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Kedves Olvasóink!
Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja
a hosszú napokat.

Kányádi Sándor: Jön az ősz
(Első két versszak)

Itt van a szeptember, szent Mihály hava. A boldogan nevető gyerekarcok komoly tekintettel
készülnek iskolába. Újra fel kell venniük a napi ritmust: koránkelés, iskola, tanulás, lecke, lecke,
lecke…, időben lefekvés, másnap iskola és így tovább…
A nap jólesően melegít. Megérleli még az erre váró szőlőfürtöket, hogy aztán átadja őket
szüretelővödrökbe, ládákba, puttonyokba, pincékben álló présekre, majd erre a célra gondosan
előkészített hordókba.
Reggelenként harmatos a fű és a falevelek csillognak a fényben. A hűvös levegő kardigánt,
pulóvert vetet az ember kezébe. Kicsik és nagyok nemsokára gyűjtik a vadgesztenyét, hogy aztán
abból alkossanak lovacskát, szekeret s megannyi vadgesztenyebábut. Majd az aranysárgából
barnára, rozsdavörösre váltó levelek táncba kezdenek, és zizegve, suhogva érnek földet.
Gyermeklelkünk hogy szeret belegázolni, s hallgatni, hallgatni a hangját. Van valami magával
ragadó, mégis megnyugtatóan örök ebben az évköri forgásban, amely mindig változó és mindig
maradandó s életünkben is meghatározó. Tavasz után búcsúzik a nyár, s követi az ősz.
A képviselő testület nyáron is tevékeny volt.
Csak a legközérdekűbb dolgokat kiemelve: a strand működése, fejlesztése folyamatos, napi
feladat.
A nyár folyamán Rausz István rendőr alezredes kapitányságvezető tájékoztatót tartott a közrend
és közbiztonság helyzetéről.
Volt szó - a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő engedélyezésének szabályairól,
-a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről,

XXIII. évfolyam 3. szám 2016. október

oldal1

Ábrahámhegyi Hírmondó

-önkormányzati pályázati lehetőségekről: adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása során az utak vizsgálatára, valamint a Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre.
Állandó téma a köztisztaság helyzete, hiszen egy- egy nyári hétfői napon rengeteg oda nem illő
háztartási szemetes zacskót lehet lelni a település szerte elhelyezett szemetesládákban.
A nyár folyamán született rendeletek:
5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet: A strand rendjéről és belépődíjairól szóló 7/2009.(V.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet: A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről;
7/2016.(V.31.) önkormányzati rendelettervezet: Az egészségügyi alapellátási körzetekről;
8/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet: Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2015. évi
zárszámadásáról
9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet: A falugondnoki szolgálatról szóló 2/2011.(II.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Már egy ideje tárgyalások folynak testvér-települési kapcsolatról a Szlovákiában lévő
Nagymegyerrel. Delegációjuk Lojkovič Samuel Nagymegyer város polgármesterének vezetésével
részt vett az augusztusi Bornapokon. Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt lengyel
testvértelepülésünk Miejska Gorka képviseletében Charles Skrzypczak Polgármester Úr, és
legrégebbi testvértelepülésünk Dobruška városának delegációja Petr Lžíčař Polgármester úr
vezetésével.
Mindhárom település delegációjának résztvevői jól érezték magukat Ábrahámhegyen.
A nyári rendezvényekre jó dolog visszagondolni, ugyanakkor már készülünk a következőre.
Október elsején, szombaton lesz a szüreti felvonulás és Murci-fesztivál, amelyre minden
érdeklődőt szeretettel várunk
Zavari Judit
képviselő

Miről tárgyalt, és döntött a képviselő testület
A képviselő testületi ülések igen terjedelmes
jegyző könyvvel készülnek, ezért azok pontos
közlése egy újságban igen nehézkes. Minden
alkalommal mikor a testület összeül, megvitatják
a napirendi pontokat, és általában minden
képviselő hozzászól, amit a jegyzőkönyvnek
tartalmaznia
kell.
Jegyzőkönyv
esetleges
lerövidítése alkalmat adhat félreértésekre, és a
legjobb szándék mellett is tévútra kerülhet a
tájékoztatás.
Ennek okán az ábrahámhegyi hírmondóban a
jegyzőkönyvet nem publikáljuk eredeti formájában, sem átiratban.
A testületi ülések jegyzőkönyvei elérhetők az önkormányzatban, a nyitvatartási időben, illetve
településünk honlapján.
Az aktuális jegyzőkönyvek az alábbi webcímen érhetőek el:
http://www.abrahamhegy.hu/onkormanyzat-testuleti-ulesek-jegyzokonyvei
XXIII. évfolyam 3. szám 2016. október

oldal2

Ábrahámhegyi Hírmondó

Bernáth Aurél Tanítvány Kiállítás
Mint ahogy már sokadik éve a nyár derekán színvonalas kiállítások színezik a kultúrára kiéhezett
kedves látogatók programjait a kultúrházban.
A világhírű Szilárd Klára és Kubinyi Anna
alkotásaiban gyönyörködhettünk, igaz, csak rövid
ideig. Az alsó nagytermet ékesítette Kubinyi
Anna(1941-2015) Textil alkotásai. Rendhagyó,
monumentális textilművekhez a nagy tér
elengedhetetlen. A térben táguló látványosságot
biztosító alkotások mind természetes anyagokból
készültek, mint kender, spárga, selyem, gyapjú.
Fő témakörök a hazafiság, Erdély, az ősi és a
népművészeti hagyaték motívuma
A fenti galériában pedig Szilárd Klára festőművész, szobrász
alkotásait tekinthettük meg. A 82 éves művésznő
személyesen megtisztelte kiállításunkat, pár gondolatot
megosztva az érdeklődőkkel. A kiállítást Dr. Feledi Balázs
művészeti író nyitotta meg, a zenei aláfestésről pedig Sík
Dóra gordonkaművésznő gondoskodott.

Dr. Nádori László Emlékverseny
Strandunk
közkedvelt
a
sport
rendezvényeiről, ilyen a Dr. Nádori László
emlékverseny is, ami kimagasló a nyári
sportrendezvények között.
A strand nem csak a Balaton, a fürdőzés
szerelmeseit vonzza, hanem azokat is, akik a
sport iránt érdeklődnek, hiszen nagy a
mozgáshoz
felvonultatott
paletta.
Homok foci, lábtenisz, röplabda, tollas labda,
kosárlabda, ping-pong sportágakban lehetett
nevezni.

U.I.
Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen
rendezvény a pihenő nyaralók, és a pihenésre vágyó turisták
vesznek részt. A versenyszámok elindítása nem történhet
óramű pontossággal, hiszen senki sem siet sehova, nem
vérre mennek a versenyszámok, és nem utolsó sorban, a
nagy melegben jól esik a kedvenc tavunk hűsítő hullámaiba
vetni magunkat. (szerk.)
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Mentőautó Ábrahámhegyen
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Közhasznú Egyesület (VMSZ) újabb mérföldkőhöz
érkezett. Az évek óta hatékonyan működtetett és sok emberen segíteni tudó sürgősségi
betegellátásra
szakosodott
mentőhajók után, egy újabb
sürgősségi mentőegységgel
gyarapodott.
A Porsche Hungaria önzetlen
segítségével
szolgálatba
állítottak egy Volkswagen
Golf
típusú
mentőtiszti
gépkocsit.
Ábrahámhegy
Község
Önkormányzata biztosította a
telephelyet és a személyzet
elhelyezését.
A Profile kistarcsai mentőautó-gyártó üzemének segítségével pedig csodás köntöst és
alapfelszerelést kapott az új mentőtiszti gépkocsi. Így Ábrahámhegyen, egész nyáron volt
mentőautó, aminek a település nagy hasznát vette.

Mozdulj Balaton - A DÖNTŐ!
Immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg Vonyarcvashegyen a Mozdulj Balaton
Sporttalálkozót. A nyarat átfogó szabadidős programsorozat zárásaként a résztvevő strandok
együttesei mérhették össze egymással az erejüket három sportágban.
Kellemes, sportolásra alkalmas idő fogadta a résztvevőket a Lido Strandon, a csapatokat
Kozmann György sportért felelős helyettes államtitkár és Fekete-Páris Judit, a Balaton Fejlesztési
Tanács gazdasági igazgatója köszöntötte. A remek minőségű pályákon ezúttal is egymást érték a
mérkőzések. A legnépesebb mezőny szokás szerint a strandröplabda-tornára gyűlt össze, ahol 14
páros versengett a győzelemért. A döntőt végül egy révfülöpi és egy siófoki duó játszotta
egymással, és a Veszprém megyeiek kerekedtek felül.
A streetballcsaták is sok izgalmat hoztak, és a korábbi többszörös győztes siófokiak a tavalyi
harmadik hely után visszahódították elsőségüket. A strandfoci-torna döntőjében a zánkaiak
kerekedtek felül a Balatonberényiek ellen.
Az elért eredmények összesítése után kiderült, hogy a Balaton legsportosabb települése címet az
idén Siófok érdemelte ki Ábrahámhegy és Zánka előtt. A díjakat Péter Károly, Vonyarcvashegy
polgármestere, Vörös Csaba, az Intersport keszthelyi üzletvezetője és Bartsch János főszervező
adta át.
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A programsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportügyekért Felelős Államtitkársága és
a települési önkormányzatok támogatásával, a Balaton Fejlesztési Tanács szervezésében valósult
meg. A helyi szervezők 34 település 37 strandján, 17 Veszprém, 4 Zala és 16 Somogy megyei
helyszínen várták a szervezett keretek között sportolni szándékozókat az elmúlt két és fél
hónapban.
Az eredmények:
Streetball (9 csapat):
1. Siófok
2. Ábrahámhegy
3. Gyenesdiás
Strandfoci (10 csapat):
1. Zánka
2. Balatonberény
3. Ábrahámhegy
Strandröplabda (14 páros):
1. Révfülöp
2. Siófok
3. Balatonszárszó
Összesített végeredmény, a
Legsportosabb Település címért:
1. Siófok
2. Ábrahámhegy
3. Zánka

Kocsitolás a Festetics Vágtán
Településünk idén ellátogatott Gyenesdiásra, a Festetics Vágtára, ahol a kocsi toló versenybe
nevezett.
A versenynek nem kisebb a tétje, mint hogy kocsi
tolásban bejutni a Nemzeti Vágta elődöntőjébe, majd
pedig a döntőjébe Budapestre.
Ábrahámhegy csapata első körben parádés
versenyzéssel vette az akadályt, ami 250 métert
jelentett
igen
laza
talajon.
Hurrá!
Csapatunk az elődöntőbe jutott, irány Kaposvár!
Kaposvárra megérkezvén szembesült a helyi
különítmény, hogy egy kommunikációs félreértések
sorozata
után
elkéstek.
A késést sajnos nem vették jó néven, így 2 kocsi
hátrányból indulva a pályán, már csak a tisztes
helytállás volt a cél, amit a versenyzők meg is tettek.
Megtettek?
Meg bizony, hiszen a két kocsi hátrányt egy fél kocsi hosszra ledolgozták, de mind hiába ... Bőcs
község nyert, így ők jutottak a Nemzeti Vágta Kocsitoló verseny döntőjébe.
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A csapat tagjai:
Piros Zita, Miklai Zsuzska, Galler
Boglárka, Vella Zsolt, Sütő Árpád,
Tóth Gábor, Galler István
A képről hiányzik: Galler Boglárka

Borverseny Ábrahámhegyen
Mozgalmasra sikeredett a július utolsó hétvégéje,
ugyanis már reggel kinyitotta a kapuit a
Művelődési
Ház.
Reggel
09:30
órakor
megkezdődött a közkedvelt ábrahámhegyi
nyilvános borverseny. Ábrahámhegy borászai
hozzák el ide hosszú évek óta a borászatuk
folyékony aranyát más-más évjáratban. A bírák
hozzák meg a döntéseiket, amit azonnal meg is
osztanak a nagyérdeművel, hiszen közösen
kóstolják a hegy levét. Mint minden évben ezen a
borversenyen dől el kié lesz az Ábrahámhegy
bora cím. A verseny végeredményét az
ábrahámhegyi bornapok nyitó estéjén hirdetik ki,
ünnepélyes keretek közt.

Ábrahámhegy ismét Budapesten!
Hétvégén rendezték meg kilencedik alkalommal a Nemzeti Vágtát a
budapesti Hősök terén. A magyar hagyományokra épülő lovasverseny
idén tizenkét magyarországi és négy határon túli Elővágta eredménye
alapján alakult ki, hogy kik képviselhetik településeiket a Magyarország
legnagyobb modernkori lovas ünnepén. Ábrahámhegy képviseletében
felnőtt kategóriában Hajdú Jánosné Bacsevits Eszter, Kitti nevű lovával,
egy 13 éves Kisbéri félvér fajtájú kancával vett részt, melyet Hajdú
János tenyésztett. Míg kishuszár kategóriában Tóth Tamara , Archibald
nevű pónilovával aratott sikereket.
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A Nemzeti Vágta nem egy hagyományos lóverseny, hiszen a lovak és
lovasaik nem a saját, hanem településük dicsőségéért futnak egy extrém
lovas helyszínen, a Millenniumi emlékmű körül épített pályán. Hajdú
Jánosné a Kaposvári Vágta előfutamán elért helyezésével, míg Tóth
Tamara Széchenyi Vágtán szerzett ezüst érmével kvalifikálta magát
Ábrahámhegy színeiben a budapesti döntőre, ahol több száz település
közül csak 72 vehet részt. A bejutott települések az Andrássy úton,
„Vágta Korzón” kialakított sátrakban bemutatkozhatnak szombaton és
vasárnap több tízezer látogató előtt, ahol megismertethetik a településük
értékeit, programjait, hogy miért is érdemes ellátogatni hozzájuk.
Szombaton a mostoha időjárás ellenére is megrendezett budapesti
előfutamon, jó startot véve Tóth Tamara bejutott a vasárnap esti döntőbe, ahol 5. helyezést ért el,
míg Hajdú Jánosné egy kedvezőtlen start ellenére a harmadik helyig küzdötte fel magát az ötödik
előfutamban.

XIII. Bornapok
Ez az a rendezvény, amelyet nem egyszerű írott formában bemutatni, megmutatni a nagyérdemű
közönségnek, mivel aki nem látogatott ki a tűzoltó
parkba, hogy részt vegyen az idei év borkínálat
kóstolóján, annak csak eseményeket, résztvevő
vendégeket, előadókat, némileg a hangulatot
tudjuk megszínezve leírni. Évről évre azon
gondolkodunk el szervezők, vendégek, hogy jó
felé haladunk-e, mivel kicsinek bizonyul a helyszín
befogadóképessége.
Mint ahogy már sokadik éve a sátor szerda estétől
vasárnap estéig megtelik szórakozni vágyó,
mulatozó emberekkel. Ugyan nem kis mértékben
a hangulatot fokozzák a helyi termelők kiváló borai is. Hagyományosan a szerdai napon zajlott le
az ábrahámhegyi nyilvános borverseny
eredményhirdetése. A megnyitó ünnepségre
vendégek jöttek a Cseh, Lengyel, és Szlovák
testvértelepülésekről is. Na de álljunk meg itt
egy pillanatra, hiszen a Szlovák Nagymegyer
település MÉG nem testvértelepülésünk, de
sebaj, majd lesz. Vella Zsolt polgármester úr ki
is emelte megnyitó beszédében, hogy
Ábrahámhegynek, a mindössze 554 fő állandó
lakossal rendelkező településnek sikerült a
visegrádi négyeket összehozni. (Azt gondolom
ez a nemzetközi kommunikáció, és szervezés
példaértékű egy ilyen kis településnél. -szerk-)
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A műsor Nagymegyer településről érkezett népdalcsokorral kezdődött, majd egy kicsit
könnyedebb műfajjal következett: Daniel Speer Bass (DSB), akik egy jazz show keretein belül
szereztek élményt a kilátogató vendégeknek.
Az estének persze még nincs vége, hiszen ha szerda, akkor Gaál Szabi szolgáltatatta a
talpalávalót hajnal kettőig.
Csütörtökön a nagy meglepetést okozó
Random Acoustic zenélt Csenge nem
mindennapi hangján nyűgözte le a kicsiket és a
nagyokat.
Sokan
küzdöttek
a
libabőr
jelenséggel a koncert alatt. Köszönjük az ÉLŐ
zenét. Ezek után DJ Szaszának nem volt
könnyű dolga, ám a régi slágerekkel fokozta a
hangulatot a bornapok második éjszakáján. Az
este záró akkordjaként kialakult az idei
bornapok záródala, ami nem más, mint a Soho
Party-tól az éjjel soha nem érhet véget.
Amíg pénteken napközben a strandon
pihenéssel
regenerálódni,
addig
este
szórakozni kell.(már aki megtehette) Készül a
harmadik nap hangulata, egy kis adag
népzene, a talpalávalót a Gerence néptánc
együttes segítségével sikerült létrehozni. A
táncház is nagy sikert aratott, a fiatalok és
idősek körében is. Élőben követte őket a
Diamond Exclusive együttes. Ám a rossz idő
nem kedvezett a vendégeknek, megérkezett
nagy dirr-durral a vihar, ami sajnálatosan
derékba vágta a szórakozni vágyók lendületét.
Szombat nem jelentett mást számunkra, mint a mély vizet. Erős szél, derékfájdalom, hurrá, mi
jöhet még? (de a frizurám TAFT :) )
Bála kupával kezdődött a reggel, a résztvevő települések közt köszönthettük Badacsonytomaj,
Szigliget,
Badacsonytördemic,
és
Ábrahámhegy települések erős embereit. A
döcögő kezdés után komoly megpróbáltatások
állták útját a csapatoknak, itt meg kell
köszönjük az önzetlen segítséget Dressel
Árminnak az időmérést, Szlekovics Csabának a
műsorvezetést, Góth Péternek a talicskát, és a
tűzoltóknak a felszerelést. A csapatok pont
ebédidőre végeztek a feladataikkal, mondhatni
megváltás volt számukra finom étel, hiszen
mindeközben a sátorban pörköltfőző verseny
zajlott. nyolc csapat állt a katlan mellé, hogy
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megmérettessék magukat. az idei nyertesek a VADORZOOK lettek. Míg a konyhaművészek
alkottak, addig a sátor másik felében a gyermekek agyagozhattak, kézműveskedhettek.
A zsibvásár is szerves része a bornapoknak, ez is párhuzamosan zajlott, ahol nagyon sok
érdekességre bukkanhattunk.
A délutáni kis pihenőt kihasználva lehetett kicsit szusszanni, az est tartogatott meglepetéseket.
A pihenő után jöttek a tapolcai Batsányi
néptánc együttes pezsgő lábú táncosai, a
legifjabbakkal felvértezve, egy fergeteges
műsort adtak. Az A'la Carte zenekar
szolgáltatta a talpalávalót az este folyamán. Ó
hát nem szól senki? Kihagytuk a szombat este
nagy csobbanását, a Jégmadár Nyugdíjasklub
műsorát. Egy leírhatatlan élmény, aki nem
látta, az lemaradt, kimaradt, csak az
elbeszélésekből tudhatja meg hogy is zajlott.
Mi is szeretnénk ilyen aktívak lenni ennyi
idősen, és nem utolsó sorban így mozogni.
Vasárnap, az utolshow. Igen, show, mivel a BIG Mouse
elkezdte felemelni operett műsorával a hangulatot, amit
Pitti Katalin tovább hegyezett éles hangjával, hogy
kicsúcsosodjon az esti borkirálynő választásra. Az idei
borkirálynő Homonnay Csenge lett, gratulálunk a
címhez.
U.I. - Az ábrahámhegyi bornapok évről évre változik,
megújul. Ez a fejlődés nem működhet az önzetlen
segítők nélkül, akiket a felsorolni nem is lehet. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik idejüket, pénzüket, és tehetségüket nem
sajnálva fáradoztak velünk közösen, egy ilyen nagy rendezvény sikeréért. Reméljük jövőre mind
többen kapnak kedvet, hogy részt vegyenek egy ilyen nagyszabású rendezvény lebonyolításában.
Ugyanakkor egy csapatot mégis ki kell, hogy emeljünk, a Polgárőröket, akik a rendezvényen
minden este nagy türelemmel és szakértelemmel látták el a feladatukat, köszönet érte. (szervezők-)

Mert segíteni így is lehet!
A nagy karácsonyi jótékonykodás kapcsán jutott eszembe, hogyan tudnék
segíteni én is. Az adományként küldött pénzt olyan személytelennek
éreztem. Az ötlet megszületett, az ötletből terv lett, a tervből megvalósítás.
Olyan családon szerettem volna segíteni, akik valóságosan, kézzel
foghatóan, láthatóan örülnek a kapott adománynak.
Szállásadóként egy nagycsaládot terveztem vendégül látni. Az ötletet egy
rendezvény kapcsán említettem meg a Polgármester úrnak és azonnal
bátorított, szervezzem meg, és Ő támogat. A nagycsaládot egy általános
iskolai volt tanárom feleségén keresztül sikerült megtalálnom.
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Karcagi lányként első vendégül látandó családot is onnan szerettem volna. A tanárnő és nevén
nevezem őt, Lakatosné Évike segített. Ő jól ismeri a tanítványait és családjaikat. A kérésem az
volt, hogy minimum négy kiskorú gyermeket neveljen a két szülő, akik dolgoznak, becsülettel
nevelik gyermekeiket. Évike meg is találta nekem a Horváth családot két nap alatt. Felvettem
velük a kapcsolatot és elfogadták a meghívásomat. Ezután tovább gondoltam a tervemet. Mi
lenne, ha beavatnám az Ábrahámhegyen élő és dolgozó vállalkozókat, akik vendéglátó
egységgel, nyári szezonban nyitva vannak. Mindegyiket személyesen felkerestem és a
legnagyobb örömömre, meglepetésemre mindannyian segíteni szerettek volna. Így sikerült a
vendég család részére egy hét teljes ebéd, vacsora, strandi belépőt és még más meglepetéseket
összegyűjteni. A család június 22.-én megérkezett Ábrahámhegyre, és átadhattam nekik a
településünk ajándékait.
És itt szeretném megnevezni a segítőket:
Ábrahámhegy Község Önkormányzata - strandi belépővel
egy hétre a teljes családnak. A standon négy büfé,
nevezetesen Pintér Domi, Szabados Tibi, Horváth kert, és
Iváskó Misi büféje, látta vendégül egy - egy ebéd, fagylalt,
jégkrém, üdítő, és minden finomsággal őket. A település többi
vállalkozása, Barna borozó egy vacsorával és innivalóval,
Grill kert szintén vacsorával, a Muskátli vendéglő is minden
jóval kedveskedet, a Tacó átjáró Bár egy finom vacsorával, az
Ábrahámhegy teázó fagylalttal, kávéval, üdítővel egy szép
délutánon, a Lacus Pelsó pizzéria szintén vacsorával fogadta
a népes családot. És a felsorolásból nem hagyhatom ki a
Salföldi Pajta Galériát, akik szintén örömest vendégül látták őket, miután a család meglátogatta a
Természetvédelmi majort. Az utolsó napot az én kertemben közösen főzött galaburgyival
koronáztuk meg. Ezúton is köszönöm Ábrahámhegy valamennyi segítő vállalkozásának,
Polgármester úrnak a segítségét, felejthetetlen élményt nyújtottunk egy kedves, jóravaló
családnak. Úgy gondolom ilyen örömet szerezni egy családnak csak jó szívvel, jó sok szeretettel
lehet. A jövőre nézve is szeretném ezt tovább vinni és nem titkolt szándékom, minél több Balatoni
település csatlakozzon ehhez a jótékonysági nyaraltatáshoz. A család nevében is megköszönöm
a település vendégszeretetét. Mert így is lehet!
Borbély Zsuzsanna

Én így láttam…
Pörgős zenére, határozott, de kecses mozdulatokkal vonultak színpadra a „Jégmadár” Nyugdíjas
Klub hölgytagjai. Egy sajnálatos baleset miatt én sajnos nem tudtam velük tartani, ezért én külső
szemlélőként figyeltem nyugdíjas társaim produkcióját.
Nem akarok „hazabeszélni”, de véleményem szerint ismét olyan produkcióval álltak elő, amely
remekül sikerült. Minden egyes mozdulatuk arról árulkodott, hogy szívvel- lélekkel készültek, hogy
fegyelmezetten, legjobb tudásuk szerint igyekeztek elsajátítani a mozdulatokat.
A végeredmény egy színvonalas, játékos jelenet volt, amihez szívből gratulálok nyugdíjas
társaimnak. A hatás nem maradt el, a közönség reakciója önmagáért beszélt: nagy tapssal és
hatalmas ovációval hálálták meg a szórakoztatást.
Köszönet illeti a Nyugdíjas Klub férfitagjait, akik segítették és támogatták a hölgyeket. Köszönjük
klub vezetőnknek, Szilvinek és férjének, Lacinak az odaadó munkáját.
A pikáns öltözéket Miklai Zsuzsannának köszönjük, aki egyben az ötletgazda is volt ebben a
történetben. A műsor támogatója volt a Tapolca Áruház emeletén található Kínai Áruház.
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Köszönjük Polgármester Úrnak, hogy a fellépés után finom borocskával reprezentált meg
bennünket. Köszönjük a finom sütiket,
pogikat, kenyérlángosokat a Nyugdíjas Klub
tagjainak. Szereplők, akiknek a vidám
műsort köszönhetjük:
Berki Józsefné, Csejtey Istvánné, Göcző
Mihályné, Kandikó Ferencné, Szabó Béláné,
Szabó Lászlóné, Szabóné Berki Szilvia, Dr.
Szilágyi Jánosné, Tóth Lukácsné, Varjas
Györgyné

Szávai Gézáné

Köszönjük Szávainé Erzsikének, hogy a fellépésünk után „terülj asztalkát” varázsolt nekünk, és
görögdinnyével, pálinkával, sajttálakkal kínált bennünket.
„Jégmadár” Nyugdíjas Klub tagja

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. megkezdi a
zöldhulladék begyűjtését.
A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a
környezettudatosságra és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk! Ugyanis az így begyűjtésre kerülő
zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,), ahelyett, hogy elégetnék, vagy lerakóra kerülne,
komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle ipari
szennyeződéstől mentesen szíveskedjenek elhelyezni a konténerbe (műanyag, pet, fém, stb
nélkül).
Azok a lakosok, akiknek az őszi gyűjtési időszakban a meghirdetett időpontok nem felelnek
meg, a nyitvatartási napokon bevihetik zöldhulladékukat társaságunk Hulladékgyűjtő
udvarába (8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz, Regionális Hulladékkezelő Központ mellett
található), ahol kollégáink azt külön térítési díj nélkül átveszik.
Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása: Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.
A begyűjtés az alábbi körzetbeosztások alapján és időpontokban történik:
Település

Kihelyezés időpontja

Kihelyezés helyszíne

Kihelyezett
konténer
darabszáma

Ábrahámhegy

2016. október 12.
2016. november 09.

Focipálya, Tűzoltó szertár mellett,

1 db 30 m3

A konténer a településen a megadott napon és helyen 8-16 óra között áll rendelkezésre.
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Ábrahámhegyi Tűzoltók lépcsőt futottak
Szeptember 24-én Budapesten a Semmelweis Egyetem Elméleti tömbjében rendezte meg a BM.
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
a
2016.évi
Országos
Lépcsőfutó Bajnokságot.
A versenyen Pál Katalin és Dressel Ármin képviselte az
Ábrahámhegyi
Önkéntes
Tűzoltó
Egyesületet.
A
megmérettetésen több mint 200 tűzoltó versenyzett egymással,
és a saját fizikai képességeivel, ugyanis a feladat nem volt
egyszerű. Feljutni a 23.emeletre, és ha ez még nem lenne
önmagában is elég, ott a kb 25kg-os teljes tűzoltó védőöltözet,
ami magába foglalja a sűrített levegővel töltött palackot, és
persze a légző maszkot. Minden egyes jelentkező nagy fizikai
megterhelést vállalt be ezzel. Ez a verseny is, mint minden más
sportág, hosszas felkészülést igényelt. A légző maszknak
köszönhetően a levegővétel sem olyan egyszerű, mintha a
szabad levegőn lenne az ember. Ráadásul a gyorsan kiáramló
levegő miatt mind a légpalack, mind pedig az ember tüdeje
"lefagy". Az elején még nagy lendülettel, kettesével szedve a
lépcsőfokokat indultunk meg, majd ahogy egyre feljebb
kerültünk fogyott az erő.
A végére már csak
egyesével, de minden egyes lépcsőfokért keményen
megdolgozva beértünk a célba. A 23. emeltre felérve
mindenki térdre rogyva négykézláb támaszkodva próbálta
visszanyerni az energiáját, hogy le tudja venni a légző
felszerelést, és végre újra beleszippanthasson egy jó
nagyot a szabad levegőbe. Hosszas pihenő percek után
végül lift segítségével újra visszajutott mindenki a
földszintre. Legjobb időeredmény 2 perc 29 másodperc
volt. Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületből Pál
Katalin 4perc 32másodperc, míg Dressel Ármin 4perc
24másodperc alatt teljesítette a távot. Pál Katalin női
egyéni kategóriában egyedüli versenyző volt az egész
országból, de időeredményével a férfi kategóriában is
megállná a helyét, míg Dressel Ármin mint legfiatalabb
induló különdíját vihette haza . Ami az időeredményeket
illeti nem is olyan fontosak, hiszen mindenki a saját
erejével, és teljesítő képességével versenyez. Jövőre
ismét szeretnénk részt venni ezen megmérettetésen, és
legyőzni a 23 emeletnyi szintkülönbséget, illetve teljesítő
képességünk határait.
D.Á
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Egy orvostörténész Ábrahám kebelén
A minap – örömömre - egy szép ábrahámhegyi képeslapot hozott a postás. Hátoldalán
megtisztelő felkérést olvashattam, mely szerint emlékezzek meg a neves orvostörténészről,
Varannai Gyuláról, akinek életében szeretett pihenőhelye volt Ábrahámhegy, majd kívánságára
hamvai is itt, „Ábrahám kebelén”, pontosabban a község templomában nyugszanak. Emléke
felidézésének apropóját pedig az adja, hogy ez évben van 40 éves jubileuma az általa alapított
Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi Numizmatikai Szakosztályának.
A felvidéki Szakolcán, 1905. február 17-én született
Varannai Gyula a magyar orvosi numizmatika
kiemelkedő alakja, aki az éremtan e speciális ágát úgy
elméleti, mint gyakorlati szempontból tudományos
igényességgel művelte. Családjával együtt Trianon
után költözött Budapestre. Itt avatták doktorrá 1929ben, melyet követően orvosi hivatását is a fővárosban,
azon belül Zugló kertvárosában gyakorolta.
Az érmek iránti érdeklődése családi eredetű, ugyanis
édesapjának volt egy kis gyűjteménye és ő vitte el
egyetemista fiát a Magyar Numizmatikai Társulat
üléseire is. Itt az éremtan tudományának olyan jeles
képviselőivel ismerkedhetett meg, mint pl. Hóman
Bálint, Dessewffy Miklós, Gohl Ödön, vagy a kiváló
gyermekorvos, Faludi Géza, akit a „medicina in nummis” („orvostudomány az érmeken”) első
hazai művelőjének, találkozásuk után pedig Varannai tanítómesterének tekinthetünk. Ő maga így
írt erről: „A Társulatban figyelt fel rám Faludi Géza főorvos, akinek az orvosérem gyűjteménye már
határainkon túl is ismert volt. Őtőle tanultam meg, hogy minden éremnek megvan a maga
története.” Ismeretségük később szoros szakmai kapcsolattá és barátsággá patinásodott.
Faludi Géza szellemi öröksége jó kézbe került. Bizonyíték erre, hogy Varannai Gyula nemcsak
egyedülálló nagyságú és szépségű orvosi éremgyűjteményt hozott létre, amelynek ritkább
darabjaiból még életében a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum egészíthette ki éremtárát, hanem
írásaival is sok fehér foltot tüntetett el az orvostörténelmi és numizmatikai szakirodalom térképéről.
Terjedelmi okok miatt nem részletezhetjük mind az 56 közleményét, de mindenképpen
megemlítendőnek tartjuk mesteréről, Faludi Gézáról az Orvosi Hetilapban, a Semmelweis Ignácot
ábrázoló érmekről, illetve a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek
numizmatikai emlékeiről Az Érem című lapban, a szerzői jogról a magyar éremművészetben a
Magyar Numizmatikai Társulat évkönyvében, végül a magyar orvosi jutalomérmekről az
Orvostörténeti Közleményekben írott cikkeit. Irodalmi munkásságának csúcsát az 1977-ben
megjelent, az idők folyamán fogalommá vált és ma már csak „Huszár-Varannai”-ként emlegetett,
minden idők legteljesebb magyar orvosi éremkatalógusa jelentette. Ennek előzményeiről és
keletkezéséről egyik írásában így emlékezett: „1958-ban felkért az Orvostörténeti Könyvtár
vezetője, hogy állítsam össze a magyar orvosok érmeinek lajstromát a Communicationes (az
Orvostörténeti Közlemények latin címének kezdő szava) számára. Ez a közlemény meg is jelent a
sorozat 12. számában a magyar éremművészet rövid történetének párhuzamos vázolásával. Ez
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az összeállítás lett később ösztönzője és magja annak a 215 oldalas könyvnek, melyet Huszár
Lajossal állítottunk össze angol nyelven. A könyv 2032 tárgyat sorol fel és több, mint 700 érem,
kitüntetés, jelvény fényképét közli.” (A híres katalógus címlapja ábránkon látható).
Varannai Gyula szervezte meg 1976-ban a Magyar Orvostörténelmi Társaság Numizmatikai
Szakosztályát, amely azóta is évente két alkalommal tart összejövetelt. A napjainkig megtartott 80
ülésen közel 200 előadás hangzott el, melyből több alkalommal Varannai Gyula mindig tanulságos
értekezését is hallhatták a megjelent érdeklődők.
Orvostörténelmi és orvosi numizmatikai munkásságát
hivatalosan is nagyra becsülték: a Numizmatikai Társulat
tiszteletbeli tagjává, az Orvostörténelmi Társaság Orvosi
Numizmatikai Szakosztálya tiszteletbeli elnökévé fogadta
és előbbi a Réthy László, utóbbi pedig a Weszprémi István
emlékéremmel tüntette ki, míg a Magyar Éremgyűjtők
Egyesülete a Széchényi Ferenc jutalomérem I. fokozatával
ismerte el érdemeit.
Orvosként is mindenkor helytállt, foglalkozását hivatásnak
tekintette. A diploma megszerzése után a Szt. Rókus
Kórház belgyógyászatán szerzett szakképesítést, később
körzeti orvos, majd körzeti főorvos volt a lakhelyéül is
szolgáló Zuglóban. Orvosi kötelességét a legnehezebb időkben is - II. Világháború, 1956-os
forradalom- önfeláldozóan teljesítette. Biztosan nem véletlen, hogy az őt érmeken megörökítő
neves művészek közül kettő az irgalmas szamaritánus bibliai történetét választotta a hátlap
témájául! (Varannai Gyuláról hat portrés érem készült, melyből kettőt Reményi József, kettőt Fritz
Mihály, egyet-egyet pedig Csúcs Ferenc, illetve Madarassy Walter mintázott.)
Képeinken a legújabb alkotás, nevezetesen az ifj. Varannai Gyula által napjainkban megtervezett
és Fritz Mihály éremművész által kivitelezett érem látható. A formabontó alakú (téglalap a körben)
medál előlapján Varannai Gyula könyvet olvas. A hátlapon a körirat és a szalag felirata fent a
legrangosabb orvostörténelmi kitüntetését (Weszprémi Emlékérem) tudatja, míg alul Schultheisz
Emilnek, a Weszprémi Emlékérem Bizottság elnökének és Antall Józsefnek, az Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum igazgatójának, a későbbi miniszterelnöknek az aláírása olvasható. A képi
motívumok Varannai életének és munkálkodásának főbb helyszíneit jelzik, nevezetesen az
Orvostörténelmi Társaság, valamint Zugló és Ábrahámhegy címereit láthatjuk. A negyedikként
szereplő
„szocialista”
magyar
címer
szerepe
már
nehezebben
értelmezhető.
Varannai Gyula Alma Materétől 1979-ben az arany, majd 1989-ben a gyémánt diplomát is
megkapta. Budapesten hunyt el 1993. február 18-án.
Végezetül e sorok írója - aki több évtizede ismerte és nem csak orvoskollégájának, hanem
barátjának is mondhatta Varannai Gyulát - ma sem tud mást mondani, mint amit közvetlenül a
halála után a nekrológban leírt: „Azért szerettem és tiszteltem Gyula bácsit, mert szerény
közvetlensége nagy tárgyi tudással, önzetlen segítőkészséggel, az orvosi hivatás és a művészet
szeretetével párosult!”
Süle Tamás dr.
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Nagymegyeri Lecsófesztivál
Ábrahámhegy település meghívást kapott a
Nagymegyeren
(Szlovákia)
rendezett
nyárbúcsúztató és lecsófesztiválra, szeptember
15-17 ig.
A három napos rendezvényre a 8 fős csapatunk
szombaton érkezett, a fő attrakcióra, a
lecsófőzésre. a bírák a kóstolójegyet vásárolt
kedves vendégek voltak. A rossz idő nem
kedvezett a fellépőknek, és a szorgos
konyhaművészeknek. A hatalmas adag balatoni
lecsóval Frantal Róbert, és párja Lakics Judit
elnyerték a verseny különdíját.

Államalapító Szent István nap Az augusztus 20.
A minden magyar ember számára a
legbecsesebb ünnepek közé tartozik. Hogy, ki
milyen formában ünnepel és hol, maga dönti el.
Mi itt Ábrahámhegyen a családias ünneplést
szeretnénk képviselni. Persze, a himnusz,
szózat
megnyitóbeszédek,
mellet
becsempésztük a kedves ábrahámhegyi
gyerekek rövid műsorát, néptáncot, musicalt. A
szentelt kenyér és szentelt bor kínálása sem
maradhat el, és igen a tűzijáték, a nyári est
talán utolsó, fényes momentuma. Dicsőíti az
ünnepet és búcsúztatja a nyarat.

Gólyahír
2016.június 30-án születtem Keszthelyen 3710
grammal és 52 cm-rel.
Nevem: Frantal Kitti
Nagyon jó kisbaba vagyok, aki szereti a pocakját.
Jókat eszek és alszok és családom legnagyobb
örömére keveset sírok.
Édesapám: Frantal Szabolcs
Édesanyám: Gáspár Anita
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Ábrahámhegyi Hírmondó

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.huhonlap: 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

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:
Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105

ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA
8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006
dr. Ásványi Tamás 20/9217-372

Ábrahámhegyi Hírmondó
Felelős kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Szerkesztő:Szepesi Gusztáv Extreme Movie Kft.
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Ny.sz: MKMB/PHF/1461/Ve/94
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