. dalművében például vívójelenetet is láthat a közönség. A nürnbergi
mesterdalnokok operája a versenyszellemmel és a szellemi olimpiával hozható összefüggésbe. Kissé távolabbról
asszociálhatunk a sportra Erkel Bánk bánja esetében: a szegény Tiborc földönfutó (bocsánat a faviccért!). Mellesleg
párviadal is szóba kerül a darab vége felé, de erre aztán nem kerül sor. Ugyancsak van vívójelenet Mozart Don Juanjában, de ha frivol oldaláról közelítjük meg a kérdést, a címszereplő végül is sportot űz a szoknyavadászatból… (ismét
bocsánat!)
Komolyra fordítva a szót, különös rangot ad a kiállításnak, hogy az európai hírű mester, Molnár-C. Pál sport tárgyú
alkotásaiból is be tud mutatni jó néhányat. Köszönet ezért a művész unokájának, Csillag Péter úrnak, a Molnár-C. Pál
Műterem és Múzeum igazgatójának! Érdemes lesz megfigyelni, hogy milyen hatalmas mesterségbeli tudással és
milyen eredeti művészi képességekkel volt felvértezve ezen munkák megalkotója, és milyen egyéni módon öntötte
formába a különféle sportágak jellegzetes mozdulatait, drámai és humoros jeleneteit.
Természetesen nagy szeretettel ajánljuk figyelmükbe a többi reménybeli kiállító, Czinder Antal, Fritz Mihály, Józsa
Bálint, Pállay József, dr. Ibránszki Antal, dr. Dóbus György, dr. Bíró András, Pintér István Pál, dr. Kalmár Géza, dr.
Kalmár Kornélia és Tóth Sándor és más alkotók munkáiban, változatos kollekciójában gyönyörködhetnek majd az
érdeklődők 2016. május 14-től a Bernáth Aurél Galériában.
Közben érdemes arra is gondolni, hogy mennyi munka eredménye, a nem kevés fáradsággal gyakorolt és kiművelt
mesterség latba vetésével a művészet különféle ágaiban létrehozott alkotás!
Budapest, 2016. március 15.
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„Sport és művészet” kiállítás Ábrahámhegyen, megnyitó 2016. május 14-én
Prof. Dr. Pavlik Gábor, a megnyitó műsorvezetőjének írása
Aki részese volt, aligha felejti el a tavalyi május
végi ábrahámhegyi hétvégét.
Májushoz méltatlanul hideg volt, és a Bernáth
Aurél Galéria népes közönségét alighanem
csak a művészet iránti lelkesedés volt képes
fűteni, lázba hozni. Ekkor nyílt meg a képzőművész-orvosok kép- szobor- és numizmatikai
kiállítása, a kiállítás megnyitója pedig egy opera
és klasszikus zene koncert volt, amelynek fő
témáját az orvoslás, orvosok zenével való
kapcsolata alkotta.
Vella Zsolt polgármester, Varannai Gyula
rendező és Bakosné Tóth Erzsébet művelődésszervező, és a kiállító művészek aktivitásának
köszönhetően idén is nyílik kiállítás, a kiállítók
között sok tavalyról ismert művészt üdvözölhetünk. A megnyitóra idén május 14-én,
Pünkösd előtti szombaton 15 órakor kerül sor a
Bernáth Aurél Galériában.
A megnyitó ünnepség zenei műsora igazodik az
idei év kiemelkedő eseményéhez, az augusztus
elején Rio de Janeiróban megren-dezendő
Olimpiai Játékokhoz, főtémája tehát a sport és
zene kapcsolata lesz.
A sportra, művészetre vonatkozó híreket a
napilapok utolsó és utolsó előtti oldalán találjuk,
mint egymással rokon témák híreit, kritikáit.
Egyikük sem tartozik szorosan a politikai vagy
gazdasági élet eseményeihez, mégis nélkülözhetetlenek mindennapjainkban, gyönyörködtetnek, örömet, érzelmi viharokat okoznak,
nélkülük életünk fakóbb, szárazabb, üresebb
lenne.
A sportnak és a képzőművészetnek a kapcsolata rendkívül gazdag, csak néhány példát említenék. Közismertek a sportolókat ábrázoló
klasszikus görög szobrok (pl. Müron Diszkoszvető) és a görög vázák sportolókat ábrázoló
képei. Korcsolyázókat jelenít meg több képén, a
németalföldi Hendrick Avercamp, valamint a
skót Henry Reaburn „A korcsolyázó tiszteletes”
című képén.
Több festő, Theodor Géricault, Samuel Henry
Alken örökített meg jeleneteket az epsoni
derbiről, LeRoy Neiman amerikai festő számos
amerikai sportolót ábrázolt festményein. A
magyar festmények közül legismertebb Glatz
Oszkár „Birkózó fiúk” című képe, napjaink festői
közül pedig Márfy Gabriella festett meg számos
neves sportolót. Tudunk sportolókról, akik
szabadidejükben festettek és képeiket be is
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mutatták, pl. Dömötör Balázs atléta, Varga Zsolt
és Varga Dániel vízilabdázók.
A sport és a zeneművészet, különösen a zenei
előadó művészet között sok közvetlen rokon
vonás van. Mindkét esetben egy adott helyen,
adott időpontban kell maximális teljesítményt
nyújtani. Mindkét műfajban szükséges felhasználni elemeket a másik műfaj arzenáljából.
Művészet a torna, ritmikus gimnasztika, műkorcsolya gyakorlatait magas színvonalon,
esztétikusan végrehajtani, olykor művészet a
sportteljesítmény csúcsán egy labdajátékban,
vívásban, küzdősportban a helyes megoldást
megtalálni. Nemcsak a hangszereknek, a labdának, pengének is vannak virtuózai.
Sportképességek, edzettségi tulajdonságok
szükségesek egy-egy művészi teljesítmény
végrehajtásához. Egy-egy szonáta, versenymű
eljátszása hosszú perceket, egy-egy opera
végig éneklése órákat vesz igénybe. Kellő fizikai felkészültség, erő és állóképesség hiányában lehetetlen megfelelően teljesíteni.
Nem véletlen tehát, hogy több művész sportolóként is szerepelt. Karinthy Ferenc pl. élvonalbeli vízilabdázó volt, Miklósa Erika atléta volt,
de ma, világhírű szopránénekesnőként is részt
vesz maratoni futóversenyeken, Hábetler András bariton énekes is vízilabdázott, Hantos
Balázs basszista úszó, majd diszkoszvető volt,
Molnár András kosárlabda játékosként is kiváló
teljesítményt nyújtott.
Az idei nyitóhangverseny is érdekesnek ígérkezik. Olyan zenei részletek hangzanak fel,
amelyek kapcsolatosak a sporttal. Persze, az
operákban a teljesítményre nem, mint sportverseny elemeire kerül sor, hanem éles körülmények között kell teljesíteni. A műsorban
megjelenik a lovaglás és a vívás, az utóbbi
életre-halálra menő párbaj formájában.
Az előadók között üdvözölhetjük visszatérő
művészeinket, Tóth János, Molnár András,
Nagy Johanna, Németh Márton énekeseket, de
megismerhetünk olyan művészeket is, akik
most lépnek fel először Ábrahámhegyen, mint
Kovács Ágnes, és Donkó Imre operaénekesek.
Biztos vagyok benne, hogy a művészet, a képzőművészet és a zene idén is forró hangulatot
teremt, aligha bánnánk azonban, ha idén nemcsak a művészi lelkesedés fűtene bennünket,hanem egy kellemes májusi, tavaszi
időjárás is kegyeibe fogadná az ünnepi műsor
látogatóit.
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MŰVÉSZET ÉS SPORT
DE ÉN KIEGÉSZÍTEM (ELFOGULTAN?) MÚVÉSZET, SPORT ÉS EGÉSZSÉG
Igazad van, ha mindenben keresed a szépet.
Igazad van, ha mennél több élményből megpróbálod kihámozni a jót. Nem gyűjtőszenvedéllyel,
hanem örömteli életed kedvért.
Vajon a sportban lakozik-e szépség? És van-e
köze a művészetek valamelyikéhez?
A mozgás, a nemes erőfeszítés, a cél felé rohanás
mindig szép.
Szép volt, ahogy gyerekkorunkban Asbóth és
társai megjelentek a debreceni teniszpályákon,
fehér vagy chamois hosszú nadrág, fehér ing,
fehér pulóver, hónuk alatt 2-3 ütő. És gyönyörű
volt, ahogy játszottak, elegánsan, hosszú side-line
ütések pattogtak vagy keresztütések egymás
után, aztán egy hirtelen emelés vagy lecsapás és
megszületett a pont. Elegánsan, játékos komolysággal, férfi a férfi ellen vagy párosban egymást
segítve, bíztatva.
És szép volt futball a maga végtelen kombinációjával, a játékosok ügyes trükkjeivel, hosszú
beadásaival. Még a gerelyvetésben is lehetett
találni szépet, egy hosszú ívet és a becsapódás
utáni gerely-remegést.
Ma is találunk szépséget: ahogy a vitorlás nekifeszül a szélnek, megdűl, szinte már vízbe ér az
árbóc aztán egy ügyes mozdulattal, pici kormányváltással megszűnik a veszély: Ahogy a sok fehér
háromszög kreuzol a vízben, kiengedi vagy behúzza a vitorláit, igen, ez gyönyörű. Annak is, aki
benne ül, és megküzd széllel és szél-csenddel,
oldalszéllel vagy hátszéllel, ez a legnehezebb,
szinte már művészet.
Művészet és már itt vagyunk a kedvencnél, annál
a sportágnál, amely számomra igazi művészet,
több mint „szép”, mert költészet van benne,
harmónia, lendület és siklás, két ember csodálatos találkozása a gyönyörűségben. (Amit még a
bírák iskolás pontozása se tud tönkretenni): s ez a
jégtánc és részben a páros műkorcsolyázás (azért
a „részben”, mert a kötelezően elvárt ugrások,
duplaugrások kényszere ront a spontaneitáson és
az, hogy a pontozók, mint kaján ítészek élvezettel
vonnak le pontokat, amiért valaki nem a belső
élre érkezett vagy nem úgy, ahogy elő van írva, az
ront a művészi átélésen).
Igazában ide vehetném a társasági táncokat is,
színes gomolygásukkal, hallatlanul finom mozgásukkal, pergésükkel-átkarolásaikkal és elengedésekkel- újra összebonyolódásukkal. S ha a
sport szépségéről beszélünk, a művészi szintről,
akkor tartogatok még két ágat, amely elbűvöl,
akár egy kép vagy egy szép írás: a magasugrás és
a rúdugrás. Ezek számomra a csodák, ahogy
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nekiiramodnak, egyre sebesebben, aztán egy
kecses fordulás-csavarodás, az egész test puha
átfordulása, remek. A rúdugrásnál a sebesség, az
íves emelkedés majd átlendülés, egy pici fordulat,
hogy a léc fölé kerüljenek, s ha sikerül, a zuhanás
a boldogságba, hogy nem volt hiába, valami
tökéletes kiteljesedett.
És most jön a fekete leves. Mikor Varannai
barátunk fölkért erre a vallomásra, óvtam őt:
dicshimnuszt nem tudok írni, csak az őszinte véleményemet. És ebben lesz elmarasztaló is.
Az a véleményem, hogy a mai véres versengés
tönkretette a sport szépségét. Férfiak és nők
nemes versengése véres kakasviadallá fajult,
ahol minden mozdulatnak pénzértéke van, egy
grand slamnél dollármilliókat dobálnak szét, nők
ütik-verik egymást, a futballpályákról hordágyon
viszik ki lebaltázott játékosokat.
Kedvencem, a tenisz vad vagdalkozássá vált, ahol
a „fehér sportban” csiricsáré paradicsommadarak
lépnek a pályára borostásan, lila-kék gatyákban
és össze-vissza firkált zöld-fekete-sárga lógó trikókban és minden ütésbe minden erőt bele kell
zsúfolni, hogy a szemben lévő összetörjön, őrülten
rohangálva kell ide-oda kapni, megsemmisíteni az
ellenfelet. Mert minden jó ütés dollárokat jelent,
nem dicsőségért megy a nem-játék, hanem a
pénzért.
Művészet? Szépség? Párviadal? Elegancia? Ugyan
már!? A boxban véresre tört arcokkal, a
versenyzők össze-vissza bekötözött lábaikkal,
könyök- és csukló védőivel?
De legyünk tisztességesek: A rövidtávfutók,
hármasugrók, gerelyhajítók, akadályfutók éppen
olyan meggyőződéssel harcolnak a sikereikért,
mint régen, az Olimpián, az egyetemi sportpályákon, a nagy versenyeken.
Kedves Ábrahámhegyiek, bocsássatok meg, hogy
őszinte voltam, leírtam azt is, ami nem tetszik. De
ezt csak a saját lelkiismeretem diktálta így és a
veletek szemben való tiszteletem, amely egyenes
beszédet vár el.
És még egy: Irigyelhetlek benneteket, hiszen
hatalmatokban sok szép sport-lehetőség: úszhattok, tornázhattok a parton, evezhettek, csónakázhattok, sőt még hegyet is mászhattok, hisz
körülöttetek forgolódnak a számomra (aki Boglárról nap mint nap néz felétek) legszebb hegyek.
É a fehér csoda: a vitorlás is kezetek ügyében
lehet, jó szélben kihúzhattok a végtelen víz
közepébe és tietek a világ egyik legszebb kilátása,
a Balaton, a környező hegyek nemes vonulata, az
ég és föld.
Prof. Dr. Hankiss János
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HÍREK A POLGÁRŐRSÉGRŐL
Beszámoló 2015-es évről
A 2015-ös évben az egyesületünk taglétszáma 26 fő volt. A szolgálati óraszámok 3197 óráról
3099 órára csökkent, ismerve az évben történt rendezvények számát és azt, hogy a Balaton
átúszáson és a Kapolcsi napokon nem tudtunk részt venni, enyhe emelkedésnek tekinthető. A
gépjárműfutás is mintegy 3%-al megnőtt.
Havonta rendszeresen járunk munka megbeszélésre, a Tapolcai kapitányságra, ahol
tájékoztatnak minket az elmúlt havi eseményekről. Az elmúlt évben is részt vettünk a megyei
szövetség közgyűlésein.
Idén is javítottuk a települések lakosságának biztonságérzetét, biztosítási feladatot láttunk el a
helyi és szomszédos települések sport és szabadidős rendezvényein, többek között Balaton
Maraton, bornapok, Ábrahámhegy triatlon, Badacsonyi szüret, Murci fesztivál, Rétes fesztivál,
strand bulik, rendezvényein.
Elmondhatjuk, hogy kapcsolatunk jó a rendőrőrs parancsnokával és a kmb-s kollégákkal. Közös
szolgálatainkon közlekedési, rendezvénybiztosítási, kutatási valamint helyszínbiztosítási
feladatokat látott el egyesületünk. A rendőrséggel közös szolgálatok óraszáma 293-ra nőtt.
Természetesen segítséget nyújtottunk, az időseknek, betegeknek is, melynek eredményeképpen
részt vettünk beteg és ebédszállítási feladatokban is.
Gazdasági helyzetünk a 2015-es évben is stabil volt. Bevételünk nagyrészt önkormányzati,
(Áhegy:300eFt, Kékkút 80eFt, Balatonrendes 50eFt, Salföld 30eFt) kisebb részt megyei
támogatás (350 eFt), alapítványi (PRO Áhegy 40eFt) volt továbbá lakossági (66 eFt) és vállalati
befizetések (BSI: 60 eFt) is nagy segítségünkre voltak a megfelelő gazdálkodásban.
6 pályázat került leadásra:
1.) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: gépjármű beszerzés: nem nyert
2.) OPSZ: Polgárőr Község cím: nem nyert
3.) Nemzeti Együttműködési Alap: Működési támogatás: nem nyert
4.) Nemzeti Együttműködési Alap: Szakmai támogatás: Nyert: Elsősegély tanfolyam (300e Ft)
5.) Hankook pályázat: Nyert: gumiabroncs 1 garnitúra
6.) OPSZ: Számítógép pályázat: Nyert: 1 db laptop
Kívánom, hogy egyesületünk az idei évi teljesítményét meg tudja tartani, sőt növelni a 2016-os
évben.
A tagság bővítésének folytatása a cél, mellyel a jelentős szolgálati óraszámot ellátók terheinek
csökkentése lenne elérhető.
Ezúton is szeretném minden tagunk, pártolónk és családtagjaik segítségét megköszönni.
Tisztelettel:
Pintér Domonkos

Köszönetnyilvánítás
2015. évben az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület sikeres és eredményes munkáját nagy
részben önkormányzati támogatásoknak köszönheti.
Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület nevében ezúton mondok köszönetet
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének /támogatási összeg: 300.000.- Ft/
képviseletében: Vella Ferenc Zsolt polgármester úr,
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /támogatási összeg: 50.000.- Ft/,
képviseletében: Fuchs Henrik polgármester úr,
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének /támogatási összeg: 80.000.- Ft/,
képviseletében: Pék László polgármester úr, illetve
Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének /támogatási összeg: 30.000.- Ft/,
képviseletében: Fábián Gusztáv polgármester úr,
hogy az Egyesület működését támogatták.
Ábrahámhegy, 2016. 03. 21.
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Az Ábrahámhegy Polgárőr
Egyesület 2016. február 13-án
tartotta éves közgyűlését.
A közgyűlésen
Götli József polgárőr
és Nagy György polgárőr
elismerésben részesültek,
akik továbbra is polgárőr tagok
maradnak, de aktív szolgálatot
nem teljesítenek.

Munkájukat az Önkormányzat
képviseletében Kovács József
alpolgármester úr is
megköszönte.

Támogatás kérése
Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület azzal a kéréssel fordul Önökhöz,
hogy az Egyesület működését támogassák.
Ezt megtehetik személyi jövedelemadójuk 1%-ának, a Pro Ábrahámhegy Alapítvány
19265850-1-19 számú adószámára történő felajánlásával, illetve az Ábrahámhegy Polgárőr
Egyesület B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 72800030-15330798 számú Bankszámla
számára támogatási összeg befizetésével.
Ezúton szeretném megköszönni a lakosság eddigi támogatását,
mellyel hozzájárultak az Egyesület működéséhez és az eredményes munkánkhoz.
Segítségüket és támogatásukat tisztelettel megköszönve
Pintér Domonkos elnök
XXIII. évfolyam 1. szám 2016. március
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A NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET
Ábrahámhegyi csoport hírei

Sütemény Party
Jó hangulat, finom sütemények, tombola. 2016. február 20-án 15 órától az ábrahámhegyi
kultúrházban tartottuk kedvenc programunkat. A belépő ismét egy tálca édes vagy sós sütemény
/recepttel/ volt. Vendégeink nagy örömünkre, az "Őrizzük a Balaton népdalait" népdalverseny
díjazottjai: Szücsné Sallai Margit és tanítványai Egyed Katalin és Pálfi Máté voltak.
Szeretettel és nagy érdeklődéssel vártuk Őket és csodálatos élményben volt részünk! Gyönyörű
öltözékekben jelentek meg ezek a kedves, mosolygós népdal tisztelők. A sok szép dal, és szinte
meglepetés szerűen elhangzott, egy szeretetről szóló erdélyi vers mintegy befejezésként
egyszerűen letaglózott bennünket. Természetesen a hatalmas taps hálásan honorálta mindezt.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra a NABE vezetőségének jelenléte valamint szomszéd
településekről /és nem NABE tagok, de még lehetnek reményeink szerint/ érkező vendégek
látogatása. Illésné Rácz Andrea csoportvezetőnk boldogan nyújtotta át mindenkinek a frissen
elkészült süti receptek könyvecskéjét ajándékként, mely "Ahogy a Nők a Balatonért Egyesület
Ábrahámhegyi csoport tagjai készítik" címet kapta.
2002 február 20.-án 12 fővel alakult csoportunk immár 14 éves és a receptek, ahogy évről-évre
gyűltek, Andrea összegyűjtötte őket, hogy ne menjenek veszendőbe. Ezek az összejövetelek nem
csak baráti délutánok, hanem kisebb-nagyobb praktikák átadása, amiket megosztunk egymással,
ahogy mindenki elhozza féltve őrzött receptjét is. Üdítő italok mellett, amiket a gyerekeknek
szánunk, nagyon finom gyümölcs bólék, borocska is tetőzi a mindig jó hangulatot.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani csoportvezetőnknek Illésné Rácz Andreának nem csak
ezért a kitűnő szervezésért, de egész évben kifejtett odaadó, szeretetteljes munkájáért.
Örültünk, hogy sok gyerek is részt vett ezen a jó kis partyn és reméljük, hogy még sokáig örülhetünk
neki.
Dr. Szilágyi Jánosné NABE tag
NABE Hírek folytatása a 24. oldalon
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2016. február 13-án NABE küldöttgyűlés Balaton-felvidéki erdészeti erdei iskolában volt. Sorra kerültek az
elmúlt év eseményei és eredményei, az idei év munkaterve, az SZMSZ terve, valamint a reménybeli
pályázatok.
A Balatoni Szövetség elnöksége a 2015. évi Balaton-díjra
érkezett javaslatok alapján úgy döntött, hogy a 2015. évi egyik
díját, Szauer Rózsa a Nők a Balatonért Egyesület
Elnök Asszonyának ítélte.
Az Egyesület 2015-ben ünnepelte megalakulásának 20.
évfordulóját. A díj átadására 2016. március 23-án került sor.
Ezúton is szívből gratulálunk.

Március 22. a Víz Világnapja
Március 20-án verőfényes tavaszi napon gyülekeztünk a
strandon, a vízparti sétányon. Mindenki fel-szabadultan, jó
kedvel üdvözölte egymást.
De miért is gyülekeztünk?
A Víz Világnapját minden évben március 22-én ünnepeljük,
melyről az ENSZ 47. közgyűlése 1992-ben döntött
Dublinban. A döntés célja az volt, hogy felhívják a világ
figyelmét, a Föld vízkészletének védelmére, a tiszta víz
fontosságára, a fenntartható vízgazdálkodásra és a tudatos
vízhasználatra, mivel édesvíz készletünk, ha úgy hisszük is,
sajnos nem kifogyhatatlan forrás!
Hazánk – medence jellegénél fogva – vizekben gazdag terület.
Sokáig gondoltuk úgy, ami korlátlan mennyiségben és ingyen áll
rendelkezésünkre, azzal nem kell takarékoskodni. Ám ma már
látjuk az eredményt: a levegő, a talaj és a vizek állapotát vagy az
éghajlat változását. A természeti folyamatok bonyolult
összefüggései alakítják az életünket is. Ha kevés a víz a
Balatonban, az a baj, ha sok a víz, az a baj. Ami az egyik
szempontból előnyös, az a másik szempontból hátrány. Hogyan
lehet olyan egyensúlyi helyzetet teremteni, ami a többségnek
kedvez? Vagy legalább azt elérni, hogy jóvátehetetlen károkat ne
okozzunk?
A Balaton partján is látjuk, hogy ez csak az érintettek szoros
együttműködésével,
állandó
párbeszéddel,
az
érdekek
egyeztetésével, és legfőképp a különböző szakterületek hozzáértő
szakembereinek véleményét megfogadva lehet megnyugtató
megoldást találni.
Egyre többen tudják, hogy van egy több, mint 20 éves múltra
visszatekintő közösség a Balatonnál, akik a Balatonért és a
balatoniakért dolgoznak: a Nők a Balatonért Egyesület.
Mi, az Egyesület tagjai azért dolgozunk, hogy az itt élő, és a tavat
szerető emberek figyelmét felhívjuk azokra a veszélyekre,
amelyeket a tudatlanság, a környezettel szembeni felelőtlenség
okozhat. A Víz Világnapja alkalmából 20 balatoni helyszínen, köztük Ábrahámhegyen is ezért került sor
ismét a Balaton megkoszorúzására, így tisztelegve a tó előtt.
A koszorúzást követően csoportvezetőnk játékra invitált mindenkit. Vízzel kapcsolatos kvíz kérdésekre
kellett válaszolni, melyek közül néhány szó, kifejezés ismeretlen volt számunkra.
Nagy fejtörést okozott, hogy mi a lotyogó, a habittya, burcsella és kik a pákászok.
Ezért segítségül megosztom mindenkivel: Lotyogó – a keleti és a nyugati hullámok találkozási pontja, itt a
hullámok érdekes madár hangot adnak. Habittya – a víz által kidobott nád törmelék. Burcsella- fából
készült lapos fenekű hajó. Pákászok – gyűjtögető, halászgató, vadászgató életmódot folytató emberek.
Nagyon jól éreztük magunkat, szeretettel várunk minden érdeklődőt következő rendezvényünkön.
Szávai Gézáné NABE tag
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Támogatás kérése
A PRO Ábrahámhegy Alapítvány ezúton kéri a lakosságot, hogy adójuk 1%-ának
felajánlásával ez évben is támogassák az alapítvány működését.

Az alapítvány adószám: 19265850-1-19
Felajánlásaiknak köszönhetően az Önkormányzat
az Alapítvánnyal együttműködve sikeresen bonyolíthatja le rendezvényeit.
Támogatásukat megköszönve:

Kondor Lászlóné
Kuratórium Elnöke

Elhunyt Dr. Zalatnay Ottó
Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt, hogy 2016. március
20-án
hosszas
betegeskedés
után
meghalt
az
ábrahámhegyiek régi jó ismerőse, Dr. Zalatnay Ottó.
Mintegy fél évszázadon át volt állandó nyári (alkalmanként
téli) vendége a községnek.
A Bökkhegyen volt a tanyájuk. Kezdetben csupán
kis telkük, majd csöpp faházuk. Később a család kétkezi
munkájával sikerült egy tekintélyesebb, ugyancsak fából
készült nyaralót összehozniuk. Számtalan nyarat töltöttek itt,
előbb gyerekeikkel, majd a további generációkkal.
Ottó bátyánk rendszeres aktív szereplője volt a
Bernáth Aurél Galéria rendezvényeinek. Nagy tudású,
melegszívű, segítőkész, jó humorú, mindenkihez barátságos
ember volt. Emlékét szeretettel megőrizzük.
Varannai Csaba
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Felkérés - tánc helyett 1%-ra
Alapítványunk leveleinek fejlécén három építmény szerepel. Egy a régmúltból, egy a múlt
századból, egy a jelenből. A Fülöp Jakab kápolna 1614-ben épült, a Solymosi villa a XX. század
terméke –ma az Önkormányzat épülete -, míg a kilátó 2002-ben épült.Így próbáljuk összekapcsolni
azt a folyamatosságot, amely bármelyik települést, így Ábrahámhegyet is jellemzi. Ezek itt láthatók a
községben mind a mai napig.

Ezek a megmaradt, megfogható nyomok a múltból, a jelenből. Van egy épület Ábrahámhegyen,
amelynek létrehozásához Alapítványunk is több százezer forinttal járult hozzá. A temetőkápolna.
Többségében azonban a tevékenységünk nem kézzel fogható dolgokban valósul meg.
Lehetőségeinkhez mérten a művészetek látványával, hangzásával szórakoztatjuk az ábrahámhegyi
közönséget. Legtöbbször néptánccal, néha dzsessz-zenével, máskor a kiállításon fényképekkel,
újabban komolyzenével is.
Ahhoz, hogy a jövőben is így legyen, bizony néha sok pénzre van szükség. Azért, hogy azt vissza
tudjuk juttatni a közösségnek más formában. Igen, az 1 %-ra gondolunk. Ami jó az egyénnek, az
máshol szűkösséget okozhat. A személyi jövedelemadó immár 15%-on áll. Hírlik, még kevesebbet
szeretnének. Ez nagyszerű minden adózó számára. Azonban, akik részesülnek az adózók
befizetésének 1%-ból, így kevesebbet kaphatnak.
Félreértés ne legyen, nehogy emelkedjen az szja! Mindössze arra szeretném a kedves Olvasók
figyelmét felhívni, hogyha még nem döntöttek adójuk 1%-nak sorsáról, hát gondoljanak ránk.
Ezért kérjük, ha módja van rá, az adóbevallása kitöltésénél a „Rendelkező
Nyilatkozat”-on, a kedvezményezett adószáma rovatba a

18185621-1-42 számot,

a kedvezményezett neve rovatba az

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány
szöveget írja be.
Köszönjük!
Zolnai László
kuratóriumi elnök
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2016. évi rendezvényterve
Időpontja: 2016.

Helyszín:

Szervező:

Falusi disznóölés

február 6.

Művelődési Ház

Süteménykóstoló

február 20.

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata
PRO Ábrahámhegy Alapítvány
NABE helyi csoportja

Teremfoci bajnokság

február 27.

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Sportdélután: Biliárd, darts,
csocsó, asztalitenisz bajnokság
Ismeretterjesztő esték

március 12.

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

május

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Március 15-i ünnepség

március 14.

Művelődési Ház tetőtér

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Víz világnapja

március 20.

Községi Strand

NABE Ábrahámhegyi Csoportja

Húsvétváró
kézműves foglalkozás
II. Ábrahámhegyi festőverseny
kiállítás megnyitó

március 25.

Művelődési Ház fsz.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

április 29.

Művelődési Ház fsz.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Rendezvény megnevezése

Anyáknapi ünnepség
Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa
Halászlé főző és horgász találkozó
IV. Ábrahámhegyi Triatlon
LOMTALANÍTÁS
Sport és művészetek kiállítás
és komolyzenei zenei megnyitóprogram
Falu és gyereknap

április 29.

Művelődési Ház fsz.

április 25-től 30-ig

Községi Strand

Fishing & Hunting Channel

április 30.

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata
NABE Ábrahámhegyi Csoportja

május 8.

Községi strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

május 13.

Tűzoltópark

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

május 14.

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

május 15.

Községi strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

július 2-től
augusztus 20-ig
szombatonként

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Néptánc bemutató

június 25.

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány

Bernáth Aurél tanítvány kiállítás

június 26.

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Strandbulik időpontja:

július 2.
július 9.
július 16.
július 23.

Községi strand

Strandi vállalkozók

július 16. v. 23.

Községi Strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

július 30.

Községi strand

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány

július 30-tól
szeptember 24-ig

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

július 30.

Művelődési Ház fsz.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

augusztus 3-7.

Tűzoltópark

Mozdulj Balaton sportprogramok
és kézműves foglalkozások

Dr. Nádori László emlékverseny
Csendes hétvége (akusztikus,
hangosítás nélküli zenei program)
Czóbel Béla tárlat
Borverseny
Ábrahámhegyi Bornapok

augusztus 6.

Tűzoltópark

Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Hegyközség
Ábrahámhegy Község Önkormányzata

augusztus 20. de.

Községi strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Szent István napi ünnepség

augusztus 20.

Községi Strand

Ábrahámhegy Község önkormányzata

Dobruska testvér település kiállítása

szeptember 30.

Művelődési Ház tetőtér

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Bála Kupa
V. Ábrahám kupa sportverseny

Murcifesztivál- szüreti felvonulás

október 1.

Községi strand

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Megemlékezés az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc évfordulójára,
Kirándulás a Pálos kolostorhoz
Márton napi összejövetel

október 21.
október 22.

Művelődési Ház,
Pálos kolostor

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

november 12.

Művelődési Ház fsz.

Hegyközség

Ádventi készülődés kézműves foglalkozás

november 26.

Művelődési Ház

NABE Ábrahámhegyi Csoportja

december3.

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata
NABE Ábrahámhegyi Csoportja

Mikulás ünnepség, forraltbot főző és pogácsa
sütő verseny
Idősek karácsonya

december 16.

Művelődési Ház fsz.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Falukarácsony

december 23.

Vasútállomási parkoló

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Óévbúcsúztató Szilveszteri pancsolás

december 31.

Községi Strand

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Szilveszteri bál

december 31.

Művelődési Ház

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a rendezvények időpont változtatásának jogát fenntartja
További tájékoztatásért keressék honlapunkat: www.abrahamhegy.hu

2016. március 24.
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KÖZÉRDEKŰ
BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL
8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.
Tel: 87/571-270, Fax: 87/471-289
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
Ábrahámhegyi Kirendeltség telefon: 87/471-506
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu honlap: www.abrahamhegy.hu
A hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn: 12.30-tól 16 óráig
Szerdán: 13 órától 16 óráig
Pénteken: 8 órától 12 óráig
Wolf Viktória jegyző ügyfélfogadása
Minden hónap első szerdáján:
Ábrahámhegyen:
9-11 óráig
Badacsonytomajon: 13-16 óráig

KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK:
Nyitva: Keddtől szombatig: 12-től 18 óráig
Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu
Tel: 70/380-0761
Könyvtáros: Szabóné Berki Szilvai
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Nyitva: szerdától-szombatig: 15-21 óráig
Tel: 70/380-07-63
Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu
Bakosné Tóth Erzsébet művelődésszervező
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Ábrahámhegy Művelődési Házban
Minden héten, kedden: 10.30-tól 11.30-ig
Családgondozó: Krausz Noémi
Tel.: 06-30/426-2207

POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:
Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig
Tel: 70/456-71-41
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Dr. Németh Csaba :
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862
Ábrahámhegyen: 87/471-516
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig
Balatonrendesen: 87/464-338
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig
Révfülöpön: 87/464-150
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12
ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban, Tel: 87/511-083
Hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon 24 órán keresztül
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104

FALUGAZDÁSZ:
Győrffy Szabolcs
Tel: 70/436-50-93
Fogadóórája Révfülöpön a Polgármesteri Hivatalban:
Minden pénteken: 10-től 11.00 óráig
Tapolcán: 8300 Tapolca Kossuth u.2.
Minden szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
Zsifkovics Szilvia Tel: 70/202-85-84

BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE
8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12.
tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu
Email: hegykozseg.btordemic@widenet.hu
Szőke Géza hegybíró: 70/489-87-49

KÁBEL TV: 06-87/472-104
SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM
Szentmise: vasárnap: 8.30

GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00

TŰZOLTÓSÁG BADACSONYTOMAJ:
06-87/471-337

GYÓGYSZERTÁRAK
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,
csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12-i
Griff Gyógyszertár,Badacsonytomaj Hősök t. 5. Tel.: 87/471-01
Nyitva: H-Szer.-P: 7:30-11:10,12.50-17-ig
kedd,csüt. 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10

DRV ZRT. Telefon: 06/40 240240
NHSZ Tapolca Kft (volt Remondis) 87/321-567
E.O.N. ügyfélszolgálat: 70/45-99-666
Műszaki hibabejelentés: 06-40/330-330

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
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