
Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXIV. évfolyam 2. szám 2017. július oldal1 

XXIV. évfolyam 2. szám 2017. július 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXIV. évfolyam 2. szám 2017. július oldal2 

320 MILLIÓ FORINTOT NYERT PÁLYÁZATON ÁBRAHÁMHEGY 

A TOP-1.2.1-15 fenntartható turizmusfejlesztés pályázatára benyújtott kiváló szakmai pályázattal nyert 320 

006 880 forintot Ábrahámhegy. Ábrahámhegy Község Önkormányzata komplex turisztikai fejlesztésre 

pályázott, támogatott céljaik a következők voltak. 

1.) Csónakveszteglő hely kialakítása. 

2.) Községi strand területén kabinsor kialakítása. 

3.) Multifunkciós közösségi ház kialakítása 

Ábrahámhegy a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések közé tartozik. A támogatási 

kérelemben három projektelem került megjelölésre, melyet meg kívánnak valósítani. Az aktív turizmushoz 

kapcsolódó fejlesztések keretében csónakkikötő létesítését és a községi strand területén kabinsor 

kialakítását tervezik.  

A térség kulturális adottságaira építő új vonzerő kiépítését egy multifunkciós közösségi ház létesítésén 

keresztül valósítják meg.  

A tervezett csónakveszteglő a Burnótpatak medre mentén – a torkolat és a Strand utca közötti szakaszon – 

épül, a patak jobb (nyugati) partján. A csónakveszteglő megépítésével lehetőséget teremtenek a csónakok 

kulturált, rendezett elhelyezésére. A veszteglő kiépítésének további előnyei, hogy a csónakok 

megközelítése, azokba történő ki- és beszállás a tervezett stégről tisztább és biztonságosabb módot kínál. 

A Burnót-patak mentén mederrendezési munkákat fognak elvégezni annak érdekében, hogy 

a patakmedren a vízi közlekedés biztosítható legyen, így a tervezett beavatkozással azonos vízszinthez 

nagyobb víztérfogat alakul ki, valamint javul a patakmeder ökoszisztémája. A megvalósításhoz szükséges 

tervek rendelkezésre állnak.  

A 2000 fő befogadására méretezett strandra tervezik a kabinsor kialakítását. A kivitelezés 

eredményeképpen az építés után 12 db hidegvizes zuhanyzó, női-férfi wc, 20 darab külön kabin, valamint 

férfi-női öltözőket használhatnak majd a strandra látogatók. A projekt megvalósításához szükséges tervek, 

valamint az építési engedély is rendelkezésére áll a településnek. A fejlesztési koncepció kapcsolódik a 

Balaton-térségének fejlesztési céljaihoz, vagyis ahhoz, hogy a környezet és a táj értékeinek megőrzése 

mellett valósuljon meg a helyi adottságok kihasználása.  

  

Miről tárgyalt, és döntött a képviselő testület 
A képviselő testületi ülések igen terjedelmes jegyzőkönyvvel 
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 is tartalmaznia kell. 
Jegyzőkönyv esetleges lerövidítése alkalmat adhat félreértésekre, 
és a legjobb szándék mellett is tévútra kerülhet a tájékoztatás.  
Ennek okán az ábrahámhegyi hírmondóban a jegyzőkönyveket 
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 érhető el: 

 

 http://www.abrahamhegy.hu/onkormanyzat-testuleti-ulesek-jegyzokonyvei 
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BOR ÉS MŰVÉSZET 

Ábrahámhegy nemcsak beleépült, de történelme során eggyé is lett a helyiek tudatában is 

különleges szépségű balatoni tájjal. A település rendezvényeinek éves tervére tekintve a távolról 

érkezett azt hinné, hogy itt szinte minden esemény a turizmus érdekében történik, ám aki 

alaposabban megismerkedik az ábrahámhegyiekkel, rájön, hogy elhamarkodottan és felületesen 

ítélkezett.  

A bortermeléshez és a vendéglátáshoz a 

piackutatás és szervezés ismeretein túl elsősorban 

lélek szükségeltetik, ami viszont terméketlen 

maradna a táj, a föld, a földet munkáló ember, az 

idelátogató vendég iránt való eredendő szeretet 

nélkül. Akiben ezek az adottságok megvannak, azok 

mindig megértők és segítőkészek egymás iránt, 

teremtő együttélésben élnek egymással, és 

megkülönböztetett figyelemmel tekintenek mások 

munkájára. Akkor is, ha „mások” tőlük eltérően nem 

a hagyományos termelési ágazatokban, hanem művészetükkel járulnak hozzá a kistérség 

szellemi épüléséhez. Ehhez a felismeréshez is lélek kell, mégpedig az esztétikumra, a komolyabb 

zenére, a költői szóra, a színekkel, formákkal ábrázolt szépre mindig szeretettel tapadó lélek. 

Április 29-én örömmel szembesültem a valósággal, hogy Ábrahámhegyen az ilyen lelkekben nincs 

hiány. S ha eddigi tapasztalataim alapján ebben egy kevéssé is kételkedtem volna, akkor az 

Arany János születésének kétszázadik évfordulójára rendezett képzőművészeti kiállítás és a 

megnyitót kísérő színvonalas ünnepi műsor végképp meggyőzött ebben a hitben.  

Az alkalomra érkező lelkes és népes 

közönség bizonyára tudta, hogy nem 

professzionális szervezésű kiállításra 

érkezik, ám ezt a körülményt a kiállított 

művek láttán talán észre sem lehetett 

venni. Hisz a maguk módján „amatőr” 

művészek saját polgári foglalkozásuk 

mellett eljutottak a képzőművészet 

művelésének egy olyan szakmai 

színvonalára, amely mellett csak 

megállva, elismerő bólintással lehet 

elhaladni. Akik a művészetet nem 

megélhetési forrásnak tekintik, sohasem 

dolgoznak elhamarkodottan, elnagyoltan, de hosszan érlelik, dajkálgatják lelkükben a szépet, és 

sok esetben megkísérlik, hogy maguk is részt vegyenek Nagy László által ránk testált 

csodaművelésben.  
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Mindenképpen szembetűnő, hogy az Arany-

évfordulót méltató kiállítás tematikájában 

csöppet sem erőltetett, az alkotások által 

valóban szervesen kötődik Arany János 

munkásságához. Ha az Arany-szoborportrét, 

a Toldi epizódok által ihletett grafika-

sorozatot, az Arany szabadságharcos 

költeményeihez készített illusztrációkat 

félretennénk, a reformkor nagyjait ábrázoló 

szoborportrék, bronz kisplasztikák és 

plakettek, a szabadságharc eseményeit idéző 

festmények – Dr. Csíki László, Gerő Katalin, 

és Györfi Sándor szobrászművészek, Fekete Emese, Dr. Ibránszky Antal, Márfy Gabriella, Pintér 

István Pál, Tessényi Rita festőművészek, Fritz Mihály és Tóth Sándor éremművészek – maguk is 

elegendő kötődéssel igazolnák a kiállítás-rendező Varannai Gyula mesterdekoratőr szándékát, 

amely nem kevesebb, mint hogy hitelesen bemutassa nagy költőnk hagyatékának szerves 

beépülését nemzeti kultúránkba, annak napjainkig tartó folyamatát és a kortárs művészetre 

gyakorolt megkerülhetetlen hatását. 

De nem zárhatom le e 

tudósítást, anélkül, hogy ne 

tennék említést a kiállítás 

magasszintű zenés-irodalmi 

kísérőrendezvényéről: Tóth 

Mariann által vezetett 

Badacsonytomaji Himfy 

Irodalmi Kör élményt adó 

előadásáról, Tóth János Liszt-

díjas operaénekes feledhetetlen 

szerepléséről, a Ritmus 

kamaraegyüttes magas szintű 

és egyben szórakoztató 

muzsikájáról. 

Mindehhez azonban, művészetpártoló önkormányzat nélkül szinte lehetetlen lenne. A itteniek 

Vella Ferenc Zsolt polgármesterrel az élen rendre kiveszik részüket a szervezési és a kivitelezési 

munkákból. Nem is igen tehetnek mást, hisz az életével és munkásságával Ábrahámhegyhez 

szorosan kötődő Bernáth Aurél neve kötelez. Érzik ezt a település lakosai, akik – bizonyára – 

minden jelentősebb kulturális eseményre lelkes közönségként válnak részeseivé a művészi 

élménynek, de – jó órában legyen mondva – szívesen látogatják e rendezvényeket, és jó szívvel 

kínálják kiváló, testet-lelket egyaránt emelő, vidámságot gerjesztő termékeiket Ábrahámhegy 

borászai is, hiszen Hamvas Bélának már csak elhihetjük, hogy bor és művészet szívesen jár egy 

társaságba, mert „…helyesen jó bort csak az tud inni, aki múzsai nevelésben részesült, állandóan 

költőket olvas, muzsikát… hallgat… és képekben gyönyörködik.” 

Vári Fábián László 
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KÉK TÓ, TISZTA TÓ 

(Pátzay Pál: Törülköző nő)  

Az éjjel valami bronzeső eshetett. 

Szerelmem boldogan alája vetkezett, 

viháncoló szíve százat dobbanhatott,  

bársonyló bőrőre a bronzvíz ráfagyott.  

Emelné törölközőjét, de hasztalan: 

a merevség átka örökre rajta van. 

Úgy áll ott fél lábon, akár az őrdaru.  

Cselédje lehet csak a louvrei félkaru.   

S lenne bár kacérabb – testéhez illene, 

de szerény szépséget adott rá mestere, 

s egyforma hűvösen – éjjel vagy délelőtt, 

azzal vár érkezőt, búcsúztat elmenőt. 

Szívét kibontani jó reggel felkelek,  

csak takarodjatok, bronzöntő fellegek! 

Mert itt van május és belepistul a nap, 

kiscipó mellére a vándor ráharap, 

s panaszolhatja már, hogy kék tó, tiszta tó. 

Nászukra áldást most sem ígér a rigó. 

A bronzízű csókra vevő magam vagyok, 

ölelj meg, bronzleány, s vihettek, angyalok. 

Szigliget, 2017. április 30. 

 
 

Orvosi előadás a májbetegségekről közérthetően 

2017-ben sem maradhatott el, a felvilágosító, tényfeltáró 

előadássorozat. A kora tavaszi időszak első előadása, Dr. 

Németh Csaba segítségével valósult meg. 

A Bernáth Aurél galéria vendége volt, Dr. Takács Andrea 

Infektológus belgyógyász szakorvos. 

A több mint egy órás előadást még érdekesebbé tette a 

doktornő, a kíváncsi közönségnek a kivetítőn megjelenő 

képekkel, illusztrációkkal. A minőségi prezentáció, a téma 

aktualitása miatt, igen nagyszámú érdeklődést mutatott - 

igaz nem a fiatalabb korosztály körében-! Az előadás mind 

témájában mind módjában arra próbált rámutatni, hogy a megelőzéssel, életmódunk más szemszögből 

való megvilágításával, saját egészségünk előtérbe helyezése is legyen a cél. Ilyen előadásokon és más 

fórumokon is lehet informálódni, hogy a máj mennyire összetett és fontos szerv az emberi test számára. 

Nem lehet elégszer hangoztatni a betegségek kiváltó okait. Az egészségesebb táplálkozás, testmozgás, 

stresszmentes élet segít a betegségek elkerülésében. 
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Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő előadása 

Európa szerte, hatalmas probléma a migráció. 

Megosztó vélemények, álláspontok, gondolatok 

és teóriák lengik be mindennapjainkat. A XXI. 

század legnagyobb kérdéseitől hangos a világ!  

Segítségül egy hozzáértő szakemberhez 

fordultunk, némi magyarázatért, felvilágosításért, 

eme kényes témában. Megkeresésünkre, Georg 

Spöttle biztonságpolitikai szakértő elfogadta a 

felkérést és bő másfél órás “baráti beszélgetés” 

részesei lehettünk. Német születésű, de régóta 

Magyarországon él. Húsz év, a Bundeswehrnél, 

valamint a Német Szövetségi Nyomozó 

Hivatalnál eltöltött szolgálat után leszerelt, majd civil pályára lépett. A német hadsereg 

nyugalmazott hadnagya, terrorizmus-szakértő, aki hosszú időt töltött háborús övezetekben, és 

közvetlen tapasztalatai vannak azokról a konfliktusokról, amelyek ma itt Európában a legfőbb 

vitatémákat adják, és amelyek a migrációt jócskán táplálják. 

 

Anyák napja 

Május 7-én köszöntötték az Ábrahámhegyi 

gyerekek az anyukákat és a nagymamákat. A 

megszokottól eltérően, versek helyett, jelenettel 

készültek a gyerekek a színpadon. Rövid kis 

színielőadással lepték meg a szülőket, amire nem 

keveset készültek még az iskola és óvoda után. A 

legkisebbek nagy igyekezettel szavaltak és 

énekeltek, felvették a ritmust az idősebbekkel. 

Szabó Levente és Pintér Máté felvezették a kis 

jelenetet, Molnár Dóri a “kislány” szerepét vállalta, 

míg Tullner Ráhel, a tündér volt.  

A kis ügyes segítők Molnár Sára, Frantal Fruzsina, 

Fedő Lackó és Kövér Ákos voltak. Levente 

bevállalós volt, és mini cselló koncertet 

csempészett a műsorba. A siker nem maradt el, 

szem nem maradt szárazon. A meghitt családias 

ünneplést Vella Zsolt polgármester záróbeszéde  

az anyukák köszöntése zárta. Édességgel 

köszönte meg a gyerekek kitartó felkészülését a 

kicsiny fellépésre. 
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30. éves a Tatay épülete 

Ünnepelt az iskola 

 

Badacsonytomaj általános iskolája három évtizede költözhetett egy és új épületbe, ahol máig 

méltó, folyamatosan korszerűsödő körülmények várják a diákokat, tanárokat egyaránt. 

 

Az ország egyik legszebb és a legszebb 

környezetben lévő iskoláját vehették birtokba a 

gyerekek 1986. szeptember 1-jén – mondta 

köszöntőjében Krisztin N. Lászlóné igazgató. 

30. éve folyik ebben az épületben a tanítás, 

illetve az idén 240 éve, hogy Badacsonytomajon 

megkezdődött a közoktatás, ezeknek az 

évfordulóknak a megünneplésére jöttünk most 

össze. 

A helyiek 30 éve sem voltak restek, amikor megtörtént a mai épületnek a felállítása és jó munkát 

végeztek annak idején, hiszen egy kellemes, lakható iskolaépület jött létre – mondta 

köszöntőjében Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős 

helyettes államtitkára. Akkor sem voltak restek a helyiek, amikor 2010-ben egy komoly felújításon 

eshetett át az intézmény. Jó példája ez annak, hogy számos önkormányzat egyébként nagyon jó 

gazdája volt az intézményeknek, de nem mindegyik. Amikor a polgári kormányzat 2010 után 

nekilátott az oktatási rendszer gyökeres átalakításának, a minőségi oktatási rendszer 

kialakításának, akkor jól látszott, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol ez magától is 

megvalósul, mert jó gazdái az intézményeknek. Azonban vannak olyanok, ahol ehhez vagy az 

akarat, vagy az erő, vagy a tudás hiányzik, ezért egy nagyobb állami szerepvállalás mellett történt 

meg és zajlik a napokban is az oktatási rendszer az átalakítása. Mi hiszünk abban, hogy az állami 

fenntartásba vétellel, a tanfelügyelet bevezetésével, a pedagógus-minősítéssel, a pedagógus 

életpálya bevezetésével, az ingyenes tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos 

intézkedések, előre vihetik a magyar köznevelés és a magyar felsőoktatás ügyét. Összességében 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekeink olyan oktatást kapjanak, amelyek megfelelnek a 

modern kihívásoknak, amelyek minden tudással felvértezik majd ahhoz, hogy felnőve mind a 

hazának, mind a társadalomnak minél hasznosabb, minél jobban beilleszkedő tagjaivá 

válhassanak. 

Az épület helyén mocsaras, lápos terület volt – emlékezett vissza Krisztin N. László polgármester 

-, ezért 900 darab, 8-10 méter hosszú betonoszlopot vertek le a földbe és arra került az iskola 

alapja. Mondhatnák egyébként az emberek, hogy miért kell egy épület fennállását ünnepelni? - 

többek között azért, mert az ember akkor él jól, ha a gyökereire emlékszik, azokat tiszteli és 

figyeli. Az egyik ilyen az iskola, ahova jártunk, ahova járunk. 1984 és 1986 között szinte naponta 
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átjöttem a Vasút utcai iskolaépületből megnézni, hogy halad az építkezés. Testnevelő tanárként 

természetesen elsősorban a tornateremre voltam kíváncsi és bizony álmodtam is arról, hogy 

abban a tornateremben fogok tanítani. 

A köszöntők után az egész iskola 

Cseh Diána irányításával tartott 

aerobik bemutatót a kézilabdapályán, 

majd a Schneider Zsolt által 

megálmodott nagyszabású 

tornabemutató következett hatalmas 

sikert aratva. A május 12-13-án 

megrendezett Tatay Napok során a 

támogatók jóvoltából minden 

eddiginél látványosabb, sokrétűbb 

programok várták a diákokat, a 

vendégeket.    

     Ky 

 

A Tatay Napok versenyeinek eredményei 

Futóverseny: 

1.korcsoport leány, 19 induló: 1. Ladányi Borostyán Borbála, 2. Németh Helka, 3. Borbás Nóra, 

mindhárom Tatay Iskola. 

1.korcsoport fiú 18 induló: 1. Kertész Botond, Keresztury Dezső Ált. Isk., Nemesgulács; 2. Tóth 

Kristóf, Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Isk., Tapolca; 3. Németh-Hám Viktor, Palonai 

Magyar Bálint Ált. Isk. Fonyód. 

Duatlon: 

2.korcsoport leány, 11 induló: 1. Kendeh Panna,Dr.NEÁI B.ederics; 2. Várkonyi Emőke Virág, 

Tatay; 3. Pohner Gréta, PMBÁI Fonyód. 

Kerékpáros futam: 

1. Nagy Liliána, 2.Samu Bíbor Márta mindkettő Tatay. 

1. Kónya Zétény, Tatay; 2. Szabó Kevin Ramón, PMBÁI Fonyód 

2.korcsoport fiú, 11 induló: 1. Fekete Pál, Tatay; 2. Kendeh Zsolt, Dr.NEÁI Balatonederics; 

3.Nagy Milán, Tatay. 

3.korcsoport leány, 25 induló: 1. Szerdahelyi Dorka, PMBÁI Fonyód; 2.Fekete Júlia, Tatay; 3. 

Antal Vivien Tatay. 

3.korcsoport fiú, 32 induló: 1. Kasza Zalán, TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézménye; 2. Kiss 

Levente Tatay; 3. Hoffman Gergő TBLÁI Batsányi János Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye. 

4.korcsoport leány, 13 induló: 1. Esztó Berta Britta Tatay; 2. Németh Anna, Tatay; 3. Kocsor 

Kata, TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézménye. 

4. korcsoport fiú, 44 induló: 1. Samu Vajk Máté, Tatay; 2. Tóth Zsombor, Révfülöpi Ált. Isk.; 3. 

Tulok Levente, TBLÁI Kazinczy Ferenc Tagintézménye. 

A helyezések szerinti csapatversenyt a Tatay Sándor Általános Iskola nyerte. 
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„Agytröszt” vetélkedő 

A verseny alatt a csapatok különféle játékos feladatokkal mérhetik össze tudásukat a következő 

témákban:Balatoni horgászat, hajózás, Tatay Sándor élete és művei, Szőlészet, borászat 

Badacsonyban. 

1.Tatay Sándor Általános Iskola: Tóth Márk, Gerstenkorn Rebeka, Ritecz Lilla Renáta, Visi 

Boglárka, 2. Lesence Völgye Általános Iskola: Pajter Kíra, Patkó Lilla, Németh Barnabás, Kovács 

Márton Áron, 3. Tatay Sándor Általános Iskola: Sterk-Rajzó Luca, Vizkelety Virág, Bógor Ádám, 

Izer András, 3. Keresztury Dezső Általános Iskola: Pimper Klaudia, Szabó Richárd, Nyitrai Máté, 

Körmendi Kristóf. 

„Mit jelent nekem a Balaton” című képzőművészeti pályázat 

Alsó tagozat: 1. Ladányi Borostyán Borbála, Tatay Sándor Általános Iskola, Badacsonytomaj; 2. 

Kardos Aletta Zoé, PMBÁI Fonyód; 3. Kendeh-Kirchknopf Sára,dr. Nagy Endre Általános Iskola, 

Balatonederics. Különdíjat kapott: Albert Orsolya Réka, Csontváry Általános Iskola és AMI, 

Zalahaláp. Művészeti iskolások különdíját kapta:Tóth Titanilla, Kudomrák Amanda, Váczi Kamilla, 

Forintos Lili, mindannyian a Tatay-ba járnak. 

Felső tagozat:1. Göcsei Tímea Anikó Tatay; 1. Vigánti Virág Tatay; 2. Velekei Dominika Csontváry 

Általános Iskola és AMI, Zalahaláp; 3. Vizkelety Virág Tatay. A művészeti iskolások különdíját 

kapta:Karsai Amanda, Lesence Völgye Általános Iskola. 

Rákos-Ky 

 

 

Ábrahámhegyi Csoport hírei 

 

2017.04.01. 

Húsvét ünnepét várva, az Ábrahámhegyen élő és nyaraló lakosság összefogását szimbolizálva, 

hagyományteremtő szándékkal tojással díszített fát állítottunk a Vasúti parkolóba. A „tojásfa” szép 

éke volt az ünnepek alatt településünknek. 

 

 

 

 

 

 

http://www.csontvary-zhalap.sulinet.hu/
http://www.csontvary-zhalap.sulinet.hu/
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2017.04.21. 

Ábrahámhegy adott helyszínt a NABE 2017. évi tavaszi küldöttgyűlésének. Vendégeink voltak az 

egyesület vezetősége, a csoportok vezetői, és tagjai. A küldöttgyűlés elfogadta a 2016.évről 

készült beszámolókat és az idei munkatervet. A csoportvezetők beszámoltak a csoportjaik tavalyi 

sokszínű tevékenységéről. A nap zárásaként az érdeklődőknek megmutattuk az általunk rendbe 

tett Ságvári forrást.  

 

 

 

 

 

2017.04.30. 

A nyári szezon nyitásaként, idén sem maradhatott el a horgászok és 

a halászlé főzők találkozója. A horgászok 7 órától vehették birtokba a 

partszakaszt. Ifjúsági kategóriában kilenc, míg felnőtt kategóriában 

tizenegyen próbáltak szerencsét. Sajnos a különböző csalik 

használatával sem volt túl sok szerencséjük a résztvevőknek, mert 

nem haraptak a halak. A fiatalok közül Borsodi Endrének, felnőtt 

kategóriában Pelle Pálnak sikerült mérlegelés alapján a legtöbb halat 

kifogni. A legfiatalabb horgász, az ötéves Molnár Dóra volt, aki a 

versenyben az ötödik helyet érte el. 

A halászlé főzők már az előző nap nekiláttak az előkészületeknek. 

Reggel aztán nagy volt a sürgés-forgás a strandon. Közel 200 kg 

halból készültek a finom halászlevek, 13 kondérban rotyogott az étel. 

Egyesek gázzal. mások hagyományosan fával bográcsoztak. A cél azonban mindenkinél azonos 

volt. A lehető legfinomabb halászlé elkészítése. A Nyugdíjas Klub és a NABE tagjai közösen 

bográcsban úgynevezett „Regős halászlét” vagy másnéven Korhely hallét főztek. Merészen új ízű, 

pikáns, a tavasz friss ízével. Citrommal és tejszínnel ízesítettük, petrezselyemmel és 

citromszeletekkel díszítettük. Az érdeklődő vendégek próbáltak döntést hozni, hogy hol is 

egyenek. Reméljük, hogy aki minket választott – nem csalódott. 

2017.05.27. 

"Jövőd a Balaton" NABE Zöld Fesztivál, melynek 

Siófok adott otthont május 27-én, 10-17 óra között a Fő 

téren. 
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A Nők a Balatonért Egyesületet 22 évvel ezelőtt 

azzal a céllal alapítottuk, hogy a Balaton 

környezeti, természeti és kulturális értékeit őrizze, 

védje, környezettudatos magatartást alakítson ki 

az itt élő és a tavat szerető emberekben. Azért 

dolgozunk, hogy a szívünknek oly kedves Balaton 

még sokáig szolgálhassa az itt élők és az 

idelátogatók nyaralását, sportolását, pihenését. 

A fesztivál színes programja egyformán szolgálta 

a felnőttek és gyerekek, NABE tagok és az 

érdeklődők szórakoztatását. Az Egyesület 

csoportjai egy-egy sátorban mutatkozhattak be. Volt ismeretterjesztés, környezeti tanácsadás, 

szakemberek fogadóórája, kiállítás, balatoni játszóház, kézműves foglalkozás, öko-babaház, 

tökfesztivál, és még sok más érdekesség. Csoportunk a komposztálásra, és a vegyszermentes 

háztartás vezetésére, és igyunk vizet, de milyet kérdésre próbálta felhívni a látogatók figyelmét. A 

rendezvényen résztvevő egyesületi tagokat a Siófoki csoport városnézésre, helytörténeti sétára 

invitálta, ahol kisvasúttal jártuk be a várost. 

Ünnepünket megtisztelte jelenlétével Lengyel Róbert, 

Siófok polgármestere, Witzmann Mihály, a térség 

országgyűlési képviselője, Balassa Balázs a Balatoni 

Szövetség elnöke, és számos, a Balatonért felelős 

vízügyi és környezetvédelmi szakember. 

Legyen közös szívügyünk a Balaton, vigyázzunk rá 

együtt! 

Mi is ott voltunk. Köszönjük a Siófoki csoportnak a rendezvény megszervezését. Nagyon jól 

éreztük magunkat. 

Szávai Gézáné csoporttag 

 

Játszva tanulni gyermeknapon 

A légvárak, fajátékok és néptáncbemutatók mellett idén rendhagyó fizikaórával és tűzoltósági, illetve 

rendőrségi bemutatóval is várták a kicsiket az ábrahámhegyi 

falu- és gyermeknapon, ahol a nyugdíjas pedagógusokat is 

köszöntötték. 

Idén is igyekeztek frissíteni a falunapok forgatagán néhány 

nem mindennapi programmal Ábrahámhegyen. Egyrészt 

azzal, hogy most rendezték meg a gyermeknapot is, 

másrészt azzal, hogy nem mindenütt látható bemutatókkal 

várták a kicsiket, akik az un. „dotto” kisvonattal járták körbe a 

települést. 
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Az egyik legizgalmasabb mind közül 

talán a Zöldjárat Program rendhagyó 

fizikaórája volt Tóth Pál vezetésével, aki 

számos izgalmas kísérletet hozott a 

nagyérdeműnek, közelebb hozva ezzel a 

kisiskolásokat a nem éppen kedvelt 

tantárgyak között számon tartott 

fizikához. Az edukációs roadshow ebben 

a tanévben 11. évadát kezdte meg. A 

program célja a gyermekek 

környezettudatosságra nevelése, és a 

megújuló energiaforrások 

hasznosításában rejlő lehetőségek 

megismertetése a felnövekvő 

generációkkal. Tóth Pált már számos 

általános- és középiskolába hívták meg, eddig összesen 1500 helyen járt és 300 ezer gyermekkel 

találkozott. 

Hasonlóan izgalmas volt a tűzoltók bemutatója. Az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

parancsnoka elmondta: igyekeztek megmutatni, hogy a tűz milyen erővel bír. – Szerettük volna megmutatni 

a gyerekeknek, hogy nem érdemes a tűzzel 

játszani, hiszen nagyon nagy baj lehet belőle–

mutatott rá Szepesi Gusztáv. Hozzátette, 

Ábrahámhegyen is folyamatosan várják az 

önkéntesek jelentkezését, hiszen minden 

segítő kézre szükség van egy tragédiánál, de 

érdemben csak az tud segíteni, aki rendelkezik 

azzal a 40 órás tűzoltó alaptanfolyammal, amit 

a Katasztrófavédelem minden évben többször 

megszervez. Már a kicsik is jelentkezhetnek, 

természetesen ők a tűzoltásokon nem 

vehetnek részt, azonban az izgalmas 

tűzoltóversenyeken igen. 

– Ábrahámhegyen már hagyományosan pünkösd tájékán 

rendezzük meg a falunapot, amit egybekötünk a 

gyermeknappal és a nyugdíjas pedagógusok 

köszöntésével. Ez a szép rendezvény talán már 20 évre 

visszanyúlik, elődöm, Gáspár József kezdte el szervezését 

az akkori képviselő testülettel. Mi megpróbáljuk továbbvinni 

ezt a hagyományt. Úgy látom, hogy jó úton haladunk, hisz 

a település lakói és a nyaralók is kedvelik a rendezvényt – 

mondta el lapunknak Vella Zsolt polgármester. Hogy 

valóban sokan kedvelik az eseményt, bizonyítja, hogy 

rengetegen vettek részt a programokon, amit este bállal 

zártak, így a felnőtteknek is kedveskedtek. 
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A fürdőzés alapszabályai 

A nyári melegben aligha találni kellemesebb felüdülést a hűsítő hullámok között való fürdőzésnél. A 

kánikula a vízparton, illetve a vízben viselhető el leginkább, azonban ez felelőtlen és meggondolatlan 

viselkedéssel veszélyessé is válhat.  

 

A szabad vizeken való tartózkodás alapvető szabályai: 

 

- 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete 

mellett fürödhet a szabad vizekben. Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a jól 

úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy a mentőgallér használata. 

- Úszni nem tudók, gyengén úszók csak sekély vízben fürdőzzenek! 

- Erősödő szélben csónakkal, fürdőeszközzel elsodródók lehetőség szerint maradjanak a 

csónakban, amíg kisvízre érnek vagy ameddig megérkezik a segítség! 

- Elsodródott játékok, matracok után ne úszanak mély vízre! 

- Fürdés, illetve fürdőeszköz használata előtt ne fogyasszanak nagy mennyiségű alkoholt. 

- Ne közvetlenül étkezés után menjenek úszni, fürdeni! 

- Ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe, valamint kerüljék el a vízi járművekről, fürdőeszközökről 

(vízi-bicikli stb.) való hirtelen vízbeugrást! 

- Ismeretlen vízterületen óvatosan (a vízzel való fokozatos érintkezéssel) hagyják el a kishajót, 

csónakot, fürdőeszközt! 

- Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt (gumicsónak, 

gumimatrac), és azon lehetőleg ne aludjon el! 

- Mindig vegyék figyelembe és tartsák be a viharjelző szolgálat – ahol található – által adott 

jelzéseket! 2.fokú viharjelzés esetén nem mehet vízbe!!! 

- Szív és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül soha ne 

fürödjenek! 

- Ismeretlen helyen ne ugorjon vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt található és nem látható kövek, 

cölöpök, karók maradandó csigolya- és gerincsérülést, rosszabb esetben akár halált is 

okozhatnak! 

- Csecsemőknek, kisdedeknek úszópelenka viselése ajánlott! Félóra fürdés csecsemőknek 

bőven elég, mert elfáradnak, utána árnyékba kell vinni őket ajánlott lezuhanyozni a 

gyermekeket, testüket szárazra kell törölni, vizes holmikat le kell venni róluk!!! (Vízben is 

ajánlott sapka, kendő, fehér póló) 

- Pancsolás után pótolni kell a folyadékveszteséget, de NE cukros üdítőkkel, hanem vízzel, 

anyatejjel, frissen facsart gyümölcslével. 

- Szabadban való tartózkodásra a kora délelőtti, késő délutáni órák a legalkalmasabbak, amikor 

a nap már nem éget. A kicsik bőre nagyon érzékeny, ezért árnyékos helyet kell választani 

velük, és bő, szellős, napsugarak egy részét visszaverő fehér , pamut ruhát, kissapkát , kendőt 

adjunk rájuk! 

- Lehetőleg természetes összetevőkben gazdag, magas- bőrtípustól függően 30-50-es - 

faktorszámú naptejet használjunk! Mielőtt elindulnánk a strandra be kell kenni a gyermekeket, 

és 2-3 óránként meg kell ismételni a műveletet. 

- Ha sokat tartózkodik a gyermek a napon, napszúrást, hőgutát kaphat. Napszúrás jelei: fejfájás, 

hidegrázás, hányás, gyengeség. Sötét, hűvös helyre kell vinni, itatni kell ,és orvoshoz vinni! 

 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXIV. évfolyam 2. szám 2017. július oldal14 

Indul a kullancsszezon 

A globális felmelegedés miatt, a talaj menti fagyok elmaradása okán nem gyérül a kullancspopuláció, így 

az élősködők általi veszély nemcsak kirándulások alkalmával, de a városi környezetben is fenyegeti az 

embereket és állatokat egyaránt. A kullancs a pókok osztályába tartozik, vérszívó parazita állat. Nagy 

mennyiségű vér kell életben maradásához. Igyekszik a hajlatokban (hónalj, térd,) biztosan 

megkapaszkodni, hogy vakarást, dörzsölést sértetlenül kiállja. A betegségeket terjesztő baktérium és vírus 

a kullancs potrohában van, ezért ezt a részt nem szabad megnyomni kiszedéskor. A természetben a 

közönséges kullancs élettartama 3-5 év. A kullancsok által terjesztett két legveszélyesebb betegség 

Magyarországon a kullancsencephalitis, (agyvelőgyulladás) valamint a Lyme-kór. Előbbit védőoltással lehet 

megelőzni, utóbbit antibiotikumos kezeléssel lehet gyógyítani. A kullancscsípések kockázata a tavaszi és 

nyári szezonban a legnagyobb, hiszen a kullancsok számára a 20 fok körüli hőmérséklet a legideálisabb. 

Leginkább a talaj közelében élnek, a kifejlett példányok is maximum 100 méteres magasságig másznak fel. 

Ne féljünk kimenni a természetbe, csak tegyük meg a szükséges lépéseket: védekezzünk a csípések és a 

terjesztett betegségek ellen. Már számos készítmény áll rendelkezésre, amelyekkel távol lehet tartani 

embertől és állattól egyaránt a vérszívókat. Nem csak a kullancscsípés, hanem a forralatlan kecske- vagy 

tehéntej fogyasztása is okozhat fertőzést. A kullancs agyvelő-gyulladás általában influenzaszerű tünetekkel 

(láz, hőemelkedés, nátha, végtagfájdalom) kezdődik, majd kialakulhat agyhártya-, agyvelő- vagy 

gerincvelő-gyulladás, amely eszméletvesztéssel, légzészavarral, gyakran bénulással jelentkezik. Ez a 

betegség nem gyógyítható, azonban védőoltással megelőzhető. A Lyme-kór ezzel szemben bakteriális 

fertőzés, így antibiotikumos kezeléssel gyógyítható. Amennyiben a kullancscsípés helyén az eltávolítás 

utáni 10-12 nappal kokárdaszerű, középen elfehéredő folt jelenik meg, Lyme-kórra lehet gyanakodni. 

Ebben az esetben a gyógyszeres kezelés megkezdésével a betegség jól gyógyítható. A legfontosabb 

intézkedés a kullancsvizit, a szabadban töltött idő után a testfelület, különösen a hajlatok alapos 

átvizsgálása. A kullancs nem csípéskor, hanem a bőrben időzve fertőz, ezért a szakember a kullancs 

mielőbbi eltávolításra buzdít. Az eltávolított állat fertőzöttsége gyógyszertárakban kapható teszt 

segítségével házilag is megállapítható. 

A kullancs eltávolítása: A kullancs eltávolításra legjobb eszköz a csipesz vagy kullancskiszedő kanál. A 

kullancs fejét nem szabad csavargatni, mert ilyenkor a kullancs megijed, és visszaöklendezi a testünkbe a 

béltartalmát, ezzel pedig a fertőzés esélyét növeljük! A kullancs feje ráadásul így szakad be a 

legkönnyebben. Nem kell megijedni, ha a feje beszakad, néhány nap alatt magától kilökődik. Kiszedés előtt 

vagy közben tilos bármilyen kenőcsöt vagy folyadékot (ecetet, olajat) a kullancsra vagy köré kenni, mert 

ekkor a vérszívó fuldokolni és öklendezni kezd, és ezzel növeli a fertőzésveszélyt. 

Tilos a kullancsot a testénél (a potrohánál) megfogni, megnyomni. 

A kullancsot nem lehet a sebből „kicsalogatni” a megnyálazott gyufával. A kullancs egyáltalán nem szereti 

a foszfort, ráadásul a mai gyufák többségéhez már nem is ezt a vegyületet használják. 

A fertőző kórokozók átadása miatt ugyanis rendkívül fontos a gyors eltávolítás. Ezért a kullancs észlelése 

után azonnal próbálkozzunk meg mi magunk a kullancs eltávolításával a fentiek szerint, és orvoshoz csak 

akkor forduljunk, ha azonnal bejutunk hozzá. Azonnal forduljunk orvoshoz, ha a kullancscsípést követő 1 

hónapon belül láz, influenzához hasonló tünetek (hidegrázás, fejfájás, gyengeség, izomfájdalom vagy 

hányás, hányinger), esetleg a csípés helye körül kokárdához hasonló, belül világosabb, kívül élénkebb 

piros folt, kiütés jelentkezik! 

Mindenképpen menjünk orvoshoz, ha terhes nőt ért a kullancscsípés! 

Legfontosabb teendő a megelőzés!! 

 Megfelelő, zárt ruházatban történő kirándulás, kullancsriasztó szerek használata, kullancsvizit, valamint a 

védőoltás a betegségek ellen. Az oltás az őszi-téli időszakban ajánlott, mert a vírusfertőzés elleni védettség 

az alapoltások beadása utáni 4-6 hétben alakul csak ki. Nagyon fontos nemcsak az emberek, hanem az 

állatok védelme is, hiszen a négylábú kedvencek is kivannak téve a kullancsok által terjesztett 

betegségeknek is. 
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2017. évi rendezvényterv 

 

július 30. Ábrahámhegyen és környékén 

élő művészek kiállítása 

Művelődési Ház Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

augusztus 2-6. Ábrahámhegyi Bornapok Tűzoltópark Ábrahámhegy Község 

Önkormányzata,Hegyközség 

augusztus 19. VI. Ábrahám kupa sportverseny Községi Strand Ábrahámhegy Község önkormányzata 

augusztus 19. Szent István napi ünnepség Községi Strand Ábrahámhegy Község önkormányzata 

szeptember 2. VI. Ábrahámhegyi triatlon Községi Strand Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

október 6. Megemlékezés az aradi 

vértanúkra 

Emlékmű Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

október 7. Murcifesztivál- szüreti felvonulás Községi Strand Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

október 8. Dobruska testvértelepülés 

kiállítás 

Művelődési Ház Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

október 22. Kirándulás a Pálos kolostorhoz Tűzoltó Park - 

Kolostor 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

október 23. Október 23. ünnepség Művelődési Ház Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

november 11. Márton napi lúdvacsora Művelődési Ház Hegyközség 

november 25. Ádventi készülődés Művelődési Ház NABE Ábrahámhegyi Csoportja 

december 3. Mikulás ünnepség Művelődési Ház NABE Ábrahámhegyi Csoportja 

december 14. Idősek karácsonya Művelődési Ház Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

december 22. Mindenki karácsonya Vasútállomás Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

december 31. Óévbúcsúztató szilveszteri 

Pancsolás 

Községi Strand Ábrahámhegy ÖTE 

december 31. Szilveszteri buli Művelődési Ház Ábrahámhegy Község Önkormányzata 

Ábrahámhegy Község Önk. Képviselő-testülete a rendezvények időpontjának változtatásának jogát 

fenntartja. 

 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXIV. évfolyam 2. szám 2017. július oldal16 

 
K Ö Z É R D E K Ű 

 
 

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL  KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK: 
8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.     Nyitva: Keddtől szombatig: 12-től 18 óráig 
Tel: 87/571-270, Fax: 87/471-289     Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu 
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu    Tel: 70/380-0761 
Ábrahámhegyi Kirendeltség telefon: 87/471-506   Könyvtáros: Szabóné Berki Szilvia 
E-mail: hivatal@abrahamhegy.huhonlap: www.abrahamhegy.hu   
A hivatal ügyfélfogadási rendje:      
Hétfőn:    12.30-tól 16 óráig      MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Szerdán: 13 órától 16 óráig      Nyitva: szerdától-szombatig: 15-21 óráig 
Pénteken: 8 órától 12 óráig      Tel: 70/380-07-63 
Wolf Viktória jegyző ügyfélfogadása     Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu 
Minden hónap első szerdáján:       
Ábrahámhegyen:       9-11 óráig      
Badacsonytomajon: 13-16 óráig      
        CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:     Ábrahámhegy Művelődési Házban 
Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig     Minden héten, kedden: 10.30-tól 11.30-ig 
Tel: 70/456-71-41       Családgondozó: Krausz Noémi   
        Tel.: 06-30/426-2207 
         
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS      FALUGAZDÁSZ: 
Dr. Németh Csaba :        Győrffy Szabolcs 
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862    Tel:70/436-50-93 
Ábrahámhegyen: 87/471-516     Fogadóórája Révfülöpön a Polgármesteri Hivatalban: 
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig    Minden pénteken: 10-től 11.00 óráig  
Balatonrendesen: 87/464-338     Tapolcán:  8300 Tapolca Kossuth u.2. 
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig   Minden szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig 
Révfülöpön: 87/464-150       
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12      
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12    BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE 
ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig   8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12. 
Tapolca Kórházban, Tel: 87/511-083     tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu 
Hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon 24 órán keresztül  Email: hegykozseg.btordemic@widenet.hu 
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104     Szőke Géza hegybíró: 70/489-87-49 
         
FOGORVOS: dr. Pinterits Judit     VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT: 
Rendel: Badacsonytomaj, Kert u. 32.. Tel: 87/471-689   Zsifkovics Szilvia Tel: 70/202-85-84 
H: 7-12, K: 15-20, Sz: 9-16, Cs: 12-19, P: 8-14     
Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat-vasárnap:    KÁBEL TV: 06-87/472-104 
Veszprém, Halle u. 5/d, SZTK 8-14 óráig          
        SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 
GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc     Szentmise: vasárnap: 8.30 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282     
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00   TŰZOLTÓSÁG BADACSONYTOMAJ: 
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00     06-87/471-337 
         
GYÓGYSZERTÁRAK      DRV ZRT. Telefon: 06/40 240240 
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065    
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,   NHSZ Tapolca Kft (volt Remondis) 87/321-567 
csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12-i  
Griff Gyógyszertár,Badacsonytomaj Hősök t. 5. Tel.: 87/471-01  E.O.N. ügyfélszolgálat: 70/45-99-666 
Nyitva: H-Szer.-P: 7:30-11:10,12.50-17-ig    Műszaki hibabejelentés: 06-40/330-330 
kedd,csüt. 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10         
        ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 
ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA     Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105 
8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006     
dr. Ásványi Tamás 20/9217-372      
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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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