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Karácsonyi köszöntő
Megérkezett az adventi időszak, mondhatnám úgy is, hogy a karácsonyi előköszöntő. Az advent,
a négy hetes „szent idő” karácsonyra való lelki felkészülés, a várakozás a reménykedés ideje. A
koszorúk már elfoglalták főhelyüket a templomokban,
otthonokban és meggyúltak rajtuk az első adventi
gyertyák,
melyek
a
készülődés
hírnökei.
Vannak időszakok, amikor az ember jobban kell hogy
összpontosítson, és valamilyen oknál fogva jobban is
sikerül ez, mint általában. Nem mintha máskor nem
lenne szükség a szeretetre, de mégis valahogy ilyenkor a karácsonyt megelőző időszakban láthatóan és
megtapasztalhatóan bizonyossá válik a jóakarat, a
nagyobb egymásra való figyelés érzése. És ez mind
azért, mert az emberek nem csak külsőleg öltöznek
fel és válnak mutatósabbakká, de inkább azért, mert
ilyenkor a lélek is felöltözik. A szeretet tökéletesen összefog mindent, Advent erre figyelmeztet.
Nem elég minden egyéb a karácsonyi ünnephez, feldíszített fenyőfa, ajándékok sokasága, ha hiányzik a szeretet, nem lesz teljes az ünnep. A világ és benne az ember egyre fokozódó lelki éberséggel készül fogadni a szeretet ünnepét.
Mégis a hozzánk közelítő ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a
sötétségben. Várjuk megérkezését, csendességét. Karácsony, mikor Jézus Krisztus születésére
emlékezik a keresztény világ. Korunkban azonban a karácsony a szeretet, az öröm, a békesség, a
család, az otthon ünnepe is. Karácsonyra készülünk, és minden bizonnyal ennek a várakozásnak
van egy felfokozott lüktetése, mert minden feltételt biztosítani szeretnék ahhoz, hogy a karácsonyi
ünnep teljes, boldog és meghitt legyen. Az ünnep előtt ezért sokszor a feladatokat, a tennivalókat
látjuk. Életünk tele van hanggal, zajjal, rohanással, holott az Adventnek meg kellene állítania, s ki
kellene emelkednie a felfokozott hangok világából.
A karácsony nem egyszerűen csak egy ünnep, nem egyszerűen a családdal együtt töltött néhány
nap,
nem
egyszerűen
az
örömszerzés
és
a
megajándékozás
alkalma.
Mi tehát a karácsony titka? Mutassa meg a szeretet útját, hogy váltsa meg életünket. A szeretet
nem forradalmakkal és törvényerejű rendeletekkel, határozatokkal, nem többségi szavazatokkal
jön létre, hanem úgy, hogy rájövünk, szükségünk van egymásra. Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős személyre, akinek elintéztünk egy-egy ügyet, gondolXXIII. évfolyam 4. szám 2016. december
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junk önmagunkra, amikor sikerült elrendezni egy-egy nézeteltérést. Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük
egymás
hiányosságait,
értelmet
és
örömöt
adunk
egymás
életének.
2016 adventjében legyen az egyik legfőbb feladatunk, hogy megteremtsük életünkben a csendet.
A csendet, hogy halljuk Isten szavát, és szívünk, lelkünk felkészülhessen az ünnepre.
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével. Egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk a lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik a szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az ember, aki
nem saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belső világában, saját lelkében és a maga
környezetében, mindenekelőtt családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is.
Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet
teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket.
Kívánom, hogy az ünnepi időt akár egyedül, akár szeretteik körében töltik, segítse Önöket testi,
szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új szívvel és
újult erővel kezdhessük.
Kedves ábrahámhegyi lakosok!
Az ünnep emelkedett hangulatú perceiben engedjék meg, hogy magam és a Képviselő-testület
nevében békés, nyugodt karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánjak.
Kívánom, hogy 2017-ben terveik maradéktalanul megvalósuljanak, s családjuk körében boldogan,
szeretetben éljenek.
Vella Ferenc Zsolt
polgármester

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 hozzá szól, 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
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NABE pad története
A csoportunk 2002 februárjában alakult azzal a céllal, hogy megőrizzük kulturális örökségünket,
segítsük a település tisztaságának megőrzését, a lakhelyünk virágosításában és környezeti építésében az önkormányzattal együtt működve dolgozzunk. Az önkormányzat egy szép és méltó emlékhelyet hozott létre a hősi halottak részére, ahová csoportunk 2003 tavaszán szemetes edényt és
egy öntöttvas, esztétikus, a helyhez illő pihenő
padot vásárolt és helyezett ki. Számomra jó érzés
volt naponta elmenni előtte, néha a barátaimmal
megpihentünk rajta és megbeszéltük a világ dolgait. Sajnos ezt a padot 2015 nyarán, pontosan a
Bornapok ideje alatt vandálok, randalírozó társaság megrongálta, összetörte, és el is vitte a helyszínről (azóta sem derült ki az elkövető kiléte). Nagyon hiányzott nekem és az erre járó embereknek ez a pad. Nekünk, a csoportnak nem állt anyagi forrásunk rá, hogy pótoljuk a padot. Az Önkormányzat sietett a probléma megoldására, és 2016 nyár elején egy másik padot vásároltak és
helyeztek el a régi helyére. Azóta többször eszembe jut, emberek miért tesznek, miért csinálnak
ilyen és hasonló dolgokat. Ezúton köszönöm meg a Polgármester úrnak és a képviselő testületnek, hogy a hiányt pótolták. Bízom benne ez a pad is hosszú évekig szolgál mindannyiunk örömére. Kérek mindenkit, aki hasonló vandalizmussal, garázda viselkedéssel találkozik településünkön
habozás nélkül jelezze az arra illetékes hatóságnak.
Borbély Zsuzsanna

Egy ábrahámhegyi „remete”
1955-ben szakszervezeti beutalóval Ábrahámhegyen nyaraltam szüleimmel. Egy borús délelőtt
édesapámmal elindultunk a környék Árpád-kori romjait felfedezni.
A kihalt mezei úton a távolból szembe jött velünk egy viharkabátos, töpörödött öregember.
- Talán egy remete – mondta édesapám.
Amikor közelünkbe ért, kiderült, hogy apám régi ismerőse, Szablya János művészettörténész.
Szablya bácsi elmesélte, hogy a nyarakat bátyjával, Szablya-Frischauf Ferenc festőművésszel
Ábrahámhegyen töltik. Villájukat ugyan államosították, és most Jánossy Lajos, a magyar kormány
hívására Angliából 1950-ben hazatért fizikus, egyetemi tanár lakik benne családjával, de azért
nekik is sikerül valahol meghúzni magukat.
Elbúcsúztunk, és többé nem találkoztunk.
A hatvan évvel ezelőtti történet tavaly, a Bernáth Aurél Galériában, az orvos-művészek alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitóján jutott eszembe. De hát mit is tudunk az Ábrahámhegyet annyira
szerető Szablya-művészcsaládról?
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Szablya János képzőművészeti író Budapesten született 1880. augusztus 29-én. 1906-ban részt
vett a Szerda c. folyóirat, majd fivére, Szablya-Frischauf Ferenc kérésére a KÉVE művészegyesület megalapításában, melynek ügyvezető igazgatója lett. Az egyesületnek A Kéve Könyve című,
negyedévenként megjelenő könyv alakú folyóiratát megalapítása, 1912 óta szerkesztette, művészeti tanulmányai itt, valamint A Ház és a Magyar Iparművészet c. folyóiratban jelentek meg.
1932-től az Országos Magyar Iparművészeti Társulat ügyvezető alelnöke volt.
Szablya-Frischauf Ferenc festő- és iparművész, Szablya János testvére Budapesten született
1876. április 9-én. Nagybányán és Münchenben tanult Hollósy Simon egyik legkedvesebb tanítványaként. Finom atmoszferikus, naturalisztikus tájakat és portrékat festett. 1903-ban Budapesten
szabadiskolát nyitott, majd 1906-ban megalapította a Magyar Képzőművészek és Iparművészek
Egyesülete (KÉVE) művészegyesületet. Tanítványa volt többek között Dénes Valéria, Feszty Masa, Kmetty János és Mikola András. Később főleg iparművészettel, bútortervezéssel és belsőépítészeti munkákkal foglalkozott, 1913-tól mint az Iparművészeti Főskola tanára, majd 1938-tól
1943-ig mint igazgatója. Az Országos Iparművészeti Társulat alelnöke, a Magyar Iparművészet c.
folyóirat szerkesztője volt, elméleti munkát is végzett, számos szakcikke jelent meg. Nyugdíjba
vonulása után Ábrahámhegyen, majd Keszthelyen élt. Itt halt meg 1962. október 5-én.
Lohwag Ernesztin, Szablya-Frischauf Ferencné festőművész (Bécs, 1878. január 9. – Budapest,
1940. március 18.). Bécsben, Münchenben és Nagybányán tanult Hollósy Simon irányításával.
1912-ben három képpel részt vett a Nagybányán megrendezett, a művésztelep 17 évének termését bemutató retrospektív kiállításon. Tagja volt a Magyar Képzőművészek és Iparművészek
Egyesülete (KÉVE) művészcsoportnak, melynek kiállításain arcképekkel szerepelt. Nagybányán
finom, érzékeny, a táj és az ember harmonikus kapcsolatát megörökítő plein air kompozíciókat
festett. Ez a szemlélet határozta meg későbbi munkáit is. Az 1910-es évektől festészete a dekorativitás irányába mozdult. Számos miniatűr akvarell portrét is készített. 1910 – 20 között női rajziskolát tartott fenn Budapesten. Emlékét Reményi József két érmen is megörökítette 1940-ben.
Konstantin Frida, Szablya Jánosné festőművész
(Bécs, 1884. május 10. – Budapest, 1918. december 29.) Lohwag Ernesztin testvére. 1905-től
három évig Szablya-Frischauf Ferenc festőiskolájában tanult. Németországban, Olaszországban és Angliában járt tanulmányúton. Megalakulásától, 1907-től kezdve szerepelt a KÉVE művészcsoport kiállításain. 1909-ben a bécsi Hagenbund tárlatán is részt vett. Festészete mellett
grafikai munkássága is jelentős. Hagyatéki kiállítását a KÉVE rendezte meg 1922-ben.A Magyar
Nemzeti Galéria Konstantin Frida 10, Lohwag Ernesztin 8 és Szablya-Frischauf Ferenc 11 képét
őrzi, utóbbinak többek között az Ábrahámhegyi ház c. 46,5x62 cm-es, kartonra festett olajfestményét.
Mindhárom művész Budapesten, a Farkasréti temetőben nyugszik. Az ábrahámhegyi öregek talán
még emlékeznek rájuk.
Dr. Török Pál
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Murcifesztivál 2016
Ismét eltelt egy év. Vége a nyárnak, üres a strand, a nyaralók ablakai, ajtajai bezárva. A falunk
kiürült, már javában bent vagyunk az őszben. Csend van, megváltoztak a színek, a fák levelei
sárgán lengedeznek, a hegyoldalról szüretelők moraja hallatszik. Csend volt szeptember végén,
mikor
is
megkezdődött
a
IX.
Ábrahámhegyi
Murci
Fesztivál.
Testvér településünk fotókiállításával kezdődtek a péntek délutáni programok, amit a kultúrház
emeletén rendezett be Pável barátunk. Az elmúlt években megörökítette Dobruska delegációjával
karöltve főbb rendezvényeink
fontosabb, és érdekes pillanatait.
A szoros baráti kapcsolat idén
már a 15. évet betöltő múltra
tekint vissza. Településünkhöz
méltón, anno 15 éve palackozott
rizlingszilváni borral köszöntötte
az akkori testületi tagokat, illetve
azokat, kik nélkül nem jöhetett
volna létre a testvér települési
megállapodás.
Közreműködésükkel egy virágzó együttműködés jött létre a Cseh és Magyar
felek között. Ezt tovább gondolva
a mai vezetés Szlovák és Lengyel testvértelepülések között szeretné ezen jó kapcsolatot a jövőben ápolni. (Visegrádi négyek)
A köszöntő után a Dobruskai Mazsorettek, és fúvószenekar, a Budapesti Kicsirigók (gyerekek kórusa) szórakoztatta a vendégeket. Az este további programja a strandon folytatódott. Megtelt a
strand, igaz nem strandolókkal, hanem az esti koncertre érkezett kíváncsi látogatókkal. (Bár volt
pár merész vállalkozó, aki megmártózott a nem túl langyosnak mondható Balaton vizében) 19:30
kor a Seas-On együttes kezdett, majd az FRB együttes folytatta. 21 órától végül DJ Szasza zenélt
kifulladásig.
Jól tartalékolt a vendégsereg, hiszen másnap kipihenten álltak készen
a felvonuláshoz. Vállalkozó szelleműek színesítették a felvonuló tömeget, a kirívó, vicces, mosolyt csaló öltözékeikkel. Az indulás, mint
már 9 éve, a strandról történt. A Jó Laci Betyár páratlan stílusával vette a kezébe az irányítást. Ő konferált, irányított, játékra invitálta a
Murcikirály posztra jelentkező bátor daliákat. Az indulásnál Fenyvesi
Zoltán köszöntötte a sokaságot, majd a kígyózó tömeg megindult a
nem kis táv megtételére. A zenével kísért tömegben volt rezesbanda,
harmonikás, futkorászó lisztes csapat, a helyi termelők friss murcival,
kis vonat, szódás autó a fröccshöz, néptáncosok, daloló jégmadarak.
Az első megálló a Sziget utca volt, ahol Szávai és a Varjas család kínálta a 800 méter megtétele után "megfáradt" tömeget. Virág utcában
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Beretzky István, Gyurina László és több nyaraló tulajdonos is vendégül látta a felvonulókat. Tovább haladva, közeledvén a vasúti átjáróhoz már a jó hangulatot megalapozva sietősre kellett
venni a figurát, mivel a vonat menetrend szerint közlekedik. Az időtervet betartottuk, senki sem
maradt le, következett a Honvéd utca. A Barna
borozónál murcival, és kemencés lángossal
marasztalták a sokadalmat. Ízelítőt kaptunk mi
hátul kullogók a mazsorettek, és a rezesbanda
produkciójából, és a Murcikirály választásra
jelentkezők első megmérettetéséből. A Honvéd utcát elhagyva ráfordultunk az Iskola utcára, ahol Pacsi József várta a menetet, majd
újabb megállónál Gombás László kínálta a
megfáradt utazókat. Mivel az idő nagyon kegyes volt hozzánk, mindenki élvezte az üdítő
pontokat. Mondhatni minden 500-800 méter
után találkozhattunk velük. Soron következő
volt az Iskola utca közepén Tóth Zoliék vendégváró kínálása. A Murcikirály választás II.
megmérettetésére
is
itt
került
sor.
Itt torzultak az arcok a nem mindennapi falatok
után, pici szendvics jól meg fűszerezve méreg
erős ízekkel. A következő állomás az Erdős
utca végén várta a felvonulókat, ahol is a
NABE ábrahámhegyi csoportja kedveskedett
minden földi jóval. Indulás a foci pályára, ahol
nagyobb levegőt vehettünk a kimerítő vándorlásunk közben. A lovak leparkolva, a kocsik
pedig kikötve, etetve, itatva. Bocsánat, fordítva. Senki pohara nem volt üresen hagyva. Mire minden egyes produkciót végig néztünk, úgy elszaladt az idő, hogy sorakoztatni kellett a vonulók hadát, hiszen a templomnál várt bennünket Földi Atya, hogy megáldja a hegy levét jelenkori murci
állapotában. A nehézkes indulást felpezsdítette a Kondor család üdítő
oázisa. Volt tea, forralt bor, zsíros
kenyér, és rozé is a kínálatban. Itt is
hamar elfogyott a sok finomság, de
sebaj, hiszen a Galler családnál már
várt az utánpótlás. Finomabbnál finomabb sós, édes falatkák várták a
menetet. Időközben a templomnál
Földi István atya megszentelte a murcival teli hordót, majd megáldva útnak
engedte a sokadalmat. A főúton való
átkelés előtt még erőt kellett venni,
enni, inni! Csillagék és Sellyeiék kínálták meg utoljára a menetet. Igen, közeledtünk már a kis túránk végéhez, hiszen visszaérkezXXIII. évfolyam 4. szám 2016. december
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tünk a 71-es főutat átszelve, vasúton áthaladva,
kiindulási pontunkhoz, a strandra. Itt már a nem
szomjas tömeget a bornapokról is ismert Big
Mouse Band várta. Következtek a Lengyel kórus fellépői, a Dobruskai Mazsorettek és fúvósok, a daloló Kicsirigók, a Batsányi táncegyüttes, a Kükapu néptánc együttes, és a Tördemic
néptáncegyüttes. A Jó Laci Betyár pedig az
utolsó megmérettetést vezényelte le a
Murcikirály választáshoz. A hosszú és kimerítő,
és embert próbáló feladatok megtépázták a
címre jelentkezők számát, mivel a strandi sátorban lévő megmérettetésre már csak 6 "páciens" volt képes. A murci ivás után a táncban kellett
jeleskedni, nem kevés mosolyt csalva a nagyérdemű szurkoló közönség arcára. Az egész napos
jó hangulat folytatódott tánc és zene kíséretében a Chili együttes segedelmével, egész hajnalig.
Köszönet a strandi büféseknek a finom étkek elkészítéséért, és itt külön meg kell említeni a Mohos
családot, akik saját költségükön látták vendégül Dobruska, Miejska Gorka és Nagymegyer települések küldöttségeit.

Október 23. Kirándulás
A Balaton-felvidékhez tartozó klastrom völgyben
járunk Salföld és Ábrahámhegy szomszédságában. Itt bújik meg az 1263 körüli időkből megmaradt építészetileg román kápolna maradványaira
épülő Pálos kolostor romjai. A késő gótikus stílusban átépített kolostor valószínűleg az 1554 es Török hadjárat áldozata lett. A mai állapot 2005-2007
közötti munkálatoknak köszönhetően turisztikai
pihenővel lett kibővítve. Ide vezetett utunk, most
is, mint minden év októberében. Ismeretes hogy
több évre visszamenőleg a falu apraja nagyja felkerekedik, és meghódítja a helyet, ám a szokásostól eltérően, most az ábrahámhegyi Nádirigó
egyesület újonnan megválasztott elnöke vezette a
túrázókat. Ismeretterjesztő előadásban részesültek
a túrázók, és igen érdekes dolgokat tudhattunk
meg. Az út során elhangzottakból később egy 13
kvíz kérdésből összeállított totót tölthetett ki a hallgatóság. Mivel az érdekes és sokak számára új
szemszögből megvilágított természetjárás embert
próbáló feladat, a Vörös Pince, Farkas Balázs,
Szabados Tibor és Márkus Zoltán vendégül látta
menet közben a csapatot. A közel két órás túra
végállomásán napsütés mellett finom ebéd várta a
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megfáradt "vándorokat". Volt forralt bor, és tea is, míg
Góth Peti csapatával már időben elkezdte az ebédhez
valók főzését, hiszen a csülkös pörköltnek idő kell.
Frantal Robi és családja rablóhússal lepték meg a kirándulókat, amit ott a helyszínen tűztek fel a nyársakra. Tóth Gáborék paprikás krumplival, Szabó Zsolt pedig lecsóval várta a túrázókat. A kihelyezett padok,
asztalok hamar megteltek fáradt túrázókkal, hogy mihamarabb elfogyasszák a finomabbnál finomabb étkeket. Hamar elfogyott minden étel, pótolni kellett a forralt bort is a bográcsban. Előkerült a totó kérdés is papír alapú formában, de az Ábrahámhegyről készített kérdések teszt lapja is sokaknak fejtörést
okozott. A díjazottak között Ábrahámhegy település 2016-os borát és kisebb ajándékokat osztott ki
Vella Zsolt polgármester úr, nem megfeledkezve a vállalkozó szellemű, finom ételeket készítőkről.

A NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET
Adventi készülődése
Advent előkészületét november 26-ára szerveztük meg.
Advent jelentése: megérkezés, úrjövetel. Advent, 4 hetet felölelő időszak, mely lelki felkészülés,
várakozás Jézus születésének ünnepére. Első vasárnapja a Szent András apostol (november 30.)
ünnepéhez eső legközelebbi vasárnap. Az emberek bűnbánattal, böjttel készülnek az eljövetelre.
A hagyományos adventi koszorún minden egyes szín jelképez valamit.
A zöld a termés színe, az eljövendő
reményt, a kör alakú forma pedig az
örökkévalóság életet jelenti.
A 3 lila a bűnbánatra, a rózsaszín pedig az örömre utal. Az adventi koszorú
készítése a XIX. sz-ban jött divatba,
amikor is örökzöld ágakkal, fagyöngygyel ünnepelték a téli napéjegyenlőséget, a fény újjászületésének az ünnepét. Ma hagyományos fenyőágakból 4
jelképes gyertyával készül az adventi
koszorú. Régen úgy tartották, az ilyen
koszorú elűzi a gonosz szellemeket.
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Mi is készültünk november 26-a délutánján, a szebbnél- szebb ötletesebb koszorúkkal. Ebben
nagy segítségünkre volt Brandt Imréné, Katalin ábrahámhegyi nyaralótulajdonos, aki önzetlenül
felajánlotta, hogy bevezet bennünket a
kreatív alkotásokba, és beszerezte számunkra a különleges fenyőgallyakat, kellékeket.
Kész alapkoszorúkat is hozott magával,
amiket Ő már otthon előre elkészített.
Akiknek jutott ebből a koszorúkból, csak
díszíteni kellett a csodálatos, különleges
szalagokkal, gyertyákkal. Akiknek pedig
nem jutott a készből, azoknak megmutatta
lépésről – lépésre a koszorú készítésének
fortélyait. Nagy érdeklődéssel figyeltük
minden mozzanatát, és próbáltuk követni. Ha nem is olyan szépre sikerültek, mint az Övé, de volt
sikerélményünk. Boldogan vittük haza a csodálatos adventi koszorúinkat. Köszönjük Katikának, és
reméljük, hogy hosszú éveken keresztül számíthatunk a segítségére.
A terembe nem csak fenyőillat terjengett, hanem a másik helyiségből mézes, fahéjas illat áradt.
Kicsik és nagyok nagy lelkesedéssel gyúrták, formázták a különböző mézes kalácsokat felnőtt
felügyelettel, segítséggel. Mogyoróval, dióval, mazsolával, szezámmaggal, mandulával díszítették,
a végén pedig cukormázzal ékesítették.
Mézeskalács recept, ahogy Irénke
készíti:
Hozzávalók a tésztájához: 1 kg liszt,
3 kávéskanál szódabikarbóna,1 evőkanál Kotányi mézeskalács fűszerkeverék, 30 dkg szitált porcukor, 30 dkg
Rama sütőmargarin, 2,5 dl méz, 3
egész tojás. Ebből az adagból 5 gáz
tepsi mennyiségű sütemény készíthető. A lisztet, szódabikarbónát, fűszerkeveréket, porcukrot, egy tálban öszszekeverem. A mézet langyosra melegítem, (nem szabad forralni, csak melegíteni) beleteszem a
margarint (kevergetve, hogy elolvadjon) és a 3 egész tojást. A lisztes és a mézes keveréket tésztává gyúrom, és 5 cipót formázok belőle. Lisztezett gyúródeszkán a cipókat egyenként, 3-5 mm
vastagra nyújtom, és különböző sütőformákkal kiszaggatom. (A maradék tésztát újra összegyúrom
és nyújtom, formázom, amíg el nem fogy.) A formákat sütőpapírral bélelt lapos gáz-tepsire, sorakoztatom, nem túl közel egymáshoz (sülés közben egy kicsit megdagadnak) és sima sütőben
185ºC-on, légkeveréses sütőben 165ºC-on,5-6 perc alatt világosra sütöm. Nem szabad túlsütni! 56 perc elég, ekkor még picit puhának tűnhet, de kihűlés után pont jó lesz. A kihűlt formákat cukormázzal díszíthetjük, amihez 1 tojásfehérjét 30 dkg szitált porcukorral kell felverni. Nejlonzacskóba
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tesszük, aminek a sarkán pici lyukat vágunk. Több zacskót is előkészíthetünk, így ha kifogyott kidobható, és a másikkal rögtön folytathatjuk a díszítést. Ezt a mázat lehet különböző ételfestékkel
is színezni. Az így készített mézeskalács előnye, hogy a tésztát nem kell pihentetni, és hetekkel
az ünnep előtt elkészíthető. Már másnapra megpuhul és friss és puha marad sokáig.
A karácsony fontos, biztonságot ad, ünnepelni mindig jó, de a KARÁCSONY valahogy mégis más.
„Ha elmúlik karácsony
A szeretet lángja halványabban ég,
De vigyázzunk rá, nem alszik ki még”
Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt kíván a NABE Ábrahámhegyi csoportja

Márton nap
Az idei évben 14. alkalommal gyűltünk össze a
kultúrház nagytermében, hogy élvezzük a közös
együttlét örömét, és nem mellékesen közösen
kóstolgassuk egymás újborait. November 11.éhez számos szokás tartozik, a mi bortermelő
vidékünkön az újborok első megkóstolásának,
és a lúdhúsból készült ételek fogyasztásának
van hagyománya. A gyülekezőt követően a rendezvény szervezője, majd településünk polgármestere köszöntötte a 130 fős vendégsereget.
Az idei év szakmai tapasztalatait és sajátosságait Sellyei Gábor borásztárs osztotta meg az érdeklődőkkel, - akit előző nap avattak Badacsonyban borrendi taggá. A vacsorát most is akárcsak az elmúlt években, a badacsonytomaji Muskátli
vendéglő munkatársai készítették és tálalták fel az asztalokra.
Nagyon finom volt, hálásan köszönjük!
Közben a jelenlévő helyi bortermelők lelkesen
kínálták egymást boraikkal, - megállapítva
hogy bár nem egy csúcsévjárat, de rosszabb
máskor se legyen! Az ízletes falatok elfogyasztását követően, Németh Lajos harmonikás szórakoztatta virtuóz játékával a nagyérdeműt, akik nótás jókedvükkel kapcsolódtak
a muzsikához.
Remek hangulatú rendezvényeinkre, remélem
máskor is sokan ellátogatnak!
Kovács József szervező
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Tatay Sándor Általános Iskola híre
Mézes reggeli
Európa több Uniós országa csatlakozott ahhoz a programhoz, melyet tíz évvel ezelőtt Szlovénia
kezdeményezett. Ezen kezdeményezés célja, hogy megismertesse
a gyermekeket a méhek jelentőségteljes munkájával, felhívja a
figyelmet a mézfogyasztás előnyére és népszerűsítse az egészséges életmódban játszott szerepét.
Iskolánk is részt vett ezen programban és a „mézes reggeli” napján a közeli méhészetből érkező
előadó ismeretterjesztése után a
gyerekeknek módjukban állt megkóstolni az általa hozott mézfajtákat. Így nem csak elméletben, de
gyakorlatban is megismerkedhettek a méz tulajdonságaival, értékeivel. Egymást bíztatva fogyasztották jóízűen a mézes kenyereket, még azok is, akik kevésbé kedvelték eddig.
Farkas Csilla

Táncosaink sikere!
A Tatay Sándor Általános Iskolából 16 tanulónk vett részt az M1 televízió „Fölszállott a páva” tehetségkutató
versenyén
a
Tördemici Kukonyák néptánccsoporttal. Itthon a televíziók előtt nagyon sokan szurkoltunk nekik. Műsorukkal bebizonyították, hogy él
még a néptánc szeretete a gyerekek szívében.
Hazaérkezve a televízió felvételről
iskolánk tanulói nagy tapssal fogadták őket. Gratulálunk nekik és a felkészítő Szabó Csaba bácsinak a
szép szereplésért. Büszkék vagyunk rájuk!
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SZERETETRŐL MÁSKÉNT
Bármelyik elektronikus, vagy könyv formájú szótárt, szómagyarázatot megnézzük, a szeretet
meghatározása több mint érdekes, egyenesen furcsa. Nem azt írják, mondják el, hogy mi a szeretet, hanem az, hogy milyen. Ha a meghatározással próbálkoznak, akkor hosszú mondatokban
igyekeznek valamiféle magyarázatot adni. Ez nem véletlen, mert, ha az ember az egyetlen és igazi meghatározást elhagyja, csak gyenge próbálkozásokig jut.
„Isten a szeretet”(János apostol első levele 4. fejezet 8. vers) - olvashatjuk a Bibliában János apostol szájába és tollára adva, a Mindenható Örök Isten önkijelentését és önmeghatározását.
Az emberi szeretetek Istentől kapott ajándékok, melyek jó esetben – mint a lemenő Nap fénye a
Balaton vizén – visszatükröződések Isten és a másik ember felé.
Szeretetekről írtam, melyek Isten ajándékai az ember számára, de csak együtt, és nem úgy, hogy
az egyik „fajta” igen, a másik nem. Bármelyik hiánya a lélek tökéletlenségét, teljességének hiányát
jelzi. Az üres helyre pedig – mint az árvíz minden laposan fekvő területre – benyomul a szeretetlenség ezer válfaja. Ettől nyögnek az emberi kapcsolatok, a társadalmak és nemzetek.
De, térjünk vissza a szeretetfajtákra, melyek minden emberben meg kellene, hogy legyenek. A
rokoni, családon belüli szeretetről (ógörögül sztorgé) és a vendéglátói szeretetről (xénia), most nem
szólnék bővebben. Az egyik természetes, vagy annak kellene lenni, a másik pedig fakultatív, és
ideig-óráig tart. Izgalmasabb a többi „szeretetfajta”, melyről Gyökössy Endre lelkipásztor, pszichológus és író gondolatai alapján gondolkodhatunk mi is el:
Szexus. Görögből átvett latin szó, ami biológiai nem-et jelent, de egyúttal azt a szeretetet fejezi ki,
mely így írható le: szeretlek, mert enyém vagy. Fontos „szeretetfajta”, mely a testi szerelmet épp
úgy jellemezheti, mint a „magamhoz szorítom az én drága piciny gyermekemet” érzelmét.
Érosz. Szintén görög szó, melyből az erotika szavunk is származik, de azzal nem egyenlő. Több
annál, hiszen egy olyan szeretetet fejez ki, mely – jó esetben – áthatja a szexust: szeretlek, mert
ilyen vagy. Innentől kezdve jöhet a felsorolás: „szeretlek, mert kedves vagy, szeretlek, mert szép
vagy, szeretlek, mert okos vagy, mert vidám vagy, vonzó vagy, ….” és lehet folytatni a jelzőket a
végtelenségig.
Fília: Első „körben” a testvéri, másodikban a felebaráti szeretetet fejezi ki. Kiteljesedő szeretetfogalomként pedig azt, hogy szeretlek, mert társam vagy. A hosszú házasságot, vagy barátságot
szeretetben megélteknek nem kell magyarázni, hogy ez mit jelent. Társam vagy éveken, évtizedeken, esetleg egy életen át.
Agapé: A kereszténység megszületésekor a szeretet vacsorát hívták így. Később kiteljesedett a
jelentése és az önkiüresítő, önfeláldozó, isteni szeretet jellemzésére használták. Az agapé indoklás, „mert” nélküli szeretet. Amikor a mertet, csak kötőszónak használjuk. Szeretlek, mert szeretlek. Érthetetlen szeretet, melyre nincs magyarázat. Az agapé az Isten érthetetlen szeretete és
Őbelőle ajándék az ember számára, aki ezt visszatükrözheti mások felé. Az agapé szeretet, kötőanyaga, körülölelője, megszentelője, a szexusnak, érosznak és a fíliának. Legalábbis így kellene
lenni mindannyiunkban.
De hogy jön ide a karácsony? - kérdezhetik. Úgy, hogy Isten érthetetlen szeretete szakította át az
eget és jött el Jézus Krisztusban az első karácsony éjszakáján. Isten ajándéka testté lett, melyet
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az ember sem képességeivel, sem jóságával sem semmijével nem érdemelt ki. Eljött, hogy a bűn
követelését, mely adósság formájában halmozódott fel minden emberben, kifizesse a golgotai kereszten, melyről nagypénteken emlékezünk meg. Isten azonban az élet Istene, ezért támasztotta
fel az egyszülött Fiút, hogy Vele együtt nekünk is életünk legyen. Karácsony a kezdet, nagypéntek
a megoldás, húsvét pedig a beteljesülés. Így kapcsolódnak elválaszthatatlanul egymáshoz.
Isten agapé szeretetéről egy mondatban: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem őrök élete legyen.” (János evangéliuma 3. fejezet 16. vers)
Garádi Péter
Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT KUTAK LEGALIZÁLÁSÁRÓL
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy jogszabály-módosítás értelmében fennmaradási
engedélyt kaphatnak a 2016. június 4. előtt engedély nélkül létesített (fúrt, ásott) kutak Magyarország területén. A jogalkotók célja a jogkövető magatartás, illetve a környezetvédelmi szempontok
erősítése mellett, a vízhasználatok pontos mennyiségének megismerése, hatósági felügyelete.
A fennmaradási engedélyt 2018. december 31-ig lehet kérelmezni a megfelelő vízgazdálkodási
hatáskörrel rendelkező hatóságok valamelyikénél.
Fennmaradási engedély kérhető a települési önkormányzat jegyzőjétől akkor, ha a kút háztartási
igényeket elégít ki és legfeljebb évi 500 köbméter vizet szolgáltat talajvízből vagy vízparti vízből.
Kitétel az is, hogy a kút ne érintsen vízbázis-védelmi területet.
A kérelemhez csatolni szükséges:
 a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt (letölthető a
www.badacsonytomaj.hu vagy a www.abrahamhegy.hu weboldalról),

a tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumot (tulajdoni lap, bérleti szerződés vagy tulajdonosi hozzájárulás),

helyszínrajzot, műszaki leírást,

a 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülésére vonatkozó nyilatkozatot
(letölthető a www.badacsonytomaj.hu vagy a www.abrahamhegy.hu weboldalról).
Az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj összege: 3000 Ft
A fentiektől eltérő esetben a fővárosi vagy a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell benyújtani a kérelmet, amelyhez ugyancsak csatolni kell a működő, megépített kút pontos tervdokumentációit is.
Amennyiben a 2016. június 4-e előtt létesített kút megkapja a fennmaradási engedélyt, a tulajdonos mentesül a bírság megfizetése alól. A kút létesítésének időpontját szükség esetén bizonyítani
kell, ha ugyanis a megadott dátum után létesítették, akkor a fennmaradási engedélyt az eljáró hatóság kiadja, ugyanakkor bírságot is kiszab. Más esetben – ha például a hatóság nem engedélyezi
a kút fennmaradását – a kút elbontására, megszüntetésére kötelezik a kérelmezőt.
A Katasztrófavédelem tájékoztatást adott ki a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül
létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról, mely elérhető a www.badacsonytomaj.hu vagy a www.abrahamhegy.hu weboldalon.
Badacsonytomaj, 2016. november 18.
Wolf Viktória
Jegyző
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A jegyzői hatáskörbe tartozó, a lakosság által háztartási célokra használt kutak legalizálásának költségei
A lakosság által háztartási célokra használt kutak kategóriájába azok a magánszemélyek által,
háztartási igények kielégítése céljából üzemeltetett, épülettel rendelkező ingatlanon található kutak tartoznak, melyek legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel talajvizet, vagy parti szűrésű vizet
használnak nem gazdasági célra. E kutak engedélyezése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköre, amennyiben az ingatlan nem érint vízbázis-védelmi védőterületet,
ellenkező esetben az engedélyező hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság.
1. Tervezési költség
Az engedélyezési eljárás tekintetében a 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló
101/2007.(XII.23.)
KvVM
rendelet
rendelkezései
az
irányadóak.
A fennmaradási engedély iránti kérelem és a mellékleteként 8 példányban benyújtandó műszaki
tervdokumentáció elkészítésének költségei, nagyságrendileg 20.000-75.000 Ft (meglévő kút állapotfelvétele, paramétereinek dokumentálása) a tulajdonos költsége. Amennyiben a kút ivóvízbázis-védelmi védőterületen helyezkedik el, akkor a kérelmet ki kell egészíteni a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló
123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet szerinti egyedi vizsgálattal, melynek tervezési költsége kb.
20.000- 300.000 Ft mértékű.
2. Az eljárás illetéke, díja
A települési önkormányzat jegyzője részére a fennmaradási engedélyezési eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerinti illetéket kell fizetni, melynek mértéke a 29.§ (1) bekezdésben meghatározott 3.000 Ft. Amennyiben a kút ivóvízbázis-védelmi területen helyezkedik el,
ezért annak engedélyezése a területi vízügyi hatóság hatásköre, úgy a BM rendelet szerinti 5.000
Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. Az egyedi vizsgálati dokumentáció elbírálásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke pedig 100.000 Ft.
3. Vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 29.§ (3) bekezdése alapján a vízgazdálkodási bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízi munka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 Ft-ig
terjedhet. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 Ftot. Mivel a lakosság által háztartási célokra használt kutak – különösen az ún. ásott kutak – jelentős része a múlt században létesült, a Korm.rendelet 27.§ (6) bekezdése lehetőséget ad arra,
hogy a Korm. rendelet hatályba lépése előtt (1996. július 1.) létesített kutak esetében is mentesülhessenek a fennmaradást kérelmezők a vízgazdálkodási bírság fizetése alól.
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Tájékoztatás a kéményseprő ipari tevékenységről

Tájékoztatjuk a lakosságot és a gazdasági szervezeteket, hogy a település területén:
A kéményseprést és ellenőrzést a lakossági ügyfelek esetében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
(1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) végzi.
Elérhetőségei az alábbiak:
Veszprém megyei ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A
Ügyfélfogadás: H:8-20, K-P:8-14
Országosan ingyenesen hívható: 1818
e-mail: kemenysepro.veszprem@katved.gov.hu
Gazdasági szervezetek, intézmények, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, esetében az
előírt ellenőrzéseket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által nyilvántartásba vett
szolgáltatóval lehet elvégeztetni, egyedi díjazás ellenében.
A településen nyilvántartásba vett szolgáltatók és elérhetőségeik az alábbiak:
KÉMÉNY Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11.
Tel.:22 / 550-100
e-mail: kemenyzrt@kemenyzrt.hu
Lángőr 94' Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Kft.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 27.
Telephely: 8360 Keszthely, Malom u. 8.
Tel./Fax.: 92/551-843; Mobil: 06 30 602 5528
e-mail: kemenysepro@langor94.hu
Magyar Kéményseprő Kft.
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. u. 5.
Telephely: 2030 Érd, Diósdi út 32.
Tel.: 70/338-9923
e-mail: magyarkemenysepro@gmail.com
Badacsonytomaj, 2016. december 1.
Wolf Viktória
jegyző
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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.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 Szilvia
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 óráig
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

DRV ZRT. Telefon: 06/40 240240

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

E.O.N. ügyfélszolgálat: 70/45-99-666
Műszaki hibabejelentés: 06-40/330-330

NHSZ Tapolca Kft (volt Remondis) 87/321-567

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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