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Önkormányzati választás 2006
Tisztelt Választópolgárok!
2006. október 1-jén ismét települési
önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és
megyei közgyûlési tagok választására kerül sor.
Ez a tájékoztató segítséget nyújt Önöknek,
hogy a szavazás legfontosabb szabályait
ismerve élni tudjanak választójogukkal.
A 155/2006./VIII.1./ KT határozattal
Ábrahámhegy
község
Önkormányzat
Képviselõtestülete a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 23.§-a alapján a Helyi
Választási Bizottság tagjának:
Csillag István Ábrahámhegy, Patak u.6.
Frantal József Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 40.
Szõke Erazmus Ábrahámhegy, Cínke u. 1.
Vörös László Ábrahámhegy, Fülemüle u. 32.
Baki Jánosné Ábrahámhegy, Iskola u. 18.
póttagjának:
Hornyák Róbert Ábrahámhegy, Galamb u.
10. szám alatti lakosokat választotta meg.
Az elnöki tisztséget Csillag István,
elnökhelyettesi tisztséget Frantal József látja el.
A SZAVAZÁS
Szavazni 2006. október 1-jén reggel 6 órától
19 óráig lehet.
Szavazni kizárólag a következõ érvényes
okmányok felmutatásával lehet:
a. Lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
b. érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS

érvényes személyazonosító igazolvánnyal
érvényes útlevéllel, vagy
érvényes kártya formátumú (2001. január 1.
után kiállított) vezetõi engedéllyel, vagy
érvényes útlevéllel
Szavazni csak személyesen, a választópolgár
lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.
Lehetõség van arra is, hogy a választás
kitûzését megelõzõen bejelentett tartózkodási
helyén szavazhasson. Ha a választópolgár a
tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást
ajánlott levélben 2006. szeptember 26-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján 2006.
szeptember 29-én 16.00 óráig kérhet a
lakóhelye szerinti illetékes jegyzõtõl.
HOGYAN VÁLASSZUNK?
1. A helyi önkormányzati képviselõk
választása
A helyi önkormányzati képviselõket a
település választópolgárai ún. kislistán
választják meg, azaz a szavazáskor a
szavazólapon az összes jelölt neve ábécé
sorrendben szerepel, és Ön legfeljebb annyi
jelöltre szavazhat, amennyi a településen
megválasztható képviselõk száma (a szavazat
akkor is érvényes, ha Ön a lehetségesnél
kevesebb jelöltre szavaz).
A megválasztható képviselõk számát a
szavazólapon feltüntetik. Ábrahámhegyen 5 fõ.
Megválasztott képviselõk azok a jelöltek
lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták.

2. A polgármester választása
A polgármestert többségi módszerrel
választják, azaz az lesz a település
polgármestere, aki a legtöbb szavazatot kapta. A
szavazáskor a szavazólapon valamennyi
polgármester jelölt neve ábécé sorrendben
szerepel. Csak egy jelöltre lehet szavazni.
3. A megyei közgyûlés tagjainak választása
A megyei közgyûlés tagjainak megválasztása
a pártok, társadalmi szervezetek által
összeállított listák alapján történik. A megye két
választókerületre oszlik: külön választókerületet képeznek a tízezer vagy ennél
kevesebb lakosú és a tízezer lakost meghaladó
települések. A pártok és társadalmi szervezetek
listái sorsolás útján sorszámot kapnak. A
szavazáskor a szavazólapon a listák a sorsolás
sorrendjében szerepelnek. A választópolgár egy
listára szavazhat. Az egyes listák a kapott
szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.
Azok a listák, amelyek az összes érvényes
szavazat több mint 4 %-át nem érik el, nem
szerezhetnek mandátumot.
A választásokkal kapcsolatos részletes
tájékoztatásért forduljon a Helyi Választási
Irodához (Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.),
vagy keresse fel a www.valasztas.hu weboldalt.
Helyi Választási Iroda

HIRDETMÉNY
A 2006. évi települési önkormányzati
képviselõk, polgármesterek és megyei
közgyûlési tagok jelölt állítási határideje 2006.
szeptember 8-án 16.00 órakor lejárt. A Helyi
Választási
Bizottsághoz
bejelentett
polgármester
és
képviselõ
jelöltek
nyilvántartásba vétele a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény rendelkezése alapján
megtörtént.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat,
hogy a Helyi Választási Bizottság a 2006.
október 1. napjára kitûzött önkormányzati
képviselõk, és polgármesterek választására az
alábbi jelöléseket fogadta el.

Polgármester jelöltek:
Kovács József független 8 /2006. IX. 8./ HVI
határozat
Vella Zsolt független 7 /2006. IX. 8./ HVI
határozat
Képviselõ jelöltek:
Borbély Gyula független 13/2006. IX. 11./
HVI határozat
Fedõné Vodenyák Katalin független
10/2006. IX. 8./ HVI határozat
Gáspár József független 4/2006. IX. 7./
HVI határozat
Dr. Goda József független 1/2006. VIII. 14./

HVI határozat
Hegyi Zoltánné független 11/2006. IX. 8./
HVI határozat
Kondor László független 5/2006. IX. 7./
HVI határozat
Kovács József független 12/2006. IX. 8./
HVI határozat
Pacsi József
független 6/2006. IX. 7./
HVI határozat
Szabó Józsefné független 9/2006. IX. 8./
HVI határozat
Megválasztható képviselõk száma 5 fõ.
Csillag István
Helyi Választási Bizottság elnöke

Kovács József polgármester jelölt
Tisztelt Ábrahámhegyi Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzak,
és elképzeléseimrõl pár gondolatot leírjak
Önöknek.
39 éves szõlõ- és bortermelõ vagyok. 12 éve
költöztünk családommal a településre a
szomszédos Salföldrõl. Kettõ gyermekünk van,
fiúnk 10, míg lányunk 8 éves. Feleségem a
badacsonytomaji iskolában pedagógus. Én
magam szõlõ elõállítással és az abból készült bor
értékesítésével, kereskedelmével foglalkozom.
Az elmúlt önkormányzati választáson települési
képviselõ lettem, és három éve a helyi
Hegyközség elnökévé választott a tagság. Úgy
érzem, hogy az elmúlt 4 éves ciklus alatt elég
tapasztalatot szereztem ahhoz, hogy kellõ
bátorsággal induljak a 2006-os önkormányzati
választásokon a polgármesteri címért. Nézeteim
szerint senki sem születik polgármesternek, meg
aztán mindent el kell kezdeni valahol, és amúgy
is a választás attól választás, hogy van kik közül
választani - ehhez kell a több jelölt.
Megválasztásom
esetén
munkámat
fõállásúként látnám el, hisz azt is láttam az elmúlt
négy év alatt, hogy mennyi ügyes bajos dolog
akad egy ekkora településen, igaz hogy

lakosságszám tekintetében nem nagy, de a
kiterjedést és ingatlanok számát nézve egy kisebb
várossal vetekszik. A mindennapi jelenlét
lehetõvé tenné hogy egyben a falugondnoki
feladatot is ellássam. A lakossággal is
közvetlenebb kapcsolatra nyílna lehetõség,
segítve ezzel a mindennapi ügyes bajos dolgok
megoldását, melyet a hétköznapok szülnek.
Fõbb elképzeléseim az elkövetkezendõ
idõszakra:
- csatornázásból hátralévõ ütemek mielõbbi
zökkenõmentes lebonyolítása - ivóvízhálózat
további bõvítése a betervezett helyeken
- közvilágítás bõvítése és további
korszerûsítése
- belterületen a földes és kavicsos utak
leaszfaltozása - strand teljes felújításának
befejezése
- felszíni csapadékvíz elvezetés gondjainak
megoldása - a régi "Fagyöngy" épület átépítése
- patak-parti sétány vagy Patak utcai járda
kiépítése
- egy nagyobb létszámból álló falugondnokság
létrehozása, ezzel munkahelyet és nagyobb
rendet teremtve
- virágos és szemétmentes Ábrahámhegyet
(szemétgyûjtõk kihelyezése, a forgalmasabb

helyekre)
- kilátó környékének rendezése
- kulturális, sport és szabadidõs rendezvények
szervezése
- a fiatal és idõs korosztály felkarolása, segítése
- pihenõpark kiépítése (Burnót patak mellett)
Mindenre kiterjedõ teljes körû felsorolásra már
csak a terjedelem miatt sincs lehetõség, egyet
azonban ígérek: megválasztásom esetén
igyekszem jó gazdája lenni a falunak és az
elõdöktõl kapott örökséggel igyekszem jól
sáfárkodni.
Egy olyan Ábrahámhegyet szeretnék, ahol
mindenki építõ véleményével, javaslataival segíti
a település arculatának kialakítását, ahol a
nyugdíjas és a fiatal ugyanúgy mint a
középosztály is megtalálja helyét és számítását,
legyen az üdülõvendég vagy állandó lakos.
Végezetül
megköszönöm
mindazok
támogatását, akik ajánlószelvényük átadásával
lehetõvé tették jelölésemet és ezáltal a
választásokon való indulásomat.
Amennyiben elnyertem szimpátiájukat és a
leírt elképzelésekkel Ön is egyetért, kérem
támogasson szavazatával!
Tisztelettel:
Kovács József

Vella Zsolt polgármester jelölt
Tisztelt Hölgyem,
Választópolgárok!

Uram!

Tisztelt

Elõször
is
engedjék
meg,
hogy
megköszönjem mindazoknak, akik az elmúlt
négy évben ötleteikkel, biztatásukkal,
kéréseikkel és bírálataikkal támogatták
képviselõi munkámat. Mindezeken túl,
köszönöm a sok-sok ajánlószelvényt,
melyekkel lehetõvé tették, hogy 2006-ban
versenybe szállhassak a polgármesteri
tisztségért.
Az elõzõ önkormányzati választások
bemutatkozó írását azzal a gondolattal fejeztem
be, hogy a négy év elvégzett munkájával
bizonyítom Önöknek, hogy képes leszek a
nagyobb feladatok elvégzésére, ami jelen
esetben a polgármesteri tisztséget jelenti.
A tisztséget társadalmi munkában szeretném
ellátni,
mivel
az
önkormányzatok
költségvetését egyre jobban karcsúsítják, de
egyuttal kihangsúlyoznám, hogy ez lenne az
elsõdleges feladatom.
Ehhez kapcsolódóan az elmúlt idõszakban
fogadóórák helyett fogadónapot szeretnék
bevezetni, a polgárokkal történõ jobb
kapcsolattartás érdekében. E rövid monológ
után térjünk át a konkrét célok megjelölésére:
I. Munkahely, megélhetés
- Az Önkormányzat lehetõségeihez mérten a
helyi lakosokat foglalkoztassa. Településünkön
élõk
turizmusból,
vendéglátásból
és
borászatból élnek, ezeket a tevékenységeket
tudjuk segíteni hatékony marketingmunkával.
Községünkben elvégzendõ munkákra helyi
vállalkozókat,
szakembereket
kívánunk
felkérni, az érvényben lévõ jogszabályok
keretein belül.
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Helyi
közhasznú
munkát
végzõk
irányítására. a településen érintett és fellelt
hiányosságok megszüntetésére alkalmas
irányító személy (falugondnok) felkérése,
foglalkoztatása. Aki kapcsolatot tartana megállapodás alapján - és együttmûködne a
Badacsonytomaji Városüzemeltetõ KHT-val a
nagyobb - mi erõnket meghaladó - feladatok
megoldására az ott lévõ megfelelõ géppark
igénybevételével (utak öntözése, seprése,
hóeltakarítás, kisebb felújítások stb.).
II. Településünk és környezete
- A már megkezdett infrastruktúrák mielõbbi
befejezése, értem ezalatt: csatorna, víz, villany,
közvilágítás, távközlés
- Zöldterületek virágosítása, karbantartása
- Utcai szeméttárolók kihelyezése,
pihenõpadok telepítése
- Patak-parti sétányt legsürgõsebben
elkészíteni szilárd burkolattal, közvilágítással
- Strandi beruházás befejezése
- Temetõbe tervezett kápolna mielõbbi
kivitelezése
III. Sport, kultúra
- Körjegyzõséghez tartozó településekkel
közösen
nemzeti
ünnepeink
méltó
megünneplése:
- március 15.
- augusztus 20.
- október 23. - melyet egy-egy településen
ünnepelnénk meg közösen, lehetõség szerint a
mûsorokat az itt élõ fiatalok és diákok
szerveznék meg és adnák is elõ a kultúráért
felelõs dolgozó segítségével
- Körjegyzõséghez tartozó településekkel
közös szüreti felvonulás megvalósítása
- Az elkövetkezendõ években szintén
csatlakoznánk
a
"Mozdulj
Balaton!"

elnevezésû sportrendezvényhez, melyet az idei
nyáron is nagy sikerrel és érdeklõdéssel
rendeztünk meg
- Régi álmom a sportpálya felújítása, melyet
sajnos az elmúlt ciklusban beadott pályázat
elbírálói forráshiányra való hivatkozással
utasítottak el
- Amennyiben az Önkormányzat anyagi
helyzete lehetõvé teszi, és megfelelõ pályázati
lehetõség nyílik, mielõbb meg kell valósítani a
már tervvel rendelkezõ szórakoztató centrumot,
mely a romos állapotban lévõ régi ,.Fagyöngy'
étterem helyén kerülne megépítésre
- A mûvelõdési ház vezetését szakirányú
végzetséggel rendelkezõ mûvelõdésszervezõre
bíznám, aki megfelelõ programokat szervez
minden korosztály részére
Az immár hagyományosnak mondható
rendezvényeinket (Horgászverseny, Falunap,
Kiállítások, Sportnapok, Bornapok, Nyugdíjas
karácsony) tovább szeretnénk folytatni, de
rögtön hozzáteszem, - egy egészséges
középutat keresve a szórakozók és a pihenni
vágyók érdekeinek megfelelõen.
Ezek lennének fõbb célkitûzéseim a teljesség
igénye nélkül, melyeket természetesen az Önök
részérõl felmerülõ igények alapján tovább
bõvítenénk és természetesen lehetõségeinkhez
képest meg is valósítanánk.
Zárszóként pedig kérem Önöket, hogy
október 1-jén, az Önkormányzati választások
napján éljenek választópolgári jogaikkal, és
döntsenek belátásuk szerint.
Maradok tisztelettel:
Vella Zsolt Ábrahámhegy Patak u. 40.
Tel: 06/20/9-250-127
Ábrahámhegy, 2006. szeptember 10.

Ábrahámhegyi Hírmondó

Borbély Gyula képviselõjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Ábrahámhegy életében is
lezárult
egy
választási-,
gazdálkodási ciklus. Úgy ítélem
meg, hogy ha nem is teljes
egészében, de megteremtõdtek
községünk biztos alapjai:
- ivóvízhálózat a magasabb
pontokon is kiépült / Körmic /
- gázhálózat a belterületi
részeken megvalósult
- közvilágítás korszerûsítése,belterületi bõvítése, ami jelenleg is
folyamatosan történik
- tárgyalások - egyeztetések
történtek
az
egyházzal
a
temetõkápolna megépítésére
- a fiatalok helyben való
letelepedésére
telkek
lettek
értékesítve
- községi játszótér kialakítása,
majdani megépítése folyamatban
van
- strand a jövõ évtõl új
formájában fogadhatja a helyi,- és
az idelátogató vendégeket
- elkészült a belterületen a
szennyvízcsatorna hálózat
Alapelvem továbbiakban is: - a
mindennapi élet szüli a feladatokat
az önkormányzat, pedig a
legmegfelelõbb módon oldja meg
azokat.
A jövõ a mában rejtõzik. Hogy

Dr. Goda József ügyvéd képviselõjelölt

milyen lesz azt pontosan nem
tudni, de elképzelni,- célokat
kitûzni és tenni érte mindenki
képes a maga módján. Ezen a
helyen itt Ábrahámhegyen is
magunk formálhatjuk, hordozzuk
saját és utódaink jövõjét. Célok
közül egyet-egyet kiemelve: a
vendégforgalom fejlesztése, az
utak, - utcák rendbetétele
halaszthatatlan alapvetõ feladat a
még élhetõbb Ábrahámhegy és a
lakósok érdekében. Közös cél
legyen, hogy a község polgárai
anyagiakban és szellemiekben
egyaránt
gyarapodjon.
Egy
képviselõ ne az önkormányzatot
képviselje a lakósságnál, hanem a
lakósságot az önkormányzatnál.
Ha meg tisztelnek bizalmukkal, és
bekerülök az újonnan választott
testületbe, kérem, keressenek meg
gondjaikkal, közösségünket érintõ
javaslataikkal, azt magamra
vállalva annak szószólója leszek.
Szakmai,etikai
elveket,közérdeket szem elõtt tartó
javaslatokkal
kívánok
településünk
fejlõdéséhez
hozzájárulni.
Megköszönöm
bizalmukat.

az

eddigi

BORBÉLY GYULA

Pacsi József képviselõjelölt
Tisztelt
Választópolgárok,
Kedves Ábrahámhegyiek!
Sok szeretettel köszöntöm
Önöket, Pacsi József vagyok 1957.
07.12-én születtem Ábrahámhegyen.
Elõször szeretném ezúton megköszönni azon választópolgárok
támogatását, akik ajánló szelvényükkel támogattak, hogy
képviselõ jelöltként a 2006-os
önkormányzati választásokon részt
vehessek!
Néhány szót magamról:
Általános iskolai tanulmányaimat befejezve Székesfehérváron, szerszámkészítõként szakmunkás-bizonyítványt,
majd
érettségi vizsgát tettem. Ezután
1982-ben a dunaújvárosi mûszaki
fõiskolán végeztem mûszaki
oktatói, mûszaki tanári fõiskolai
végzettséget szereztem. Nõs
vagyok két gyermekem van.
Jelenleg egyéni vállalkozóként a
strand parkolójában dolgozom
(csak a nyári szezonban), egyéb
idõben szõlõtermesztéssel és
szõlõbor elõállítással foglalkozom.
Községünkben
az
elmúlt

Ábrahámhegyi Hírmondó

években történt csatornázási
munkák nagyon sok feladatot
adtak a község vezetõinek, de úgy
érzem, hogy maradt még bõven! A
településünkön a csatornázás utáni
helyre állítási munkák egy része
még
ezután
történik.
A
településünkön
továbbra
is
szeretném, ha virágos, tiszta és az
idelátogatók számára vonzó és
élhetõ volna. A kilátó melletti
területek mielõbbi rendbe tétele,
gondolok itt füvesítésre, esetleg az
esti
megközelítéshez
a
közvilágítás kiépítésére, nagy
szükség volna. A strand további
fejlesztése, szolgáltatás bõvítése
(egy csúszda megépítése) még
több látogatót vonzana. A
megválasztandó képviselõ testületben fiatalos gondolkodással,
tenni akarással, de felelõsséggel
segíteném a munkát.
Kérem
Önöket,
hogy
szavazatukkal támogassanak.

Tisztelettel
2006-09-10
Pacsi József

Budapesten születtem 1952.
május 26-án. Édesanyám, Keszeg
Magdolna Káptalantótiban született,
anyai
nagymamám
pedig
Kisõrspusztán, ahol gyermekkorom
legszebb nyarait töltöttem öcsémmel
és a korunkbeli srácokkal.
Szüleink 1973-ban vásároltak egy
szerény
kis
nyaralót
Ábrahámhegyen, ahol ugyancsak
sok szép nyarat töltöttünk és most
már éppen hat éve életvitelszerûen
lakom két nagykorú fiammal együtt.
Régóta dédelgetett álmom volt,
hogy majd "öregkoromra" itt
szeretnék élni, de ez az álom már
hamarabb vált valóra, mint
gondoltam. Mindig lenyûgözött a táj
szépsége és a Balaton léleknyugtató
nagy víztükre. Amióta itt élek még
több szépséget fedeztem fel a
környezetemben és az egész tájban,
elsõsorban itt Ábrahámhegyen.
Fiatalkori
tanulmányaimat
követõen
szerszámkészítõ
szakmunkásként dolgoztam egy
honvédségi üzemben, majd a MÁVnál karbantartó lakatosként a
Nyugati pályaudvaron. Itt kaptam
lehetõséget a továbbtanulásra. 1985ben végeztem az ELTE jogi karán.
Ezt követõen öt évig dolgoztam a
MÁV jogtanácsosaként, majd
"elcsábítottak" a közigazgatásba. A
továbbiakban jegyzõi munkakört
láttam el, illetõleg megyei hatósági
osztályvezetõ is voltam.
2000. októberében kerültem
Ábrahámhegyre, azonban sokáig
nem találtam végzettségemnek
megfelelõ munkalehetõséget. Sok
mindennel próbálkoztam mindhiába
miközben kiderült, hogy súlyos
gerincsérüléssel
élek.
Ennek
következtében alapos kivizsgálás
után
rokkantsági
nyugdíjba
kerültem.
A közelmúltban jelentõs baráti

segítséggel ügyvédi irodát nyitottam
a siker és a boldogulás reményében.
Gyakran bántott az a gondolat,
hogy kárba vész az eddigi életem
során szerzett tudás és tapasztalat,
amelyet hasznosíthatnék saját
magam, avagy embertársaim javára.
Ettõl a gondolattól vezérelve
szántam el magamat 2002. évben és
képviselõjelöltként indultam az
önkormányzati választáson. A népes
mezõnyben akkor a számomra
elismerést jelentõ középmezõnyben
végeztem.
Azóta
is
élénk
figyelemmel kisérem a község életét,
az
Önkormányzat
munkáját,
Ábrahámhegy kulturális életét,
idegenforgalmát,
környezetünk
rendjét és tisztaságát. Ugyanazzal a
lelkesedéssel szeretném magamat
jelöltetni és megmérettetni a soron
következõ
önkormányzati
választáson is.
Megválasztásom
esetén,
amennyiben
elnyerem
a
választópolgárok bizalmát, szeretnék
együttmûködni az Önkormányzat
képviselõtestületével
és
a
polgármesteri hivatallal településünk
épülése, szépülése érdekében.
Közremûködni kívánok abban, hogy
a polgármesteri hivatal szakmai
színvonala tovább javuljon, a hivatal
még inkább lakosság- és ügyfélbarát
szellemben végezze munkáját,
segíteni kívánok abban, hogy
Ábrahámhegy
közterületei
rendezettebbek
és
tisztábbak
legyenek, még több vendéget,
turistát, pihenni vágyó ember
tetszését nyerjük el. Támogatni
kívánom a hagyományokat, így a
szõlõ- és borkultúrát és minden más
ötlettel a közösség céljait szolgálni.
Kérem,
tiszteljenek
meg
bizalmukkal!
Dr. Goda József ügyvéd
független jelölt

Hegyi Zoltánné képviselõjelölt
Képviselõjelölt bemutatkozó, és
program!
Hegyi Zoltánné sz. Kiss
Magdolna 1979 óta ábrahámhegyi
lakos vagyok.
Férjemmel és 2 gyermekemmel
élek Ábrahámhegyen. 1989 óta
fodrász vállalkozóként dolgozom.
Sok éve figyelemmel kísérem a
falu életét. Sajnos az utóbbi idõben
nem a legjobbak a körülmények.
Mint többen is tudják az
idegenforgalom fokozatosan csökkent.
Ezt köszönhetjük a rossz
döntéseknek
is
elsõsorban,
ugyanis a legtöbb nyaraló nehezményezi (és jogosan), hogy nincs
szabad strand, és lehetõség sincs
pl, egy sétára a parton, mert
mindenhol le van zárva.

Én a magam nevében szeretném
az
idegenforgalmat
újra
felvirágoztatni, több szórakozási
lehetõséget indítványozni, hogy a
fiataloknak ne kelljen vidéki
szórakozóhelyekre
menni.
Továbbá a falu szebbé tételét
nagyon fontosnak tartom.
Szeretném, ha a falunkban élõ
Emberek el tudnának helyezkedni
itthon és nem kellene vidékre járni,
mint
ahogy
sokan
rákényszerülnek.
Sok mindent lehetne felsorolni
életünk jobbá tételéhez, de sajnos
az
anyagi
körülmények
korlátozottak.
Köszönöm a lehetõséget és
bízom támogatásukban.
2006. szeptember. 04.
Tisztelettel:
Hegyi Zoltánné
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Kondor László képviselõjelölt

Fedõné Vodenyák Katalin képviselõjelölt
Tisztelt Ábrahámhegyiek!

Kedves Ábrahámhegyi
lasztópolgárok!

Vá-

Tisztelettel megköszönöm bizalmukat, hogy a 2002. évi önkormányzati választáskor képviselõi bizalmat
szavaztak.
Elõzõ önkormányzati választás
elõtt a "Hírmondóban" részletesen
bemutatkoztam, azóta változás nem
történt életemben.
Szeretném a tisztelt ábrahámhegyi
lakosságot és választópolgárokat
tájékoztatni, hogy a választási
célkitûzéseim miként valósultak
meg, mely alapján bizalmukkal
megtiszteltek.
Község szennyvízhálózatának
mielõbbi kiépítése
Megalakult a csatorna közmûtársulat.
Megépült az I. ütem a község
belterületében.
A II. ütem kivitelezése befejezés
elõtt áll.
Október elsejével elkészül az állami beruházásban megvalósuló Balatonrendes - Ábrahámhegy - Badacsonyörs - Badacsonytomaj fõ mû.
Októbertõl a lakossági rácsatlakozásokat meg lehet kezdeni. Megindul a
próbaüzem.
Strand és környékének rendbetétele
Sikeres pályázati pénzekbõl minden évben sikerült a strand szépítése.
Ebben az évben befejezõdik a
felújítás, a füvesítés, öntözõberendezés, a térvilágítás. Lebontásra kerül a villany légvezeték, a Vodafone,
Pannon GSM és a viharjelzõ
tokozott berendezések.
Temetõben urnák elhelyezésére
szolgáló létesítmények kialakítása
Testületi határozat alapján elkészült a Temetõkápolna jogerõs építési terve, ennek alapján a kápolna
falán lesznek az urnahelyek kialakítva.
A falu kulturális életének
mozgalmasabbá tétele
A volt iskola épületében kialakításra került a Kulturális Centrum, a
volt óvodai helyiségekben a könyvtár és az Internet helyiség, amely
rendszeresen látogatható.
A leégett vendéglõ helyére elkészült a jogerõs építési engedély, mely
szabadidõ központ lesz.
Fiatalok letelepedésének elõsegítése
Az Akácfa utcai telek parcellázása,
villamosítása, víz, gáz, szennyvízcsatornázása, útkialakítása megtörtént.
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Elõzetes felmérés alapján öt
igénylõ jelentkezett, mire a végleges
szerzõdéskötésre került sor, csak két
jelentkezõ maradt.
BORBÉLY GYULA képviselõtársammal felvállaltuk a meglévõ
közvilágítási lámpák lecserélését
energiatakarékos lámpákra, valamint
az elmúlt tizenkét év alatt összegyûlt
közvilágítási igények felmérését,
bonyolítását.
228 közvilágítási lámpa cseréje
megtörtént, öt helyen áthelyezésre
kerültek a felesleges lámpák.
Sajnos a bõvítéssel kapcsolatban a
helyi adottságok miatt több helyen
csak magánterület érintésével vagy
magánterületen lehet oszlopokat
elhelyezni. Ilyen esetekben az
érintett ingatlantulajdonosnak a
beleegyezõ nyilatkozata szükséges.
Ezeket, a nyilatkozatokat többszöri kérésre, személyes megkeresésekre sikerült csak beszerezni,
ami hosszadalmas volt.
Remélhetõleg ez év végére a
bõvítés elkészül, mely 35 db oszlop
és közvilágítási lámpaszerelés lesz.
Szolgáltató az igényt egy csomagban kezelte, külön megosztani nem
lehetett.
Kedves Választópolgárok!
Megköszönöm bizalmukat, hogy
felkerestek és átadták ajánlószelvényüket, bíztattak, hogy a 2006.
október 1-jei választásokon ismét induljak, mint önkormányzati képviselõ.
Megválasztásom esetén fõ célkitûzéseim:
Minden évben a leadott közvilágítási igények teljesítése.
A községben a csatornahálózat
végleges kiépítése és befejezése.
Temetõkápolna megépítése.
Községi utak aszfaltozása adott
pénzügyi keretek közt.
Posta utcából a Tûzoltószertárig, a
Burnót patak melletti sétány
közvilágítása.
Amennyiben eddigi munkám, célkitûzéseim, tenni akarásom alapján
megnyertem bizalmukat, kérem,
szavazataikkal támogassanak, hogy
újból képviselhessem Önöket.
Tisztelettel:
Kondor László

Röviden szeretnék bemutatkozni.
1976-ban születtem, születésemtõl
fogva
Ábrahámhegyen
élek,
férjemmel is itt telepedtünk le.
Mindig szerettem Ábrahámhegyen
élni, fontos számomra a falu sorsa.
Kisiskolásként itt jártam általános
iskolába, majd felsõ tagozatra
Badacsonytomajon. Középiskolai
tanulmányaimat
a
Veszprémi
Közgazdasági Szakközépiskolában
végeztem, majd a Pénzügyi és
Számviteli Fõiskolán diplomáztam.
Azóta könyvelõként dolgozom
Tapolcán.
Korosztályomból kevés fiatal
maradt itt Ábrahámhegyen, sokan
nagyobb
városokba
költöztek
megélhetést keresve. Szükség lenne
a fiatalokat megtartó intézkedésekre,
mert elöregszik a falu. Ezért
döntöttem úgy, hogy indulok idén az
önkormányzati
választásokon
képviselõ jelöltként, és fiatalos
lendületemmel hozzá tudok járulni
Ábrahámhegy fejlõdéséhez.
Fontosnak tartom, hogy segítsék a
fiatal
házasok
letelepedését,
születendõ gyermekek és édesanyjuk
támogatását, vállalkozások létrejöttének elõsegítését, munkahelyet
teremtve ezzel az itt élõk számára.
Lehetne a focipálya mellé játszóteret
létesíteni, így együtt játszhatnának a
kicsik és a nagyok.

Ez a falu nagyrészt az
idegenforgalomból
él,
jobban
figyelnünk kellene a tisztaságra. A
Patak utca felsõ buszmegállójánál
nincs szemetes, és a buszmegálló is
felújításra szorulna. Jobban oda kell
figyelni az állomás tisztaságára is,
most hogy nincs jegykiadás.
Továbbá a Pattantyús sétány csak
nevében sétány, valóban sétánnyá
kellene
alakítani
padok
elhelyezésével, parkosítással. A
többi balatonparti faluhoz hasolnóan
meg kellene nálunk is valósítani,
hogy a helyiek ingyen mehessenek
nyáron strandra, és a strand elõtti
parkolót a strandolók ingyen
használhassák. Szeretném, ha
megvalósulna a Patak utcában, hogy
ne járjanak ott kamionok, már a
Salföld táblán jelezve, hogy nem
kanyarodhatnak be, és hogy
betartsák a megengedett sebességet
az autósok, akár fekvõrendõrök
elhelyezésével is, ettõl remélve,
hogy csökkenjen ezen szakaszon a
balestek száma.
Remélem
megtisztelnek
bizalmukkal és alkalmam nyílik a
falu közösségi életében aktívan részt
venni, segíteni a falu szebbé tételét,
és igyekszem munkámmal az itt élõ
idõsek és fiatalok érdekeit szolgálni!
Tisztelettel:
Fedõné Vodenyák Katalin
képviselõ jelölt

Gáspár József képviselõjelölt
16 évig mint a település
polgármestere végeztem a vállalt
munkát.
2006. júniusban betöltöttem a
nyugdíj korhatárt és egy három évvel
ezelõtti betegség is megerõsített
abban, hogy a napi munkavégzés és
a kötetlenül jelentkezõ polgármesteri
munka, valamint a családi feladatok
mellett kevés idõ jut a pihenésre,
kikapcsolódásra.
Ezért döntöttem úgy, hogy mint
polgármester nem indulok a
választásokon.
Az elmúlt 16 évben sok olyan
feladatot sikerült megoldani, ami a
település
fejlõdését
segítette,
szolgálja.
Visszatekintve 1990-re még nem
volt gáz, telefon, csatorna, a
visszakapott épületek lepusztult
állapotban voltak.
Gondoljunk a strand akkori
viszonyaira. A Nagyközségi Közös
Tanács után minimális vagyonnal
kezdve terveztük a jövõt.
Köszönettel
tartozom
mindenkinek, aki a 16 évben
képviselõként, szavazóként vagy
adófizetõként segítette a munkámat.
Ez teszi lehetõvé, hogy a még
félben lévõ csatornázás befejezése
után az utak felújítására, a felszíni

víz elvezetésére és a közterületek
parkosítására, virágosítására gondoljunk.
Utjaink állapota érje el, hogy a
közlekedés biztonságos legyen
minden jármûvel.
Felsorolni, nehéz lenne, mi
változott az elmúlt 16 évben.
Képviselõ
jelöltséget
azért
vállalok, mert úgy érzem, hogy a
következõ 4 évben felhasználva a
megszerzett tapasztalataimat és a
kialakult
kapcsolatokat
még
sikeresen
segíteni
tudom
a
képviselõ-testület munkáját és a
község további fejlesztését.
Félbe lévõ beruházásainkat és
felújításokat kezdetektõl ismerve
tudom segíteni az engem követõ
polgármestert, amennyiben igény
tart a segítségemre.
A jövõt biztosítja az a pénzügyi
tartalék
amelyet
az
elmúlt
idõszakban felhalmoztunk, valamint
azaz adottság amely segíti, hogy
községünk tovább fejlõdjön.
Ehhez
kérem
a
község
választóinak
és
minden
Ábrahámhegyért
tenni
akaró
segítségét.
Gáspár József
független képviselõ

Ábrahámhegyi Hírmondó

Szabó Józsefné képviselõjelölt
Tisztelt
Választópolgárok,
Ábrahámhegyiek!

kedves

Ismét lezárult egy választási ciklus, és újra
önkormányzati választásra készülünk. Ez
alkalomból szeretném megköszönni a lakosságnak
azt a bizalmat, mellyel immáron négy alkalommal
is megtiszteltek képviselõi megválasztásom
alkalmával.
A közösségért végzett munka nem könnyû
feladat. Sokszor örömteli, de a kudarcokat sem
nélkülözi. A sikertelenség, a néha jogtalan
rágalom az embernek a kedvét is szegi. Ennek
ellenére az október 1-i választáson ismételten
elindulok, mint független képviselõ-jelölt. Hogy
miért?
Azért,
mert
nagyon
szeretem
Ábrahámhegyet. Még mindig hiszek abban, hogy
érdemes érte és az itt élõ emberekért dolgozni.
Hiszem, hogy közös összefogással, sikerül
eredményeket elérni. Hiszem, hogy megéri a
fáradtságot, még akkor is, ha nem mindenki
elvárásainak tudok teljesen megfelelni.
Az elõzõ választáskor vállalt elképzeléseimet a
képviselõ-testület összefogásával, úgy érzem
sikerült megvalósítani. Elindult a csatornázás, az I.

ütem már a rákötési fázisában van. Elkészült a
körmici ivóvíz-hálózat bõvítése, a kerékpárút, a
Szent Iván kápolna megvilágítása, a Rendezési
Terv átdolgozása, elfogadása.
Létrehoztuk a Kulturális Centrumot, befejezés
elõtt áll a strand felújítása, hogy csak a
fontosabbakat említsem.
Az új választási ciklusban pedig a következõ
értékeket szeretném képviselni:
1.
Községi beruházás, arculatalakítás
Szennyvízcsatorna-hálózat befejezése, az utak
rendbetétele, virágosítás bõvítése, pihenõ padok
elhelyezése, a Tûzoltó Szertár melletti játszótér
kialakítása, közvilágítás bõvítése, a temetõ
kápolna felépítése, a község központjában lévõ
épület terveinek megfelelõ átépítése, rendbetétele.
2.
Idegenforgalom
Kilátó környékének rendbetétele, a Burnót
patak melletti sétány kialakítása, köztisztaság
fokozása, a szemetelõkkel szembeni fokozottabb
fellépés,
közterületeink
rendbetartása,
közbiztonság erõsítése, boraink népszerûsítése.
3.
Kultúra
Kultúrház felújítása - vizesblokk, lapos tetõ
lefedése, udvar, lépcsõk, a kultúrház programjának

bõvítése,
könyvtár
fejlesztése,
Internet
hozzáférhetõségének
növelése,
Kulturális
Centrum anyagának színesítése
4.
Lakossági kapcsolatok erõsítése
Egymás iránti szociális érzékenység, az
összetartozás érzésének erõsítése, a fiataloknak
olyan feltételek biztatása, hogy szeressék
szülõfalujukat, felelõséget érezzenek érte, és
felnõttként is szívesen maradjanak itthon.
Óvodások és iskolás korú gyerekek segítése,
iskolakezdési támogatás biztosítása.
Életkórnak megfelelõ kulturális programok
szervezése, nyugdíjas klub beindítása, találkozók
szervezésére.
5.
Önkormányzat
és
a
lakosság
kapcsolatának erõsítése
Információ áramlás fejlesztése, önkormányzati
honlap naprakészségének biztosítása, civil
szervezetekkel való jó kapcsolat erõsítése.
Szeretném, ha a közmeghallgatásokon, testületi
üléseken, rendezvényeinken, minél többen részt
vennének, és javaslataikkal segítenék munkánkat.
A fenti feladatok megvalósításához kérem a
lakosság támogató segítségét.
Szabó Józsefné

Megújult honlap

FELHÍVÁS
Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2007. évre is csatlakozott
az Oktatási Minisztérium által kiírt BURSA
HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz, hogy anyagi támogatást
nyújtson a kedvezõtlen szociális körülmények
között élõ hallgatóknak, ill. hallgató
jelölteknek.
A támogatást igényelhetik a már jelenleg is
felsõoktatási intézményben tanuló hallgatók
(A típusú) valamint a felsõoktatási
intézményekbe felvételt még nem nyert
érettségizett, utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolai tanulók, akik tanulmányaikat a
2007/2008. tanévben kívánják megkezdeni
állami felsõoktatási intézményben (B típusú).
Az ösztöndíjat kizárólag pályázat útján lehet
elnyerni.
A pályázattal kapcsolatos részletes
tájékoztatást a Körjegyzõségen (Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) Illésné Rácz Andrea
nyújt. A pályázat részletes kürása a
Körjegyzõség hirdetõtábláján is megtalálható.

Ábrahámhegy Önkormányzat hivatalos honlapja 2002. augusztus 2-án került fel
az Internetre, magyar, német és angol nyelven. A honlap jól funkcionált, több
visszajelzés érkezett. 2004. márciusában Ábrahámhegy község honlapja, 1230
település Internetes oldalának részletes kiértékelésével és pontozásával
országosan elsõ helyezést ért el. Szerepeltünk a Duna tévében, Kossuth rádióban,
Magyar 1-en és több országos és megyei napilap címoldalán. Kétség kívül
népszerû lett honlapunk, melyet a napi látogatottság is bizonyít.
Ugyan a régi honlapon is számos információ volt található, de a folyamatos
bõvítések elengedhetetlenné tették a lassan már négy éve elkészült honlap bõvebb
tartalommal való feltöltését és az ehhez elengedhetetlen új rendszer, új
látványvilág (desing) megteremtését. Reméljük, hogy a megújult honlap még több
turista és látogató képzeletét tudja majd megragadni, és a kiváncsi internetezõ
vendégként tér vissza a településre.
Mi is található honlapunkon?
- Községünk története, állat és növényvilága, nevezetességei (Szent Iván
kápolna, Szent László katolikus templom, Fülöp Jakab templom, keresztek,
kilátó)
- Közérdekû információk, térkép
- Vendégkönyv, fórum
- Körjegyzõség mûködési rendje, ügyintézõk, hatályos rendeletek
- Intézmények: Kulturális Centrum (könyvtár, teleház, állandó kiállítás)
kultúrház
- Szálláslehetõségek, vendéglátóhelyek, üzletek, strand. cégek, vállalkozások
- Egyesületek
- Rendezvényeink
és minderrõl sok-sok kép.
A megújult honlapról gyõzödjön meg Ön is.
Elérhetõsége: www.abrahamhegy.hu
A honlap készítõje és karbantartója: InforMan Számítástechnika

A pályázat benyújtási határideje: 2006.
november 2.
A határidõn túl
elutasításra kerülnek.

érkezett

pályázatok

Gáspár József polgármester

Ábrahámhegyi Hírmondó
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK:
2006. június 13.
- Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Forego Magyarország
Kft. /2092 Budakeszi, Szõlõskert u. 11. /
díjmentes ajánlatát a használt elem
hulladékbegyûjtésre vonatkozóan elfogadta.
Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a
"Hulladék begyûjtési megállapodást " aláírja.
- A Tatay Sándor Közös Fenntartású
Általános Iskola /Badacsonytomaj/ kérelmére a
Tatay-napok rendezvényre 20.000 Ft összegû
vissza nem térítendõ támogatást biztosított a
2006.évi költségvetése terhére.
- 2006. június 1.-én hatályba lépett a 2005.
évi CLXIV. törvény a kereskedelemrõl. A
törvény 12. §. /5/ bekezdése szerint a települési
önkormányzat
képviselõ-testülete
felhatalmazást kapott, hogy a törvény 6. § /4/
bekezdésében meghatározottaknak megfelelõen
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét
rendeletben szabályozza.
A községben meghosszabbított nyitvatartási
rend szerint tartanak nyitva pl. a strandi üzletek
23.00 óráig, a községben mûködõ üzletek közül
néhány 24.00 óráig ill. ezen idõponton túl.
- Ábrahámhegy Község Önkormányzat
6/2006. (IV. 18.) szociális rendelete alapján
2006. május 2-án indult szociális étkeztetésre
érkezett kérelmek közül 15 kérelem elbírálása
során került megállapításra az önkormányzat
által nyújtott étkeztetésre való jogosultság.
Május hónap folyamán további három személy
kérte az ellátást.
A kérelmek folyamatos benyújtásának
lehetõségével élve június hónapban összesen 22
fõ részesülhet szociális étkeztetés ellátásban.
2006. június 28. rendkívüli
- Az Önkormányzat a községi tûzoltóparkban
létesítendõ játszótéri eszközökre az ACER Kft.

/2045 Törökbálint, József hegy u. 22. / által
benyújtott pályázatot elfogadta bruttó
1.175.904 Ft összegben , amely a telepítés
költségét is tartalmazza.
- A szennyvízcsatorna-hálózat I. ütem
pótmunkáinak elvégzésére a Vízépítõ Kft.
/8230 Balatonfüred, Venyige u. 3. / árajánlata
került elfogadásra, melynek összege bruttó
5.885 e. Ft fix átalány ár.
2006. július 11.
- Az önkormányzat a Lesenceistvánd,
Kossuth u. 66. sz. alatti önkormányzati
ingatlanát
-az
ingatlan
értékbecslési
szakvéleményben megállapított ár szerint nettó 1.551.000 Ft összegû készpénz befizetése
mellett kívánja értékesíteni.
- A községben állandó lakosként bejelentett
és nappali tagozaton tanulók részére, - a
megfelelõ iskolai igazolások beszerzése mellett
- 10.000,-Ft /azaz: tízezer forint/ összegû
beiskolázási segélyt nyújt.
- A községi strandi kertépítési pótmunkákra
FOLLY Bt. /8261 Badacsony, Római u. 139./
által benyújtott árajánlata 568.000 Ft+ 20 %
Áfa összegben elfogadásra került.
- 2006. július 1. napjával a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény változott, mely módosítás
a rendszeres szociális segély elbírálásában,
illetve a közgyógyellátásra való jogosultság
megállapításában hozott változást.
Az egységes családtámogatási rendszer
kialakítása alapján a rendszeres szociális segély
az egész családot érintõ támogatás, melynek
összegét a család tényleges jövedelme, és a
fogyasztási egységekre kiszámított "elismert
költség'' különbsége teszi ki, mely jelentõs
összegszerû változásokat eredményezhet.
Közgyógyellátás tekintetében is jelentõs

változások kerültek bevezetésre. Így a 2006.
július 1-tõl közgyógyellátásra való jogosultság
elbírálási feltételeiben történõ módosítások
mellett a méltányossági jogon kiállított
igazolványok után önkormányzatot terhelõ
díjak mértéke is változott.
Az 1993. évi III. törvény a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról 49. §, a
szükségletekhez jobban igazodó felhasználás
érdekében bevezetésre kerül a gyógyszerkeret,
és az eseti keret fogalma.
A törvény szerint a közgyógyellátásra való
jogosultság feltételei nem változnak érdemben.
A három jogosultsági forma, és feltételeik
változatlanul megmarad (alanyi, normatív,
méltányossági). Változást az jelent, hogy az ún.
méltányossági
jogcímen
történõ
közgyógyellátás esetén az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint a
jegyzõ gyakorolja a jövõben a hatáskört. Ez a
megoldás ügyfélbarát, mivel gyorsabb és a más
jogcímen közgyógyellátásra jogosultakkal
azonos ügyintézési feltételeket biztosít. A
törvény az eddigiekhez hasonlóan az
önkormányzati
rendelet
keretszabályait
határozza meg.
- Az önkormányzat felhatalmazta a
Polgármestert,
hogy
az
InforMan
Számítástechnika Herceg Zoltánnal /8256
Ábrahámhegy, Patak u. 44./ szerzõdést kössön
az Ábrahámhegyi honlap Domain és
webtárhely bérlésére.
2006. augusztus 1.
- A képviselõ-testület megalkotta a
környezetvédelemrõl és a környezetvédelmi
alapról szóló 10/2006. /VIIL 10./ rendeletét.
Kovácsné A. Katalin

Tájékoztató
Ábrahámhegy csatornázásnak eseményeirõl.
2006. szeptember 7-én a Dunántúli
Regionális Vízmû Zrt. üzemeltetésre átvette a
Balatonrendes-Ábrahámhegy-Badacsonytomaj
között kiépült állami fõgyûjtõmû rendszert.
Ezzel megnyílt a lehetõség, hogy a
községben állami támogatással, lakossági
hozzájárulással megépített belsõ gyûjtõ hálózat
üzemeltetésén keresztül a szennyvíz az
ingatlanokból eljusson a tisztítóba.
1990 óta várt lehetõség a Balaton vízminõség
védelmében.
Tudjuk, hogy 2006. évben a vasútvonal alatti
üdülõ területek ingatlan tulajdonosai sok
kellemetlenségnek voltak kitéve, de a belsõ
gyûjtõ hálózat építése során mindenkinek el
kellett viselni hátrányokat.
Mindenkinek a tûrõképessége más, de
reméljük, hogy egy komfort érzetet javító,
mûködõ csatornahálózat a környezetet kímélõ
megoldás
érdekében
megéri
a
kényelmetlenségeket.
Az ingatlanok csatlakoztatása érdekében a
jelentkezési
nyomtatványok
az
Önkormányzatnál beszerezhetõk.
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A kitöltés után a Csatornamû Társulás
leigazolja, hogy az érintett ingatlan tulajdonosa
eleget tesz vagy tett a közmûfejlesztési
hozzájárulás
fizetési
kötelezettségének.
(egyösszegû befizetés vagy LTP részletfizetés)
Az igazolás után a jelentkezési lapot
eljuttatjuk a DRV ZRT. részére, ahonnan a
kiépített csatlakozás ellenõrzésére idõpontot
kap az igénylõ.
A DRV ZRT. a kiépítés idõpontjában a
rákötés és tisztító nyílás ellenõrzése után
megköti az üzemeltetési szerzõdést és az
ingatlannál a szolgáltatás megkezdhetõ.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a DRV ZRT. által
közzétett
üzemeltetéssel
kapcsolatos
tudnivalókat vegyék figyelembe, hogy ezzel
felesleges költségektõl és kellemetlenségektõl
kíméljék meg magukat.
A gyûjtõmûre csatlakozás kiépítése során,
javasoljuk olyan vállalkozó kiválasztását, aki
könnyen elérhetõ és az üzemeltetés során
felmerülõ problémák esetén is helyt áll.
Újra felhívjuk a figyelmet, hogy a gravitációs
csatlakozás esetén a tisztítónyílás kiépítésének

költsége az ingatlan tulajdonost terheli, míg a
nyomott vezetékes csatlakozás esetén a
felmerülõ energia költség terheli az ingatlan
tulajdonost.
A belsõ hálózat és a fõmû építése során
keletkezett károk helyreállítása érdekében a
még nem kezdeményezett igényeket kérjük az
Önkormányzathoz bejelenteni.
A belsõ hálózattal kapcsolatban a Vízépítõ
Kft. építésvezetõje (Weinpel Tibor 06-30/9295321) tud felvilágosítást adni.
A hálózat üzemeltetési szerzõdéssel történõ
igénybevételével kapcsolatban Papp Henrietta
(06-30/2050-468) ad felvilágosítást.
A tájékoztatáshoz segítséget nyújt az
Ábrahámhegy TV, képújság, valamint Gáspár
József
a
06-70/313-9957
telefonon.
Csatornázással kapcsolatos információt tud
adni Sütõ Árpád az Önkormányzat 06-87/471506, 06-70/337-5316 számú telefonján.
Érdeklõdjenek, hogy segíthessük a
szolgáltatás beindítását.
Gáspár József
polgármester

Ábrahámhegyi Hírmondó

Lakossági tájékoztatás
Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy a Magyar közlöny 2006/98. számában
megjelent
a
Földmûvelésügyi
és
Vidékfejlesztési minisztérium felhívása az
erdõkre vonatkozó országos

tûzgyújtási tilalom
elrendelésérõl, mely értelmében a tûzesetek
megelõzése érdekében az ország teljes
területén lévõ erdõkben és az erdõterületek
határától számított 200 méteren belüli területen
- a kijelölt tûzrakó helyeken is - mindennemû
tûzgyújtás 2006. augusztus 3.-tól átmeneti
idõre tilos.
Az erdõ- és mezõgazdasági területek
védelme érdekében kérem, hogy égõ
cigarettacsikket, dohánynemût ne dobjanak el,
eloltásáról gondoskodjanak.
Továbbá

Ábrahámhegy

Község

Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi
környezet védelmérõl szóló rendeletében az
alábbi szabályok kerültek meghatározásra,
nyílttéri égetésre vonatkozóan.
- A levegõ tisztaságának védelme érdekében
az égetésre szánt hulladék kommunális,
háztartási, ipari eredetû (mûanyag, gumi,
vegyszer, festék, illetve ezek maradékai),
valamint veszélyes hulladékot
nem tartalmazhat.
- Kerti hulladékot (kertészeti munkálatok
végzése
során
keletkezett
lombot,
gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék)
elsõsorban újrahasznosítás (komposztálás)
útján kell kezelni. A kerti hulladék elégetésére
csak akkor kerülhet sor, ha más
újrahasznosítható lehetõség nem alkalmazható.
- Kerti hulladék kizárólag október 1-tõl a
következõ év április 30-ig terjedõ idõszakban

hétfõn és szerdán 16.00 - 22.00 óra és
szombaton 8.00-12.00 óra között állandó
felügyelet mellett égethetõ a lakókörnyezet
zavarása nélkül az ingatlanok területén belül.
(kivéve ünnepnapokon)
- A tüzelés;
a
tüzelõberendezés
használatának színhelyén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétbe helyezni,
amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható,
illetõleg a tûz eloltható.
- Füstképzõdés mérséklése érdekében a kerti
hulladék csak száraz állapotban égethetõ. Nem
égethetõ kerti hulladék szeles vagy ködös,
erõsen párás idõben.
Kérem a tisztelt lakosság segítõ
együttmûködését a környezet, és egymás
egészségének megõrzése érdekében.
Ábrahámhegy, 2006. szeptember 6.
Soltész Attila Körjegyzõ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A községben számos ingatlan kerítésvonalán
jelentõs mértékben kinyúló zöld növényzet
(faág, bokor, gaz) szûkíti le az utat,
akadályozva, balesetveszélyt okozva ezzel a
közlekedésben.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának a
helyi környezet védelmérõl, a közterületek és
ingatlanok rendjérõl, a település tisztaságáról

szóló 24/2005.(XII. 30.) számú rendeletben
foglaltakra, mely 3. § (6) alapján: " A tényleges
használó kötelessége a kerítés és az úttest
között növõ gaz kiirtása, a terület rendben
tartása, a közterületre kinyúló ágak és bokrok
megfelelõ nyesése."
Kérem
fokozott
figyelmüket,
gondoskodásukat, és segítségüket a település
tisztaságának
folyamatos
fenntartása

érdekében!
A rendeletben foglalt kötelezettség be nem
tartása szabálysértési eljárást von maga után,
mely
harmincezer
forintig
terjedõ
pénzbírsággal sújtható.
Ábrahámhegy, 2006. július 11.
Bicsérdi Eszter
igazgatási elõadó

Tájékoztatás - Távhõ és gázártámogatás lehetõségérõl
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot az
egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi
gázár- és távhõ-szolgáltatási támogatásáról
szóló 138/2006. (VI. 29.) kormány rendeletben
foglalt új támogatási forma bevezetésérõl.
Kérelem benyújtását követõen vezetéken
szolgáltatott gázt háztartási célra használó
családok esetében 2006. augusztus 1.-tõl 2006.
december 31.-ig, távhõ-szolgáltatást igénybe
vevõ családok 2006. október 1. napjától 2006.
december 31. napjáig történõ támogatás az
alább felsorolt feltételek fennállásakor válik
jogosulttá.
Gázár támogatásra augusztus 15.-ig
benyújtott kérelem esetében visszamenõleg
augusztus elsejétõl jár a támogatás. Távhõszolgáltatási kérelmet pedig augusztus 31.-ig
kell benyújtani ahhoz, hogy október elsejétõl
járjon a támogatás. A kérelmek végsõ
benyújtási határideje 2006. október 31.
Ezen rendelet alapján gázár támogatásra a
fogyatékos támogatásban részesülõk, a
magasabb összegû családi pótlékban részesülõ
családok, valamint a nagycsaládosok
jogosultak. Ezen felül további két feltételnek
kell megfelelni, mely szerint
- az éves gázfogyasztás 51-170 ezer Mj közé
esik (1500 - 5000 m3 között)
- egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
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összegének kétszeresét, 51. 600,- Ft-ot,
egyedülálló esetében a háromszorosát: 77.
400,- Ft-ot.
A gázártámogatás összege
évi 1500 m3 fölötti gázfogyásnál 16 Ft
köbméterenként (éves összege: 23. 919,- Ft-tól
47. 838,- Ft)
évi 3000 m3 és 5000 m3 között 24, 30 Ft
köbméterenként (éves összege: 72. 829,- Ft 121. 380,- Ft-ig)
A támogatást a szolgáltató vonja le a számla
összegébõl.
Ha a jogosult háztartásában a gázfogyasztás
2006 évben az 5000 köbmétert meghaladja, a
teljes gázártámogatást vissza kell fizetni.
Távhõ szolgáltatás támogatására való
jogosultságot a fogyatékos támogatásban
részesülõk, a magasabb összegû családi
pótlékban
részesülõ
családok,
a
nagycsaládosok, valamint a nyugdíjszerû
ellátásban részesülõ személyek részére lehet
megállapítani, amennyiben a jövedelmi
feltételeknek megfelelnek.
A jövedelmi feltételek megegyeznek a gázár
támogatás jövedelmi feltételeivel.
A távhõ támogatás havi összege: 2. 500,- Ft,
mely a nyugdíjjal, családi pótlékkal
egyidejûleg kerül kifizetésre.
Egyidejûleg csak egy féle támogatás vehetõ
igénybe, amelyet egy családon belül egy

családtag igényelhet.
A kérelemhez mellékelni kell a nyugdíjas
szelvényt, fogyatékossági támogatás, illetve
családi pótlék folyósítását igazoló iratot, az
elõzõ havi jövedelemre vonatkozó adatokat
igazoló iratokat, valamint gázártámogatás
esetén
az
elõzõ
havi
gázszámlát,
távhõtámogatási kérelem esetén elõzõ havi
távhõ-szolgáltatási számlát.
A jogosultságot a lakó- vagy tartózkodási
hely szerinti település jegyzõje állapítja meg.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatást
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ
kamattal kell visszafizetni. Az igénylõlapot a
Magyar Államkincstár területi Igazgatósága
2006. augusztus 1. napjáig megküldi a
fogyatékossági támogatásban vagy magasabb
összegû családi pótlékban részesülõ, illetõleg
nagycsaládos személyeknek.
Amennyiben a korábbi feltételek szerint
távhõ támogatásban részesül 2006. szeptember
30.-án, külön kérelem benyújtása nélkül év
végéig továbbra is jogosult a havi 2. 500,- Ft
támogatásra.
Bõvebb tájékoztatást, valamint igénylõlapot
ügyfélfogadási
idõben
Ábrahámhegy
Körjegyzõség igazgatási osztályán lehet kérni.
Ábrahámhegy, 2006. július 19.
Bicsérdi Eszter
Igazgatási elõadó
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Tájékoztató a révfülöpi rendõrörs 2006. évi idegenforgalmi
szezonra történõ felkészülésérõl
Ábrahámhegy község a Révfülöpi
Rendõrõrs illetékességi területén
található, így a rendszeres rendõri
jelenlét és annak biztosítása a
Rendõrõrs feladata.
Az elsõdleges feladatunk a
területen élõk, az idelátogatók belés külföldi vendégek biztonságérzetének növelése, ügyeik
kultúrált, gyors jogszerû és
szakszerû intézése, a közterületek, a
közúti
közlekedés
rendjének
fenntartása, a jogsértõ cselekmények
megelõzése, a forgalom zavartalanságának biztosítása. Természetesen ezen feladatok végrehajtását csak az Önkormányzattal, a
Polgárõrséggel, Biztonsági cégekkel
szorosan együttmûködve tudjuk
legeredményesebben végrehajtani.
Fenti feladatok végrehajtásához a
nyári idegenforgalmi szezonra a

korábbi évekhez hasonlóan júliustól
megerõsítõ erõket kapunk, melyek
személyi és technikai ellátottságot
jelentenek.
Az idelátogató bel- és külföldi
vendégek számára információs
központot kívánunk mûködtetni,
ahol az ott szolgálatot teljesítõ
rendõrök felvilágosítást tudnak
nyújtani számukra. Az információs
iroda helyét a Badacsonyi Midi
Tourist biztosítja.
A nyári idegenforgalmi szezonban
jellemzõ bûncselekmények ( gk.
feltörés, besurranásos lopások )
megelõzése érdekében propagandaanyagot kívánunk szétszórni,
mivel a legtöbb bûncselekmény
sértettje a saját hanyagsága miatt
válik sértetté. Ezen feladatok
ellátásához a Polgárõrség segítségét
is kérnénk.

Fokozni kívánjuk a veszélyes
útszakaszokon történõ ellenõrzések
számát és a gyorshajtások kiszûrését
is. Ezen feladatok ellátásához
segítséget kapunk a Közlekedési
Alosztály állományától.
Az idei év az elõzõekhez képest
nagyobb erõfeszítést igényel a
Rendõrõrs állományától, hiszen a
rendelkezésre álló jelenlegi személyi
feltételek nem érik el a tavalyi
létszámot. (4 fõ hiány) Fentieket
figyelembe véve az idei szezont a
személyi és anyagi nehézségek
ellenére a tavalyi év színvonalán
kívánjuk Ábrahámhegy község
lakosságának és az ideérkezõ
vendégeknek biztosítani.
Horváth József r. ftõrm.
mb. õrsparacsnok

Mozdulj Magyarország!
Mozdulj Balaton!
Az idei évtõl Ábrahámhegy is
csatlakozott ahhoz a 30 Balaton parti
településhez
melyeken,
már
szombatonként tömegsport jelleggel
részt vettek a sportolni vágyó
emberek. A nyár folyamán 7-8
sportágban mérhették össze erejüket
a
mozogni
szeretõ
emberek. Június 17-tõl
augusztus 12-ig 1162 fõ
vett részt a rendezvényeken. Ennek a sorozatnak a záró akkordja
volt a Siófoki Ezüstparti
strandon megrendezésre
kerülõ települések közötti
labdarúgás-strandröplabda és streetball
verseny. Településünket
egy röpi páros és foci
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csapat képviselte. A három fiatal
Csók Dániel - Völcsey Róbert Szentmihályi Ádám alkotta trió
minden várakozást felülmúlva a
döntõig menetelt gólt sem kapva,
ahol Balatonfenyves csapatától 2-2es eredmény után a hosszabbításban

kapott góllal maradt alul.
Ezzel ezüstérmet és hírnevet
szerezve Ábrahámhegynek. Összesítésben pedig a 11-dik helyen zárt a
településünket képviselõ kis csapat.
Zárásként pedig szeretném megköszönni az önkormányzatnak, hogy
lehetõvé tette a rendezvények megnevezését
anyagi támogatásával is
hozzájárult a sikerhez.
Bízva a folytatásban, a
jövõbeni sikerekben és
megköszönve egyúttal
minden résztvevõnek.
Vella Zsolt
sportszervezõ

Ábrahámhegyi Hírmondó

Borverseny
Az Ábrahámhegyi Bornapok programjainak részeként az idei nyáron is
megrendezésre került a községi borverseny a Hegyközség szervezésében. A
szervezõk úgy alakították a dolgokat, hogy a borok vetélkedõje pár nappal
megelõzze a bornapokat, így a megnyitón a borverseny eredményeinek
kihirdetésére is sor kerülhetett. Az öttagú zsûri elnöke az idén is - mint eddig
minden alkalommal - dr. Kállay Miklós tanár úr volt, aki a Kertészeti
Egyetem - borászati tanszékének vezetõje, és egyben helyi
ingatlantulajdonos. A borok versenye két kategóriában lett meghirdetve, a
2005-ös és a régebbi évjáratú nedûk külön lettek elbírálva, biztosítva ezzel
hogy az elõzõ évjáratból elõállított borok is kellõ elismerésben
részesülhessenek.
A tavalyihoz hasonló, de mégis rekordnak számító 40 mintával nevezett be
a 11 ábrahámhegyi bortermelõ, a legtöbben most is olaszrizlinggel, de
megtalálható volt a borvidékre jellemzõ fajták széles palettája is:
szürkebarát, kéknyelû, muskotály, hárslevelû, chardonnay, sauvignon, zengõ
és zeusz.
Az eredményhirdetésen Nagy Eörs úr - a zsûri tagja mondott összegzõ
véleményt a borokról, kihangsúlyozva, hogy a bírák közös véleménye szerint
az ábrahámhegyi borok egyre jobbak, dicséret illeti a nedûk elkészítõit.
Állítását mi sem igazolja jobban, mint az a tény, hogy a 2005-ös évben mikor
az évjárat nem kedvezett a szõlõnek és gyengébb minõséget sikerült
beszüretelni a termelõknek, a gazdák mégis jó minõségû borokat készítettek
belõle.
A borversenyen 2 nagyarany, 11 arany, 16 ezüst, 8 bronzérmet és 3 oklevél
minõsítést osztott ki a zsûri, az összesített pontszám tekintetében az elsõ
három termelõt ajándékban részesítette a Hegyközség.
Kovács József
Hegyközség elnöke
2006-os borverseny eredményei 2005-ös évjáratú boroknál:
Pacsi József
Olaszrizling
2005
Nagy Aranyérem
Gáspár József
Olaszrizling
2005
Ezüstérem
Gáspár József
Szürkebarát
2005
Ezüstérem
Gáspár József
Zengõ
2005
Ezüstérem
Budai József
Olaszrizling
2005
Aranyérem
Szõke Barna
Olaszrizling
2005
Ezüstérem
Szõke Barna
Szürkebarát kései
2005
Bronzérem

Kovács Pincészet Olaszrizling
2005
Ezüstérem
Kovács Pincészet Szürkebarát
2005
Aranyérem
Kovács Pincészet Kéknyelû
2005
Ezüstérem
Kovács Pincészet Otonell Muskotály 2005
Aranyérem
Kovács Pincészet Hárslevelû
2005
Aranyérem
Kovács Pincészet Hárslevelû kései
2005
Ezüstérem
Kovács Pincészet Zeusz
2005
Aranyérem
Borbély Gyula
Hárslevelû
2005
Bronzérem
Borbély Gyula
Sauvignon Blanc
2005
Oklevél
Borbély Gyula
Olaszrizling
2005
Bronzérem
Vörös Ferenc
Szürkebarát kései
2005
Aranyérem
Vörös Ferenc
Olaszrizling
2005
Ezüstérem
Vörös Ferenc
Olaszrizling
2005
Aranyérem
Bernáth István
Olaszrizling
2005
Ezüstérem
Vágó Árpád
Olaszrizling
2005
Oklevél
Mohos Gergely
Zweigelt
2005
Ezüstérem
Mohos Gergely
Olaszrizling
2005
Aranyérem
Móczár Béla
Olaszrizling
2005
Bronzérem
2006 borverseny 1998-2004 évjáratú boroknál
Pacsi József
Olaszrizling
2001
Aranyérem
Pacsi József
Olaszrizling
2002
Aranyérem
Pacsi József
Olaszrizling
2004
Ezüstérem
Gáspár József
Olaszrizling kései
2003
Ezüstérem
Szõke Barna
Olaszrizling
2002
Bronzérem
Kovács Pincészet Olaszrizling kései
2003
Aranyérem
Vörös Ferenc
Szürkebarát kései
2003
Nagy Aranyérem
Vörös Ferenc
Szürkebarát
2004
Ezüstérem
Vörös Ferenc
Olaszrizling
2004
Bronzérem
Vörös Ferenc
Szürkebarát
1998
Ezüstérem
Bernáth István
Olaszrizling
2002
Ezüstérem
Mohos Gergely
Olaszrizling
2003
Ezüstérem
Mohos Gergely
Chardonnay
2004
Bronzérem
Móczár Béla
Olaszrizling
2003
Bronzérem
Móczár Béla
Olaszrizling
2004
Oklevél
Abszolút sorrend
Pacsi József
2 hibapont
Olaszrizling kései 2005
Vörös Ferenc
5,6 hibapont
Szürkebarát kései 2003
Kovács Pincészet 6,1 hibapont
Szürkebarát (száraz) 2005

Ábrahámhegyi Bornapok - 2006
nyitotta meg a rendezvényt, melynek elsõ
estéjén
a
testvérváros,
Dobruska
fúvószenekara és mazsorett csoportja
szórakoztatta az érdeklõdõket. Csütörtök
este a táncmûvészeti iskola tanulói adták elõ
zenés-táncos mûsorukat, majd a CHRIZO
együttes zárta az estet, másnap pedig ismét a

A helyi szokásoknak megfelelõen idén is
megrendezésre került augusztus 9. és 13.
között az Ábrahámhegyi Bornapok. A
hegyközség elnökének, Kovács Józsefnek a
köszöntõje után Gáspár József polgármester

Dobruskaiak léptek fel, ezután hajnalig
mulathattunk a Diszkó Trabant zenéjére.
Szombat este a Tapolcai Musical Színpad
mutatta be a Grease-t, majd az este utcabállal
záródott. Az utolsó estén az IPARO-SHOP
együttes szórakoztatta a jelenlevõket, nem
kevés sikerrel. A legjobb hangulat az utolsó

Ábrahámhegyi Hírmondó

estére maradt, mikor is a fellépõ ajkai
együttest egy órára visszatapsolta a táncoló
vendégsereg.
Az évrõl évre magasabb színvonalú
rendezvény idén is- mint mindig- nagyon jó
hangulatban telt, legfõképpen azokon a
napokon amikor az idõjárás is kegyes volt
hozzánk!
A bornapok kiállítói voltak:
Borbély Gyula
Mohos Gergely
Pacsi József
Szõke Barna
Kovács József
Szõke Barna
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Sportnap a strandon
2006 nyarán is megrendezésre került az immár
hagyományos sportnap a községi strandon.
Szikrázó napsütés, jó hangulat volt már a nevezések
során. A 6 évestõl a 60 évesig minden korosztály
képviseltette magát. Az elõre eltervezett
versenyszámok közül a futás maradt el egyedül,
technikai okok miatt így 9 sportágban mérték össze
tudásukat a jelentkezõk. Legnagyobb létszámban a
strandröplabdások voltak 10 résztvevõ csapattal.
Izgalmas mérkõzések után a következõ eredmény
születet:
1. Z nevû csapat
2. X nevû csapat
3. Antirobi nevû csapat
A Kispályás foci mérkõzések 3 csapat
részvételével folytak.
Végeredmény:
1. Antitomi
2. Hulló Falevél
3. Fehér József csapata lett
Felnõtt lábtenisz kategóriában 10 páros csapott
össze az érmekért.
Végeredmény:
1. Völcsey Róbert - Szentmihályi Ádám
2. Tóth Péter - Varga Roland
3. Tóth Miklós - Szabó Tibor
A kosárra dobás 7 résztvevõvel zajlott le a
sorrend a következõ lett:
1. Darvas Julcsi
2. Marton Dávid
3. Bakó Bence
A gyermek kispályás foci 5 csapat küzdelmeivel
ért véget és a következõ eredmény született.
I. Szõke-Illés-Szabó-Lütkemann
II. Rózner R. - Rózner B. -Cérna-Kovalik
III. Tomolák Á.-Tomolák B.-Lukács
A kapura rúgásra 14 jelentkezõ közül a legjobban

célzott Szõke Géza, így õ lett az aranyérem büszke
tulajdonosa.
Végeredmény:
I. Szõke Géza
II. Bárdos Roland
III. Lütkemann Fred
A legkisebbek pedig lufitaposásban mérték össze
tudásukat. Szintén 14 jelentkezõ volt.
A végeredmény így alakult:
I. Melkovics Rebeka
II. Bakó Bence
III. Szabó Fruzsina
A fiatalok aktivitása a nap folyamán cseppet sem
lankadt, így sor került a gyermek lábtenisz
versenyre is 4 páros részvételével.

Végeredmény:
1. Bárdos Roland - Lütkemann Fred
2. Bakó Bence - Marton Dávid
3. Szabó László - Szõke Géza
És végül, de nem utolsó sorban asztali tenisz
csatákra is sor került 6 fõ részvételéve.
Végeredmény:
1. Darvas Julcsi
2. Szõke Géza
3. Csúcs Barnabás
Így zajlott a 2006. évi sportnap a mérkõzõ felek
pedig úgy váltak el egymástól, hogy 1 év múlva
ugyanitt találkoznak és eltöltenek egy kellemes
napot. Aki pedig nem fáradt el a nap folyamán, az
este egy jó hangulatú strandi bulin vehetett részt.
Vella Zsolt

Néptáncest
Felejthetetlen élményben volt azoknak
része, akik részt vettek június 24-én az
ábrahámhegyi strandon az Ábrahámhegy
Kulturális Örökségének Megõrzéséért
Alapítvány szervezésében megtartott
néptáncesten. Ez alkalommal fellépett a
bugaci Árvalányhaj Néptáncegyüttes, a
gátéri Kismakkos és az Aprómakkok
Néptáncegyüttes, a kiskunmajsai Mayossa
Hagyományõrzõ Egyesület. A táncosokat
Hunyadi Péter és zenekara kísérte.
A vendégeket Zolnai László a
kuratórium elnöke köszöntötte, aki
köszöntõjében szólt arról is, hogyan
kezdõdött és folytatódott az immár ötödik

alkalommal megrendezésre kerülõ estek
szervezése. A látványos néptánc estet
színesítette a bugaci Szántó Szilvia
énekszólója, Hunyadi Péter zenekarának
szólószáma.

A rendezvény végén Gáspár József
polgármester köszönetet mondott a
kuratóriumnak
a
szervezésért,
a
tánccsoportoknak a közremûködésért,
majd emléktárgyakat adott át a fellépõ
csoportoknak.
A kuratórium két tagja, Tálas Zsuzsanna
és Kardos Zsófia pedig Ábrahámhegy
saját készítésû tiffany üveg címerét adta át
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a polgármesternek.
Az estet egy fergeteges táncház zárta,
hol vidáman és önfeledten táncolt a
résztvevõ közönség apraja és nagyja.
Ezúton is köszönetet szeretnék mondani
Zolnai Lászlónak és Tálas Zsuzsannának a
rendezvény
elõkészítéséért,
lebonyolításáért,
a
táncosok
vendéglátásáért. Köszönjük, hogy mint
üdülõtulajdonosok ilyen aktívan és
szeretettel dolgoznak Ábrahámhegy
kulturális életének színesítéséért.
Szabó Józsefné

Ábrahámhegyi Hírmondó

Fritz Mihály éremmûvészete

Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
szervezésében augusztus 6-án fotó- és
éremkiállítás megnyitására került sor. A
kiállítást Dr. Bóna Endre fõorvos a
következõképpen nyitotta meg:
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület
2006. évi kiállítási felhívására a Balatonpart községe "közösségi házának" Bernáth
Aurél-terme "Balatoni-táj" III. Csoportos
Fényképkiállítás mellett, rendhagyóan
"egy terem, két kiállítás" megrendezésével
Fritz Mihály szobrászmûvész érmészetét
is bemutató kamaratárlatnak adott otthont.
A sokarcú mûvészetek kosarából e táj
szépségében a fotómûvészeti és az
újszerû, egyénre szabott medallisztika
összeillõ tárlata a természet s benne az
ember humánuma valóságát, tiszteletét
szimbolizálja.
Emlékezzünk: a Bernáth Aurél-galéria
nyári hangulatában idézzük fel az 1920ban alapított Szinyei Merse Pál Társaság
(melyben ott van Bernáth Aurél és Pátzay
Pál is) névadó mesterének ma is aktuális,
megszívlelendõ gondolatát:
"A legszárnyaltabb mûvészet sem
veszítheti el a kapcsolatát a valóság
világával, a természettel, ha mûvészet akar
maradni!"
Más
hasonlattal:
"a
biliárdjátékban
szabály,
a
golyó
ellökésénél legalább egyik lábunkkal a
földet érintsük."
A 20. század kiváló képzõmûvész
generációnak hitvallását láthatjuk, érezhetjük Fritz Mihály szobrásztanárnak
bemutatott alkotásaiban is. Õ 1947.
február 18-án Marosvásárhelyen orvoscsaládba született. Szegeden a Tömörkény
István
Mûvészeti
Szakközépiskola
grafikai szakán érettségizett. 1969-ben
diplomázott a Magyar Képzõmûvészeti

Ábrahámhegyi Hírmondó

Fõiskola szobrász
szakán. Mestere,
Pátzay Pál (18961979) a magyar
s z o b r á s z a t
kiemelkedõ
személyisége volt.
(Hozzá
köthetõ
Bernáth Aurélról
1930-ban készített
elsõ
bronz
arcképszobra.)
Fritz
Mihály
családjával
Szegeden él, a
Tömörkény
István
Mûvészeti
Szakközépiskola szobrász szakának
tanára. Városainkban, falvainkban ismert
köztéri munkái mellett 1978-tól alkot
érmeket, plaketteket. Csaknem 30 év alatt
éremmûvészeti alkotásainak száma
meghaladja a hétszázat. Érmeinek több
mint fele Szabó
Géza ötvös mester mûhelyében vert
érem! Legnevezetesebb, sorozatérmei" közül említem a Székesfehérvári királyok magyar uralkodók
sorozatát. Jelentõs
alkotásai még magyar
pénzérméi,
melyek közül a Nõk
évtizede 1984 a
világ
legszebb
éremdíját nyerte el, valamint a Vadvédelmi Alap és a Millenniumi (2001) arany
100 000 forintos MNB emlék pénzei.
Zenei vonatkozású érmeinek (36) duplája
az orvos-egészségügyi, a Medicina in
Nummis érmeinek száma. Külön tárlóban
itt látható dr. Varannai Gyula belgyógyász
születésének centenáriumára készült
remek alkotása. A kiváló numizmatikus
életének fõbb állomásai: Szakolca,
Budapest, Ábrahámhegy. A családja és e
hely tiszteletében 1993-ban itt helyezték
felesége mellé örök nyugalomra a Szent
László
templom
kápolnájának
kolumbáriumában. Tisztelettel és baráti
szeretettel emlékezünk a magyar
orvosnumizmatika
nagy
alakjára.
Emlékérme kompozíciójában Fritz Mihály

felmutatja munkásságának becsületes,
tiszta tartalmát, egy igaz barát õszinte
szeretetét, példamutató családi életét.
Évfordulós személyi érmek mellett a
Balaton-vidék témakörében is a tárlaton
látható alkotások kis formáiban,
kifejezésmódjukban a mester lirai
hangulatot
teremt,
mélységükben,
árnyékoltságukban ott van a melegség, a
realizmus, a közérthetõség. Alkalmi
megbízásainak kompozíciói is ötletesek.
Gyakran érezhetõ a Borsos Miklós
érmészetére
oly
jellemzõ
vésett
vonalvezetés, az arcképek formavilága.
Vert érmeiben jellemzõ a tömör történelmi
képszerûség.
Fritz Mihályban a 20. század megújult
magyar éremmûvészetének, három
éremmûvész
nemzedékének
belsõ
formavilága összegzõdik, a kultúra iránti
tisztelet, az emberi lélek pozitívabb
kisugárzása tükrözõdik.

Az egyénekre, a tájra szabott mûvészi
alkotásokban keressük a szépet, a jót, az
igazat! Látásmódunk erejével fedezzük fel
az eredetiséget, az újszerûséget, a
bemutatott alkotások élményét!
Megköszönöm a lehetõséget, hogy
megnyithattam Fritz Mihály szm. tárlatát,
és kérem, fogadják szeretettel a mûvész
kiállított alkotásait.
A megnyitó végén, ünnepélyes keretek
között ifj. Varannai Gyula Gáspár József
polgármesternek átadta az édesapjáról, Dr.
Varannai Gyuláról készített emlékérmet,
melyet majd a Kulturális Centrumba
helyeznek el.
Szabó Józsefné
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Egy kiállítás emlékére
egészséget kívánunk."
Vastag Gábor és Hilda
"Bátor, erõs, dinamikus. Valódi
élmény."
Kétki Mihály

Július 25-én újabb Bernáth
tanítványt
köszönthettünk
a
galériánkban. Ifj. Benedek Jenõ
festõmûvész mutatkozott be képeivel
nálunk. A kiállítás megnyitóján a
község részére átadta egyik tájképét
Gáspár József polgármesternek azzal,
hogy tovább bõvüljön és színesedjen a
Kulturális Centrumban kialakított
Bernáth emlékszoba.
A kiállításról így vall az
emlékkönyv:
"Áldott keze van. Köszönjük."
Hildesheim Imréné

kiállításnak, különleges élmény volt,
nagy örömet szerzett vele. Köszönjük."
Novák Gitta és Gábor Budapest

"Gratulálok, a kiállítás nagyszerû. A
legjobb kép az utolsó megálló. Egy
ilyen kiállításra várt a falu."
Nagy

"Eljöttünk a Nagymamámmal és
sajnáltam volna, ha nem teszem, mert
végre láthattunk olyan kidolgozott,
különleges hangulatú festményeket,
ami közel áll a lelkünkhöz.
Köszönjük."
Kiss Brigitta, Szabó Lászlóné

"Nagyon szívem szerint való képek
ezek. Különösen tetszett a Kíváncsi
óriások (micsoda ötlet) és a Torony,
valamint a Tücskök bogarak és amit a
szobámban szívesen választanák, az
Este Ligeten. Nagyon örülünk ennek a

"Szép! Ezt kell Ábrahámhegynek
adni! Csak legyen rá vevõ, nézõ és
elsõsorban Pénz a népnek! Mi vevõk
lennénk! Ezzel nemcsak Ábrahám,
hanem az ország is gazdagodna."
Német Tamás
A festõ pedig így búcsúzott tõlünk: a
képek szépen megérkeztek. Mindent
nagyon köszönök! Szép emlékem
marad Ábrahámhegy.
Mi is köszönjük a Mûvésznek a
kiállítás élményeit, a községnek
adományozott képet és további
munkáihoz sok sikert, jó egészséget
kívánunk.
Szabó Józsefné

"Köszönjük, hogy itt lehettünk és
láthattuk ezt a csodát. Gratulálunk, jó

Újabb törvényes zsarolás!
Nem volt elég a bankszámla-nyitási
kötelezettség annak idején (a bankkonszolidáció részeként erre kötelezték az
összes bejegyzett szervezetet, egyesületet,
sõt a közalkalmazottakat is), minek
eredményeképp mára már évi 25-30 ezer
forintot kell minden kis szervezetnek
fizetni
valamelyik
pénzintézetnek
számlavezetési díj és egyéb címen.
Most az APEH vezeti be az elektronikus
bevallást kötelezõen - nem téve
különbséget a gazdasági tevékenységet
nem végzõ civil szervezetek és a
profitbevételre alapozott vállalkozások
között, akik adójukból vagy adóalapjukból
leírhatják a beruházások költségeit
bevallásukban. A civil szervezeteknek
nincs mibõl leírni, mert nincs adóköteles
bevételük.
Mit jelent ez? "A regisztrációs
bejelentkezési adatlap kizárólag a
www.apeh.hu oldalról tölthetõ le" írja az
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APEH tájékoztatója. Tehát kell hozzá
számítógép, és Internet-hozzáférés is!
Vajon rendelkezik-e minden kis "nonprofit" szervezet ilyennel? Sok ilyen
szervezet a lehetõ legkisebb mûködési
költséggel dolgozik, irodára nincs fedezet
(telephelyük névleges), a hivatalos, a
törvényességnek megfelelõ feladatokat
(bíróság, ügyészség, KSH, APEH, bank,
stb.) lelkes "aktivisták" magánidejükben
végzik saját otthonukban.
Eddig 300 forintért megvettük az
ûrlapot a nyomtatványboltban, kitöltöttük
és - ugyan egyre növekvõ költségen postáztuk a bevallást. Ez pár száz forintba
került. Mostantól saját számítógép,
Internet-elõfizetés és saját e-mail cím
szükséges (saját költségen) ahhoz, hogy
teljesítsük a törvény elõírásait. Mindezt az
évente egyszeri adóbevallás miatt!
Mi ebben a zsarolás - kedves non-profit,
jó szándékú civil szervezetek? Hát ez:

vagy támogatjátok saját költségen a
bankszférát (márpedig számlát nyitni
kötelezõ!), vagy nem végezhetitek
törvényesen közérdekû feladataitokat (az
állam helyett). Vagy támogatjátok a
számítógép gyártó és forgalmazó,
valamint
az
Internet-szolgáltató
érdekszférát, vagy nem tudjátok teljesíteni
adóbevallásotokat, vagyis büntethetõvé
váltok, akkor is, ha adókötelezettségetek
nincs is.
A közérdekû feladatokat vállaló és
ellátó szervezetek - ahelyett hogy az állam
támogatná õket - kötelesek támogatni
tagjaik
és
támogatóik
adózott
befizetéseibõl egyre több jól profitáló
szférát (bank, posta, távközlés, Internet,
stb.). Így élünk ma! Így fizetünk még több
adót - társadalmi munkánkért cserébe!
Bravó!
2006. június
Pattantyús
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MOTTÓ: "Égi madár
hegyen-völgyön megszállhat."
"A czinege is örül a tökmagnak."
(Herman Ottó gyûjtésébõl)

Parapet-konvektor

Csupa idegen szó. A "parapet", az Idegen
szavak szótára szerint azt jelenti: "könyöklõ,
mellvéd" (fr.), a "konvektor" szót nem találtam
meg semmilyen forrásban. A köznyelvi
szóhasználatban a parapet-konvektor olyan

gázfûtõ készülék, ami nem a kéménybe, hanem a
falon keresztül az utcára, vagy az udvarra eregeti
az égésterméket.
Már rég nem mûködik. Már rég le kellett volna
bontani, vagy kicserélni. Nem tettük. Elõször
lustaságból, késõbb azért, mert kiderült, hogy
"beépült a természetbe". Hogy hogyan? Hát úgy,
hogy kitûnõ fészekrakóhely a cinkéknek.
Eleinte a falon át kivezetõ csõ még meleg is
volt egy kicsit. Aztán elromlott a gyújtó- és
égõfej, de a csõ maradt. Reggelente kopogtatást
hallottunk a fémcsövön. Kicsit "ideges",
keresgélõ, ijedt hangulata volt a keresgélésnek. A
cinkeszülõk sehogysem tudták megérteni, hogy
más a hangja, mint egy faodúnak. Ráadásul
gömbölyû és csúszós. Hogy marad itt meg egy
családi
cinkefészek?
Viszont
a
hely
biztonságosnak tûnt, így el is készült az elsõ
cinkefészek.
Pár hét múltán jó hangos "csí-csí" és egyéb
izgatott hangok hallatszottak a parapet-konvektor
csövébõl. Belül lábujjhegyen lépkedtünk, az
ablak közelébe se mentünk, nehogy megzavarjuk
a családi életet. Ha türelmesek és mozdulatlanok

voltunk, az ablak elõtti széken ülve
megfigyelhettük a szülõk "zuhanó-repülését" a
szemközti fától a rácson keresztül be a fészekig.
Egyszer sem tévesztették el a kis lyukat! Ilyenkor
felerõsödött a csivitelés, hisz megjött a táplálék.
Késõbb - ha sikerült elkapni a pillanatot - azt is
láthattuk, hogy csalogatják ki a szülõk a már
érettebb fiókákat a meleg otthonból a szemközti
fa ágára. Hál'Istennek sikerült, nem potyogtak le,
pedig rögtön röpülniük kellett.
Azóta minden évben visszavárjuk õket. Itt
vannak ugyan egész télen, de valahol máshol
tanyáznak, nem a "családi fészek"-ben.
Morgolódunk, ha nincs kopogtatás, kaparászás a
csõben úgy március-április táján. Mi van, már
nem jó ez a hely?! Aztán mikor eljön az ideje, újra
rátalálnak erre a jó kis zavartalan helyre. Évente
kétszer is költenek, most épp másodszor,
júniusban.
Miért is szüntetnénk meg ezt a számunkra
használhatatlan eszközt, hisz "mások" számára
használható, hasznos. Nem bontjuk le! Nem
eladó!
2006. június
PÁM

Óvakodj a kullancstól!
A kullancs /Ixodes ricinus/ apró ízeltlábú, fõleg
fás, ligetes, bokros területeken fordul elõ, fõleg a
dús aljnövényzetû tölgyerdõket szereti, de
fenyvesben is elõfordul. Ma már házikertekben,
sõt strandokon is találkozunk vele. Életciklusa 26 évig tart. A kullancs élete során csak háromszor
szív vért, mindig csak azért, hogy elegendõ
fehérjét
gyûjtsön az átalakuláshoz, vagy
peterakáshoz. Az éhes kullancs mindig felfelé
mászik, a lárva csak a fûszál csúcsáig, a nimfák
már kisebb bokrokra is felkapaszkodnak, de a
kifejlett kullancs sem mászik két méternél
magasabbra. A levél szélén 3 pár lábával
kapaszkodik, míg elsõ pár lábát elõnyújtva vár
áldozatára. Bizonyos, hogy érzékeli a test melegét,
szagát, de a kilégzett levegõ széndioxid tartalma is
vonzza.
Fején tapadócsápokkal körülvett "ormánya"
/hiposzóma/ van, melyet a bõrbe mélyeszt és addig
fúrja, míg hajszáleret nem talál. Kollagénnel
beragasztja magát a bõrbe, hogy napokig
szivattyúzhasson.
A kifejlett nõstény 5-7 nap alatt szívja tele
magát, testtömegének akár 120 szorosát is
szívhatja egyszerre, melyet belében besûrít. A
nyálmirigyében tanyázó mikroba bõséges nyálzás
útján kerül az áldozatba. A kullancsokból 300 /!/
féle kórokozót tudtak kimutatni.
Szerencsére a nálunk elõforduló kullancsok két
fajta, emberre veszélyes kórokozót hordoznak a
Lyme kór kórokozóját /Borellia burgdorferi/ és az
agyvelõgyulladás vírusát. A kullancs valamennyi
érési stádiumában megtámadja az embert, ergo
meg is fertõzheti. Mindig változó számadatokat
találunk, hogy milyen arányban fertõzöttek az
ixodesek.
A kullancscsípés megelõzésére több módszer
javasolható. Lehetõleg ne bolyhos, hanem sima
felszínû vászonruhában kiránduljunk, amely
mindenütt szorosan zár. Használjunk szúnyogkullancsriasztó aerosolt,
melyet bõségesen
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fújhatunk ruhánkra is. B vitamin tabletta
szedésével nem védhetõ ki a kullancscsípés! ! !
Bõrünkbe hatolt kullancsot ne kenjünk kölnivel,
gázolajjal, pálinkával; magzatmázzal és egyéb
szamárságokkal, mert a fuldokló kullancs
kórokozót öklendezhet belénk. Ha más nincs
kéznél, akár bicska hegyével egy határozott
mozdulattal kipiszkálhatjuk, de gyártanak
kullancskiszedõ csipeszt és kanálkát is mellyel
ügyesen eltávolíthatjuk.
Általánosan elterjedt az a nézet, hogy ha a
kullancs
feje
beszakad,
az
súlyos
szövõdményekkel jár. Pedig a bõrben maradó
részek már nem fertõznek. A bõrben maradó
szívóka néhány nap múlva kilökõdik. SOKKAL
HASZNOSABB TEHÁT AZONNAL KITÉPNI A
PARAZITÁT, MINT ÓRÁKAT VÁRNI, HOGY
"SZAKEMBER" TÁVOLITSA AZT EL! A csípés
helyét feltétlenül fertõtlenítsük Betadinnal,
jódtinkturával vagy merbromiddal.
Kiskertekben Actellic 50 EC permetezésével
védekezhetünk, míg az önkormányzat az ÁNTSZtõl igényelhetné a strandok vegyszeres védelmét !
A Lyme-kór tünetei:
o Vándorló bõrpír /erythema migrans/.
Minimálisan 48 óra telik el a csípéstõl a
bõrjelenség kezdetéig. A vándorló bõrpír sosem
múlik el kezelés nélkül 1 héten belül, de
hónapokig is eltarthat
o Nyiroksejtes bõrcsomó/lymphadenosis

benigna cutis/
Borsónyi-mogyorónyi lilás
duzzanat. Nem gyakori
o Hõemelkedés, láz, rossz közérzet, elesettség.
o Szívizomgyulladás. . o Idegrendszeri tünetek,
melyek hónapok elteltével jelentkezhetnek, és
lumbágóra, ischiasra
emlékeztethetnek.
Esetenként végtagzsibbadás is jelentkezik. Elég
sok esetben jelentkezik arcidegbénulás.
A Lyme kór idõben felfedezve tökéletesen
gyógyítható megfelelõ antibiotikus kúrával.
A kullancs encephalitis /agyvelõ gyulladás/
kórokozója egy RNS vírus, mely a közepesen
ellenálló vírusok közé tartozik. Tünetek: A
betegség két fázisban zajlik le. Az elsõ fázisban a
kórokozó bejut a szervezetbe, és ahogy
szaporodásnak indul, lázat okoz.
A tünetek influenzaszerûek és a csípés után 7-14
nappal jelentkeznek, majd kezelés nélkül 1 hét
alatt megszûnnek. Egy hét tünetmentes idõszak
után az esetek 10-20%-ában alakul ki a második
fázis, ez akkor kezdõdik, ha a vírus bejut az
idegrendszerbe, és szaporodásnak indul. Magas
láz kezdõdik, melyet szédülés, heves fejfájás,
hányás kísér. A mozgások ügyetlenné válnak, a
beteg könnyen elesik. A tarkó kötötté válik, a beteg
aluszékony, néha ingerlékeny. Jelentkezhet
epilepsziás
roham,
eszméletlenség.
Végtagbénulások jelentkezhetnek, a legsúlyosabb
esetben a légzõizmok is bénulnak. Természetesen
nem minden beteg jut el eddig a súlyos formáig.
Az encephalitis kezelése csak kórházban történhet.
Szerencsére az utóbbi súlyos betegség
védõoltással megelõzhetõ, ezért nagyon tudom
ajánlani, hogy a veszélyeztetettek /erdészek,
vadászok, favágók, rabsicok/ feltétlenül kérjenek
védõoltást, de szemünk fénye Gyermekünk is jó,
ha kap, s talán magunktól se sajnáljuk azt a
cseppet sem megerõltetõ összeget, melybe a
védõoltás kerül.
/Forrásmunka: Dr. LakosAndrás: Kullancsok és
betegségek/
Németh Csaba dr.
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Én sem értem!
Én pl. azt nem értem, hogy amikor végre
valami megszépül, újjáépül, korszerûsödik
Ábrahámhegyen, miért kell rögtön kritizálni,
mikor örülni is lehetne. Az ábrahámhegyi
COOP-üzlet új épületérõl szóló, a Hírmondó
júniusi számában megjelent írásról van szó. A
cikk nem tér ki a pozitívumokra, nem emeli ki
a kultúrált vásárlást lehetõvé tevõ
újdonságokat, csak kritizál.
Milyen jó, pl. hogy a vásárlótér klimatizált.
Milyen jó, hogy a polcokat rendezetten,
átláthatóan helyezték el. Milyen jó, hogy
kifelé menet, mikor mindkét kezünkben

Gratulálunk!
A Balaton parti Fürdõ Egyesületek
Szövetsége 2006. május 20-én tartotta
elnökségválasztó
közgyûlését.
Ennek
keretében
a
Szövetség
legmagasabb
kitüntetését - "A Balatonért" - az
ábrahámhegyi üdülõ egyesületi ügyvezetõ
elnök Pattantyúi Á. Miklós vehette át. A sok
jelenlévõ nagy lelkesedéssel gratulált közismert az elnök úr fáradozása a Szövetség
a Balaton, a táj, a helyi üdülõk, a település
érdekében.
Gratulálunk
és
további
eredményeket kívánunk!
Vértes László
a Szövetség vezetõségi tagja

szatyor van, az ajtó automatikusan kinyílik.
Milyen jó, hogy az üzletben dolgozók
ugyanannyira, vagy még inkább kedvesek,
köszönhetõen
a
jobb
munkahelyi
körülményeknek.
A környezet is rendezõdött a parkolónál, és
a háttérben is. Mi tehát a baj? Az, hogy nem
tudunk örülni annak, ami jó. Kritizálni viszont
tudunk! Hogy mennyi munka van egy ilyen
átalakítás mögött, azt mindig figyelembe
kellene venni, és meg is becsülni. Most már
úgyis készen van! Így kell szeretnünk!
2006. június empéá

Köszönetnyilvánítás
A PRO Ábrahámhegy Alapítvány
ezúton köszöni mindazoknak, akik 2005.
évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
támogatták.
A felajánlott összeg: 197.993 Ft.
A befolyt összeget az alapítvány a
község kulturális rendezvényeinek
támogatására használja fel.
Adószám: 19265850-1-19
Kuratórium

Fogászati rendelés
A területi ellátási kötelezettséggel
mûködõ fogorvosi alapellátás rendelési
ideje
Hétfõ: 13-19
Kedd: 7-13
Szerda: 12-18
Csütörtök: 7-13
Péntek: 7-13
A rendelés helye: Badacsonytomaj, Kert

u. 32.
A szakrendelést ellátó fogorvos: Dr.
Szörtsey Zoltán
A területi ellátási kötelezettség nélküli
magánfogorvosi tevékenység rendelés
helye: Badacsonytomaj, Kert u. 32.
Rendelés ideje: kedd és csütörtök 17-19
A tevékenységet: Dr. Szörtsey Zoltán
fogszakorvos végzi.

Gépi földmunkák - teherfuvarozás
Csatorna, víz-gáz bekötések
Tereprendezés-árokásás
Pince és medence gödrök ásása
Lefolyó árkok tisztítása
Termõföld és ömlesztett anyagok szállítása
Csatorna bekötések
Frantal Róbert, Ábrahámhegy
Tel.: 30/2950-429
Gépiföldmunkák
Szõke Erazmus, Ábrahámhegy
Tel.: 30/9012-742

Közérdekû
Körjegyzõség ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ, szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30 óráig,
Péntek: 8.00 - 13.30 óráig,
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyzõ:
Hétfõ, szerda 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30 óráig
elõzetes idõpont egyeztetést követõen.
Polgármester:
Péntek 15.30 - 17.30 óráig
A központi telefonszám 06-87/471-506
jegyzõ 06-87/471-506
építésügy 06-87/571-107
igazgatás 06-87/571-108
pénzügy, adóhatóság, 06-87/571-109
A hivatal fax száma: 06-87/571-110
E-mail címe: ahegy@axelero.hu
www.abrahamhegy.hu
Háziorvosi ellátás
Rendel: Dr. Németh Csaba Tel.: 464-197 (lakás)
mobil: 20/9444-862
Rendelõ, Ábrahámhegy: 87/471-516
Hétfõ 13 - 15 óra, Csütörtök 10 - 12 óra
Balatonrendes: 87/464-338
Kedd 13 - 14 óra, Csütörtök 8 - 9 óra
Révfülöp: 87/464-150
Hétfõ 8 - 12 óra, kedd 9 - 12 óra,
Szerda 8 - 12 óra, Csütörtök 16 - 18 óra, Péntek 9 - 12
óra
Ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban.
Tel.: 06-87/511-083; hétvégén: szombat-vasárnap,
ünnepnap 16.30-7.30-ig
Állatorvos
Dr. Szabó Béla, Kõvágóörs: 87/464-109, 20/475-2965
Hatósági állatorvos
Dr. Ásványi Tamás, Kõvágóörs, Kossuth u. 26.
87/463-745, 20/9217-372
Fogorvos
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán
Badacsonytomaj Tel.: 471-689
Hétfõ 13 - 19 óra, Kedd 7 - 13 óra, Szerda 12 - 18
óra, Csütörtök 7 - 13 óra, Péntek pároshét 12 - 18 óra
páratlan hét 7 - 13-ig
Bejelentkezés és idõpont egyeztetés 87/471-689
Hétvégi ügyelet: szombat-vasárnap Veszprém Halle u.
5/D SZTK 8 - 14 óráig
Gyermekorvos
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc Badacsonytomaj, Tel.:
87/471-282
Hétfõ 8 - 12 óra, Kedd 13 - 16 óra (11 - 12 óra
Badacsonytördemic) Szerda 8 - 12 óra, Csütörtök 13 16 óra, Péntek 8 - 12 óra
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp:
87/464-065 Hétfõ 7.30 - 13 óra, Kedd 9.30 - 17 óra,
Szerda 7.30 - 17 óra, Csütörtök 7.30 - 13 óra és 16 18 óra Péntek 9.30 - 17 óra Szombat 8 - 12 óra
Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
87/471-012 Hõsök tere 5. Hétfõtõl - Péntekig 7.30-12,
12.30 - 17 óra, Szombat 8 - 10 óra
Könyvtár és internetes helyiség nyitva tartása:
Páratlan hét
Páros hét
Hétfõ:
szünnap
Hétfõ:
szünnap
Kedd:
18 - 20
Kedd:
18 - 20
Szerda:
18 - 20
Szerda:
18 - 20
Csütörtök: 18 - 20
Csütörtök: 18 - 20
Péntek:
18 - 21
Péntek:
18 - 21
Szombat: 18 - 21
Szombat: 18 - 21
Vasárnap: szünnap
Vasárnap: szünnap
Tûzoltóság: Tel.: 471-539
Csõtörések bejelentése: DRV RT Badacsony Egry
József. sétány Tel.: 87/531-007
Falugazdász körjegyzõség épületében
Tel.: 30/410-9525 Kedd 13.00-14.00
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
ügyfélszolgálat 06-40/220-220
Mûszaki hibabejelentés: 06-40/330-330

