
Nagy Tisztelettel köszöntök mindenkit a
2008. év Ábrahámhegyi Hírmondójának elsõ
kiadásában. Igaz, hogy már jócskán benne
vagyunk az évben, de akikkel még nem állt
módomban személyesen találkozni, vagy
közvetetten, ezúton szeretnék nagyon békés,
boldog esztendõt és minden jót kívánni az
elkövetkezõ évre. 

Mikor egy év eltelik és egy újat
megkezdünk általában az emberek számot
vetnek, mit is sikerült megvalósítani az
elképzeléseinkbõl, illetve a terveikrõl
gondolkodnak. Ez különösen igaz most, mivel
polgármesterként a 2007-es év volt az elsõ,
amit magam mögött tudhatok. Természetesen
egy települési vezetõ nem egyedül teszi
dolgát, mellette vannak az önkormányzat
képviselõi, illetve a lakosság is, akik
kéréseikkel, igényeikkel és véleményükkel
segíthetik munkánkat. Én úgy gondolom,
testületünk nevében, csak jót mondhatok és
köszönettel tartozom a település minden
állampolgárának, illetve nyaraló tulajdonosá-
nak, hogy segítették az egész éves munkán-
kat. 

Engedjék meg, hogy így visszaemlékezve
az elmúlt évre a konkrét és megvalósított
dolgokról adjak tájékoztatást. Kezdeném
idõrendi sorrendben az önkormányzati
dolgozóknak elkészült melegedõ, illetve
mûhely, ezt követte egy új iroda kialakítása,
mely tárgyaló, testületi üléseknek ad otthont,
illetve polgármesteri iroda funkcióját tölti be.
Befejeztük a községi strand immár 8 éve tartó
korszerûsítését, felújítását, elkészült az
öntözõrendszer, díszburkolat készült el,
díszkivilágítás, játszótéri elemek elhelye-
zése, csatorna hálózatra való rákötés, illetve
elkezdtük a gyermekfürdõ korszerûsítését,
mely a 2008-as évben fog befejezõdni. 

Folytatva a sort jelentõsebb beruházások
közül a tûzoltószertár mellett elkészült
játszóteret kell hogy megemlítsem, mely az év
elején került átadásra. 

A csatorna beruházás II/a, II/b, III. üteme
teljesen befejezõdött, a II/c. ütem út
helyreállítási, illetve aszfaltozási munkái
várhatóan ez év májusában elkészülnek. Itt
kell megemlítenünk a Körmici
településrészen lévõ út kialakítását is, melyre
már régóta vártak az ott élõk. 

Kulturális programjaink nagyon nagy sikert
arattak és nemzeti ünnepeinket is méltón
ünnepeltük meg a helyi fiatalok aktív
részvételével. 

Elkészült a patak partra tervezett sétánynak
a murvázása, a további munkálatok az
elkövetkezendõ évek feladatai közé tartoznak.
Értem ez alatt az említett rész
díszkivilágítással való ellátása, padok
elhelyezése. 

Talán, ami még az elmúlt évben külön
megemlíthetõ, a képviselõ-testületi ülések
közvetítésre kerültek, így a lakosság

szélesebb körben tájékozódhatott a testület
munkájáról. 

Ezúton is szeretném megköszönni minden
képviselõ társamnak eddigi munkáját és
bízom benne, hogy az elkövetkezendõ
években is hasonló szellemben tudunk együtt
dolgozni.  

Most áttérnénk a 2008. évre tervezett
beruházásokra, illetve feladatokra. 

Kezdeném talán a legnagyobb beruházási
tervünkkel, amin már régóta gondolkodik
testületünk, hogy és miként tudnánk
megvalósítani a már építési engedéllyel
rendelkezõ szórakoztató centrumot. Egy
kistelepülésnek egy ekkora beruházás igen
nagy feladat, amely állami, illetve pályázati
segítség nélkül önerõbõl nem valósítható
meg. Ezért nagyon bízunk benne, hogy
mielõbb lesz olyan pályázati kiírás,  amelyen
forrást tudunk szerezni a beruházásra és
településünk központjában egy oda nem illõ
leromlott állapotú épület helyett, egy
csodálatos épületkomplexum kerül kiépítésre
és a benne található szolgáltatások (bowling
pálya, biliárd, fittnesz, szauna, közösségi
terem) mind-mind a helyi, illetve a nyaraló
tulajdonosok komfortérzetét javítja és
szórakozási lehetõséget nyújt a mindennapi
munka után. 

Ne csak a jóléti beruházásokról beszéljünk,
hanem egy másik komoly feladatról is, ami
nem más mint a temetõkápolna mielõbbi
megvalósítása. Itt szintén rendelkezünk
jogerõs építési engedéllyel, de sajnos a
beruházás összege nem csekély, várható össz-
költségnek jelenleg csak a 60 %-ával
rendelkezünk, a fennmaradó összegre szintén
pályázati lehetõséget szeretnénk keresni. 

Beszámolhatok már egy elkészült
beruházásról is, ami nagy mértékben
köszönhetõ képviselõ-testületünk három
tagjának (Borbély Gyula, Gáspár József és
Kondor László Képviselõ Uraknak) akik
szívükön viselték a feladat minden gondját és
baját és  idõt  és energiát nem kímélve
fáradoztak a közvilágítási beruházás
mielõbbi elkészülésében, de sajnos még
minden maradt ilyen irányú kérés, amit nem
tudtunk teljesíteni, de lehetõségeinkhez
mérten megpróbáljuk ezeket is megoldani. 

Szintén egy már megvalósult, illetve
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Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
Vella Zsolt polgármester  Az alábbiak

szerint tájékoztatja a lakosságot: 
Építményadó: Az építményadó kivetése

szempontjából adóköteles az Önkormányzat
illetékességi területén lévõ lakás és nem lakás
céljára szolgáló épület.

Az adó mértéke 2006. évben az építmény
hasznos alapterülete után 400 Ft/m2 volt
évente.

A költségvetésben tervezett adó összege 2
600 000 Ft volt.

2006. évben a befizetett adó 3 540 045 Ft
volt.

Az eltérést az eredményezte, hogy az
adókivetések felülvizsgálatánál több esetben
került sor bevallással nem rendelkezõ
adóalanyok felszólítására, akik a határozat
meghozatalát követõen az elmaradásukat is
megfizették.

A tartózkodási idõ után fizetendõ idegen-
forgalmi adó esetében,  adókötelezettség
terheli azt a magánszemélyt aki az
Önkormányzat területén egy vendégéjszakát
eltölt. Az adó mértéke 2006. évben egy
éjszakára 250 Ft volt személyenként.

A befizetett adó összege 1 746 250 Ft volt.
A költségvetésben tervezett adó összege
2 000 000 Ft volt. A befizetés 6 985 vendég-
éjszakára vonatkozik.

Idegenforgalmi adó építmény után:
Adókötelezettség terheli az Önkormányzat
területén azt a személyt, akinek az
Önkormányzat illetékességi területén olyan
üdülésre, pihenésre alkalmas épülete van,
amely nem minõsül lakásnak.

Az adó mértéke 2006. évben az építmény
hasznos alapterülete után 400 Ft/m2. 

A költségvetésben tervezett adó összege
17 000 000 Ft volt.  A befizetett adó összege
17 084 896 Ft.

A belföldi forgalmi engedéllyel és rend-
számmal ellátott gépjármûvek után gépjármû-
adót kell fizetni. A tervezett adó a költség-
vetésben 2 500 000 Ft volt. A befolyt adó
összege : 3 060 577 Ft.

Iparûzési adó: A vállalkozók tájékoztatása és
felhívása bevallásra megtörtént. Az adó mér-
téke 1,5 %. A tervezett adó összege: 2 500 000
Ft volt. A számlára 5 474 098 Ft érkezett.

Telekadó: Az adó mértéke 2006. évben

50 Ft/m2 volt. A tervezett adó összege:
1 000 000 Ft volt. A telekadó számlára 799 900
Ft érkezett.

Késedelmi pótlék: Amennyiben az adó-
alanyok fizetési kötelezettségüket az elõírt
határidõn belül nem teljesítik, késedelmi
pótlék felszámítására kerül sor.

A tervezett adó összege: 150 000 Ft volt.
2006. évben az Önkormányzat számlájára
192 114 Ft késedelmi pótlék érkezett.
Építményadó: 3.540.045.-
Idegenforgalmi adó tartózkodás után: 1.746.250.-
Idegenforgalmi adó építmény után: 17.084.896.-
Gépjármûadó:    3.060.577.-
Iparûzési adó: 5.474.098.-
Telekadó: 799.900.-
Késedelmi pótlék: 192.114.-
Adóbevételek összesen: 31.897.880.-

Ábrahámhegy Község Önkormányzata
2006. évben az alábbi felújításokat és
beruházásokat végezte el:

A saját bevételek növekedése, valamint a
pályázatokon nyert pénzek tették lehetõvé,
hogy a zökkenõmentes mûködés mellett az
Önkormányzat beruházásra, fejlesztésre is
pénzeszközt fordíthasson.

Az Önkormányzat nagyobb volumenû
beruházásai között a szennyvízcsatorna
szerepelt, a kiépítéséhez az Önkormányzat
mindhárom ütemhez céltámogatást nyert. Az
utólagos pótmunkák elvégzésével (melynek
értéke 5.942.000 Ft volt) befejezõdött a
szennyvízcsatorna beruházás I. üteme.

A szennyvízcsatorna II/a, II/b, III. üteme
119.724.000.- Ft-tal, 2006 évben 80 %-os
készültséggel valósult meg. 

Saját erõbõl és pályázati támogatással
valósult meg a Stand felújítása 4.008.000.- Ft
összegben.

Az Önkormányzat felújításai között a
közösségi ház tervdokumentációja szerepel
804.000 Ft értékben, mely komoly beruházás
lesz és pályázati pénzbõl szeretnék
megvalósítani. A közösségi házban többek
között étterem, teke-pálya, szauna stb.
kerülnek kialakításra.  

A 2006. évi költségevetésrõl megállapítható,
hogy az Önkormányzat mûködése kiegyen-
súlyozott volt.

Az Önkormányzat pénzmaradványa 2006.
december 31-én 58.181.000.- Ft.

Tájékoztató  a települési környezetvédelemrõl.
Vella Zsolt polgármester   A környezet

védelmének általános szabályairól szóló
1995.évi LIII.törvény 46. §. 1./bekezdés
e./pontja szerint: " A települési önkormányzat
a környezet védelme érdekében  elemzi,
értékeli a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább
évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A törvény elõírja, hogy egyes települések
területén a csapadékvíz elvezetés megoldott
legyen, a következõ évi feladatokban ez
súlypontként fog szerepelni.

A levegõ tisztaságát többek között a
tûzgyújtási tilalom elõírásával védi. A
zöldterületek védelme érdekében szabályozta
a fakivágást, tiltja a közterületek beszeny-
nyezését, továbbá elrendeli a növényvédelmi
elõírásoknak megfelelõen a helyi ingatlanok
karbantartását, mind a gyomnövények okozta
károsodástól, mind az egészségre is ártalmas
károsítóktól, pl. parlagfûtõl.

A szennyvíz-csatorna bekötés a község 99
%-ában megoldott, jelenleg a csatorna
II/c.ütem kivitelezése folyik, ennek várható
befejezési ideje 2008. Június hó.

A törvény elõírásai szerint a település
rendelkezik hatályos rendelettel a helyi
környezet védelmérõl, a közterületek és
ingatlanok rendjérõl, a település tisztaságáról
és a környezetvédelemrõl. 

Az alábbiakban ismertetem e rendeletek
hangsúlyos részeit:

Ábrahámhegy Község Önkormányzat a
helyi környezet védelmérõl, a közterületek és
ingatlanok rendjérõl, a település tisztaságáról
szóló 24./2005.(XII.30.) rendelete szerint :

A köztisztaság és a települési környezet
fenntartása elsõrendû közegészségügyi érdek,
ezért ennek elõmozdításában mindenki köteles
hathatósan közremûködni, a szennyezõdést,
fertõzést eredményezõ tevékenységtõl, illetõ-
leg magatartástól tartózkodni.

A település egész területén a szervezett
szemétszállításról az önkormányzat gondos-
kodik.

A szemétszállító autó nem tud bemenni
minden utcába, ezért helyeztek el a községben
konténereket. Ezek nem azt a célt szolgálják,
hogy kiselejtezett ágyakat stb.helyezzenek
mellé, és a nyaralók a hétvégén tesco táskában
ráakasszák a konténerre a szemetes zsákot. Az
önkormányzat dolgozóinak három óra
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elnyert pályázatról szeretnék szót ejteni, ami
nem más, mint a könyvtárban található
számítógépes hálózat felújítása, kettõ darab
komplett számítógéppel LCD monitorral. Itt
említeném meg, hogy a hivatali épület
akadálymentesítésére kiírt pályázat elbírálása
szintén pozitív volt, a kivitelezésre az év
folyamán kerül sor. 

Kulturális programjaink tervezetét, bízom
benne mindenki kézhez kapta az év elején
kiküldött levélben, mely úgy érzem
településünk méretéhez képest egy igen
színvonalas rendezvényterv. Itt szeretném
megemlíteni Fedõné Vodenyák Katalin
Alpolgármester Asszonyt, illetve Kovács
József Képviselõ Úr nevét, akik nagyon nagy
szerepet vállalnak ezek szervezésében,
Alpolgármester Asszony a kiállítások és

egyéb rendezvények, Képviselõ Úr pedig a
legnagyobb tömeget vonzó Bornapok
szervezésében, illetve a horgász és
halászléfõzõ verseny lebonyolításában
segédkeznek. 

A következõ tervezett beruházásokról kicsit
félve írok, de nem szabad megkerülni a
témakört a Rendesi, illetve a Körmici-hegy
vízellátásáról. Itt komoly munkát kell
mindannyiunknak kifejteni, hogy az említett
településrészek is egészséges ivóvízzel
legyenek ellátva, ami eddig sajnos rajtunk
kívülálló okok miatt nem valósulhatott meg,
de annyi elõrelépésrõl beszámolhatok, hogy a
DRV-vel tárgyalásokat folytatunk és az
érintett ingatlan-tulajdonosok egy részével
már felvettük a kapcsolatot és a közeljövõben
megkeresésre kerülnek az ott élõ állandó,

illetve nyaraló tulajdonosok. 
E gondolatok végén szeretnék mindenkinek

jó erõt, egészséget kívánni egy sikerekkel
teljes évet mind a magánéletben, illetve a
szorgos hétköznapok terén. Köszönöm
mindenkinek, akik az elmúlt évben bármilyen
módon is támogatta önkormányzatunkat,
köszönöm a jobbító szándékú bírálatokat is,
mellyel segítik munkákat és nagyon remélem
nagyon kis százalékban élnek településünkön
elégedetlen állampolgárok, akiknek nem
tudtuk megoldani gondjukat, problémájukat,
de bízom benne, az elkövetkezendõ idõben
erre is találunk módot és lehetõséget.
Mindannyiunk nevében is továbbra is csak azt
kívánhatom, mindenki elmondhassa magáról,
hogy Ábrahámhegyen jó lakni, jó itt élni.        

Tisztelettel: Vella Zsolt polgármester
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munkaidejüket veszi el a konténerek körüli
rendbetétel. Kéri, aki most itt jelen van, ezt
tolmácsolja a többi ingatlantulajdonos felé.
Amikor elkészül Királyszentistvánon a
hulladéklerakó akkor teljesen más alapokra
helyezõdik a szemétszállítás. 

A község területén lévõ ingatlanok
tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai,
tényleges használói kötelesek gondoskodni,
továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat
megmûveljék, rendben tartsák, gyomtól,
gaztól megtisztítsák.

Az önkormányzati tulajdonú közterületek
szervezett, rendszeres tisztántartásáról, porta-
lanításáról, általános jellegû takarításáról,
síkosság-mentesítésérõl, a szilárd burkolatú
utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelye-
zésérõl, ürítésérõl az önkormányzat  gondos-
kodik.

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.  Az E-ON Zrt. is
jelezte, hogy a fák ágai elérik a
villanyvezetéket. Kéri a lakosságot, hogy erre
figyeljenek oda, mivel a hibaelhárítás 72 órát
vesz igénybe és addig nincs áramszolgáltatás.

A közterületen lévõ árkok, nyitott csatornák,
folyókák, átereszek tisztántartása, a csapa-
dékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása -
az ingatlan elõtti szakaszra terjedõen - az in-
gatlan tényleges használójának, illetve tulaj-
donosának kötelessége. Az önkormányzat dol-
gozói végigjárják a vízelvezetõ árkokat a tél
elõtt, de kéri a lakosságot is, hogy ezt jelezzék.

A gondozott zöldterületre jármûvel ráhaj-
tani, azon parkolni, azt bármi módon károsí-
tani tilos!

Szemetet, hulladékot csak az arra a célra
rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet
elhelyezni.

Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett
felszerelési, berendezési tárgyakat beszennye-
zi, köteles annak megtisztításáról azonnal
gondoskodni. Felháborító emberi magatartásra
utal, hogy a buszmegálló ablakát kitörik.

Az önkormányzat közigazgatási területén a
települési szilárd hulladék  összegyûjtése,
kétféle formában, kukás és konténeres szállí-
tással történik. 

Lomtalanításra évi egy alkalommal kerül
sor, amelyrõl a lakosságot elõzetesen tájé-
koztatni kell.

A kukás szemétszállításba bevont utcákban
az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a
hulladékot köteles 110 literes szemétgyûjtõ
edényben az ingatlan elõtt elhelyezni, oly
módon, hogy az elszállítható legyen.

Kerti hulladék kizárólag október 1-tõl a
következõ év április 30-ig terjedõ idõszakban
égethetõ, az ingatlanok területén belül hétfõn
és szerdán 16.00 - 22.00 óra és szombaton
8.00-12.00 óra között.

Tervszinten van Badacsonytomajon zöld-
hulladék égetõ létrehozása, amely megoldás
lenne a beszállításra. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének a környezetvédelemrõl
és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2006.
(VIII. 10.) rendelete szerint: 

Víz- és földvédelem. Szennyvízkezelés:
A vízparton, a vízfolyások, árkok partjain

lévõ növényzetet a terület tulajdonosa
(használója) köteles rendszeresen kaszálni és
gondoskodni a terület tisztántartásáról,
ideértve a nádast is. 

Szennyvizet csak a külön jogszabályban

meghatározott elõírásoknak megfelelõen
létesített zárt szennyvíztárolóba vagy szenny-
vízcsatornába szabad gyûjteni, elhelyezni,
illetve bevezetni. 

A szennyvízcsatornára mindenki köteles
rákötni. Megérti, hogy mindenki gravitációs
megoldású szennyvízelvezetést szeretett
volna, a terveket szakemberek készítették el. A
nyomott rendszerû csatornánál sem történik
meghibásodás, ha valaki odafigyel rá. 

A levegõ tisztaságának védelme:
A település belterületén a légszennye-

zettségre vonatkozó egészségügyi határérté-
keit, illetve a légszennyezettségi ökológiai
határértékeit meghaladó légszennyezéssel járó
tevékenység nem végezhetõ.

Az égetésre szánt hulladék kommunális,
ipari eredetû (mûanyag, gumi, vegyszer,
festék, illetve ezek maradékai), valamint
veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. 

A tûzvédelmi hatóság által kihirdetett
idõszakokban, valamint az erõszélektõl
számított 200 m-en belül tüzet gyújtani tilos!

Zaj- és rezgésvédelem:
A település belterületén tilos olyan tevé-

kenység, amely mások üdülését, pihenését,
nyugalmát bármilyen módon zavarja! 23.00
órától 06.00 óráig a szabadban, a csendet
hangos énekléssel, zenéléssel vagy más
módon zavarni tilos!

Az önkormányzat által szervezett zenés
rendezvényeket engedéllyel tartják meg. Ez
nyári idõszakban a strandi bálok és a
bornapok, ahol esetleg hangosabb a zene, de
kéri a lakosságot, hogy ezt viseljék el. 

Belterületen és attól 200 m-es határon belül
robbanómotoros kerti gépek, valamint a
szõlõültetvények madárkár elleni védekezésé-
hez használt zajkibocsátó berendezések (pl.
propán-bután gázágyú, karbid gázágyú)
üzemeltetése 20.00 órától 08.00 óráig tilos!

Vendéglátó egységek, szórakozóhelyek és
egyéb létesítmények szabadtéri zene- és egyéb
mûsorjel-szolgáltatása május 14. és szep-
tember 15. közötti idõszakban 23.00 óráig,
egyéb idõszakban 22.00 óráig engedélyezhetõ.
A polgármester a rendezvény szervezõjének a
rendezvény elõtt 15 nappal benyújtott
kérelmére a korlátozás alól felmentést adhat. 

Zöldterületek védelme:
A település közigazgatási területén zöld-

területnek minõsülnek a parkok, ligetek,
sétányok, játszóterek, utcai fák és zöldsávok,
virágágyások, virágtartók, szobrok környéke,
parkosított torna- és játszóterek. 

A településen lévõ zöldterületeket csak
rendeltetésüknek megfelelõen szabad használ-
ni. Tartózkodni kell a mások pihenésének,
nyugalmának zavarását keltõ magatartástól. 

Zöldterület felbontásához az Önkormányzat
hivatalának engedélye szükséges. Aki a
zöldterületet felbontja, a munkák megkezdése
elõtt köteles zöldterület igénybevételi díjat
fizetni a mindenkori költségeknek megfele-
lõen és azt helyreállítani. 

A parlagfû elleni védekezés:
A település területén az ingatlanok

tulajdonosai, bérlõi kötelesek a tulajdonukban,
bérletükben lévõ ingatlanokat a parlagfûtõl
folyamatosan mentesíteni. 

Az ingatlanokon található parlagfû gyom-
irtását a lehetséges eszközök (mechanikus,
vegyszeres), illetve engedélyezett készítmé-
nyek felhasználásával kell elvégezni.

Belterületi ingatlanok esetén a települési
önkormányzat jegyzõjének növényvédelmi
feladat- és hatáskörébe tartozik a károsítók, így

a parlagfû elleni védekezésre történõ kötelezés
elrendelése, adott esetben a növényvédelmi
bírság kiszabása.

Külterületen a parlagfû elleni védekezés
ellenõrzésének jogkörét  a területileg illetékes
földhivatal látja el. Az ingatlantulajdonos
növényvédelmi kötelezettségének elmulasztá-
sa esetén a bírság kiszabását, illetve a
védekezést megyei Talaj- és Növényvédelmi
Szolgálat rendeli el. 

A parlagfû elleni hatékony védekezés
érdekében a növényvédelmi kötelezettség
betartásának ellenõrzésére  a hivatal többször
tartott ellenõrzéseket. Amennyiben bejelentés
érkezik, folyamatosan történik belterületen  a
növényvédelmi helyszíni bejárás.

Tájékoztatja a lakosságot továbbá arról,
hogy kommunális feladatokat az önkormány-
zatnál  jelenleg 6 fõ teljes munkaidõben látja
el. Ebbõl 2 fõ közalkalmazottként határozatlan
idõben, 4 fõ a Munkaügyi Központ támo-
gatásával közhasznú foglakoztatottként. A
nyári idõszak alatt a PROBIÓ Zrt. Balaton-
füred koordinálásával közmunka programban
is részt vettünk, így 2007. május 15-tõl
november 15-ig 2 fõ regisztrált munkanélküli
foglalkoztatására is sor kerülhetett. A
településen dolgoztak, fõ feladataik között
szerepelt a vasúti pálya és környékének gyom
és hulladék mentesítése, közutak környékének
ápolása, zöld területek ápolása.

A nyári idõszakban a községi strandon 4 fõ
alkalmazására került sor, valamint szintén
ugyanebben az idõszakban  3 fõ közhasznú
munkavállalót is alkalmazhattunk.

Kultúrházban, kulturális centrumban, 2 fõ
heti 30 órában látja el a közmûvelõdéssel
kapcsolatos feladatokat. Strandon szezonális
jelleggel 4 fõ teljes munkaidõben történõ
foglalkoztatásra került sor.

2006. december 31-én a településen  550 fõ
rendelkezett lakóhellyel. 

Korcsoportos bontásban a következõ: 0-18
éves korig 62 fõ,19-60 éves korig 324 fõ, 60 év
feletti 164 fõ. Ebben az évben 2 kisbaba
született. Halálesetek száma: 8 fõ 

Az önkormányzat helyi rendelete szerint a
temetési segély összege 40.000 Ft.

Szülési támogatásként 40.000 Ft összeg
kerül megállapításra.

Az étkeztetést és házi gondozást igénybe
vevõk száma  25 fõ.

Ez év októberében az Önkormányzat a
felsõoktatásban nappali tagozaton résztvevõ
hallgatók részére BURSA ösztöndíj támo-
gatási pályázatot írt ki. Ennek keretében 10 fõ
nyújtott be támogatást, akik a képviselõ-
testület döntése alapján havi 2000.-Ft/fõ
támogatásban részesülnek.

A csatornázás jó ütemben halad a
községben. Az idei beruházások között
szerepelt a polgármesteri iroda kialakítása. Az
önkormányzati dolgozók részére a régi iskola
épületében melegedõt alakítottak ki. A strandi
felújítások során kialakították az automata
öntözõrendszert és kandellábereket is helyez-
tek el a világítás megoldására. A fizetõ
parkolót a strandnál megszûntették. A futball-
pályán játszóteret alakítottak ki pályázati
támogatással. Harminc darab utcanév táblát
pótoltak. A Patak-parti sétány kialakítása a
következõ évi feladatok közé tartozik. A
Fenyves utcai kút védõbástyája elkészült. A
közvilágítás korszerûsítés megoldásában a
problémák nem az önkormányzatnak róhatók
fel, hanem külsõ hatások, mivel a szolgalmi
jogok beszerzése több hónapba telik.



A kórházi napidíj, a vizitdíj és a képzési hozzájárulás kér-
déseiben 2008. március 9. napjára kiírt országos népszavazás
eredménye Ábrahámhegyen

Nyilvántartott választópolgárok száma: 486 fõ
Megjelent választópolgárok: 291 fõ

A szavazás eredménye a kórházi napidíj kérdésében:
Urnában lévõ szavazólapok száma: 291 db
Érvénytelen szavazat 1 db
Érvényes IGEN szavazat: 257 db
Érvényes NEM szavazat: 33 db

A szavazás eredménye a vizitdíj kérdésében:
Urnában lévõ szavazólapok száma: 291 db
Érvénytelen szavazat 1 db
Érvényes IGEN szavazat: 253 db
Érvényes NEM szavazat: 37 db

A szavazás eredménye a képzési hozzájárulás kérdésében:
Urnában lévõ szavazólapok száma: 291 db
Érvénytelen szavazat 1 db
Érvényes IGEN szavazat: 251 db
Érvényes NEM szavazat: 39 db
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HEGYKÖZSÉGEK ÖSSZEOLVADÁSA!
1994-ben törvény született a hegyközségek kötelezõ

megalakításáról, mely következtében Ábrahámhegy és Salföld
közös szervezetet alakított. Akkor az állam jelentõs mértékben
támogatta a hegyközségek mûködését, igaz, hogy sok munkát is
adtak a hegybírónak a különbözõ hivatalok által elõírt
adminisztrációs jelentések. Idõközben az elvégzett munka
mennyisége inkább csak nõtt, míg a támogatás egyre csökkent,
napjainkban már ez a hegyközségek költségvetésének csak 15-
20%-át jelentette. Aztán megszületett 2007 végén a módosító
törvény, mely a takarékosság jegyében a hegyközségek kötelezõ
összeolvadásához vezetett. Három ponton változott jelentõsen a
rendelet, ezek pedig a következõk:

- 500 hektár összterület kell minimum az "új hegyközség"
megalakításához, de a Borvidéki Tanács külön engedélyével ez
300 hektárig lecsökkenthetõ.

- A kötelezõ hegyközségi tagság az 1000m2-nél nagyobb
szõlõtulajdonosokra vonatkozik (szemben az eddigi 500m2-rel),
de önkéntes tagságot õk is vállalhatnak.

- A hegyközségi járulékminimumot az egész borvidékre
vonatkozóan a Borvidéki Tanács állapítja meg, melytõl adott
hegyközségek csak felfelé térhetnek el. Ezért történt az, hogy az
eddigi 40 fillér helyett 70 fillér/m2 lett, illetve 1000Ft helyett
2000Ft lett a minimáltagdíj.

Pár gondolatot szeretnék megosztani az olvasókkal a
hegyközségek összeolvadásának folyamatáról.

Mindazzal együtt, hogy a hegyközségek szinte kivétel nélkül
ellene voltak a kényszerû összevonásnak, de mivel a törvény
megszületett - hatályba lépett, attól kezdve végre kellett hajtani
azt. Mivel csak borvidéken belül egyesülhettek a hegyközségek,
ezért megkezdõdtek egymás közt a tárgyalások, melyek azt
eredményezték, hogy a nagyobbak ketten vagy hárman a területi
hovatartozás szerint összeálltak és megegyeztek. A kisebbeknek
nem maradt más választása, minthogy többen egyesüljenek, hogy
összejöjjön a törvény által elõírt minimális területnagyság. Ezért

történt az, hogy Balatonszepezd, Révfülöp - Kõvágóõrs,
Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget és Badacsonytördemic -
Lábdihegy közös hegyközséget alakított badacsonytördemici
székhellyel a többi említett település szervezetének meg-
szûnésével egyidõben. Az új vezetõség tagjai: elnök - Bíró József
(szigligeti volt elnök), hegybíró - Szõke Géza (változatlan
maradt), valamint minden településrõl három fõ vezetõségi tag,
Ábrahámhegyrõl: Pacsi József, Szõke Barna, Kovács József, és
egy fõ ellenõrzõ bizottsági tag: Vörös Ferenc.

A kezdeti nehézségek ellenére úgy gondolom, hogy aránylag
zökkenõmentesen végrement az átalakulás, hisz idõközben
mindenki belátta, hogy muszály együttmûködnünk, és az amúgy
sem lehet, hogy mindenki jól járjon, hanem áldozatot kell hozni a
megegyezés érdekében. Nyilvánvalóan hat félnek nehezebb
közös nevezõre jutni, mint kettõnek, mégis elmondhatjuk, hogy a
Badacsonyi Borvidéken elsõként sikerült újjáalakulni,
elõrevetítve ezzel a késõbbi jó együttmûködés esélyét. A
vezetõség szándékozik új nevet is adni az új hegyközségnek a
következõ közgyûlés alkalmával, a tagság részérõl várjuk írásban
tett javaslataikat, melyet a hegybíró gyûjt össze.

Egy javaslat a sok közül: Badacsony - Környéki Egyesült
Hegyközség

A hegybíró minden településen fogadóórát tart továbbra is,
Ábrahámhegyen minden pénteken fél 5-tõl fél 6-ig,
Balatonrendesen ugyanaznap fél 4-tõl fél 5-ig.

Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, akik a volt
Ábrahámhegy - Salföld Hegyközség ügyében munkálkodtak
megalakulásától a megszûnéséig, elnökként, vezetõségi tagként
vagy csak egyszerû segítõként. Köszönet érte!

Az új hegyközség új vezetõségének pedig jó munkát kívánnék,
bízva abban, hogy ezek a települések jól együtt tudnak mûködni,
az eddigi rendezvényeik megtartása esetleges kiszélesítése
mellett. Kovács József

HK vezetõségi tag

2007. november 30.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az önkormányzatnál nyilván-
tartott forgalmi rendszámmal ellátott adóköte-
les gépjármûvek /271 db/ tulajdonosai részére
kulcstartót ajándékoz.

Kulcstartót ajándékoz továbbá a 2008. év-
ben újonnan belépõ gépjármûadót fizetõk
részére is.

A kulcstartók kipostázása a 2008. évi adó-
csekkel együtt történik.

A "Nõk a Balatonért" Egyesület Ábrahám-
hegyi Csoportja részére  100.000 Ft támogatást
nyújtott a 2007.évi "Mikulás ünnepség" meg-
rendezésére és a mikuláscsomagok vásárlá-
sára. 

Az "Ábrahámhegyi Tûzoltóegyesület" ré-
szére 100.000 Ft támogatást nyújtott. 

A támogatást az egyesület Ábrahámhegy
községben a téli hóeltakarítás során felmerülõ
üzemanyag-költségekre használhatja fel.

2008. január 17.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az "Ábrahámhegy Díszpolgá-
ra" és "Ábrahámhegyért emlékérem" tervezé-
sére, kivitelezésére kiírt pályázatra beérkezett
pályamûveket elbírálta. 

I. díjas alkotó Fritz Mihály  szobrászmûvész
Szeged, Tölgyes u. szám alatti lakos.

A Körjegyzõség  2008. évi költségvetését
elsõ fordulóban elfogadta. 

Az önkormányzat tulajdonában álló /Ábra-
hámhegy, Akácfa u./ 435/1 hrsz-ú, 879 m2
nagyságú ingatlant Orbán Péter Badacsony-
tomaji lakos részére értékesítette. Nevezett
által benyújtott pályázat megfelelt a  173/2007.
/XI.14./ KT.határozatban foglaltaknak.  

2008.február 12.
Az önkormányzat 2008.évi költségvetését

elfogadta  392.531.000 Ft kiadási és bevételi
fõösszeggel.

Az önkormányzat  pályázatot nyújtott be a
2008.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentését szolgáló támoga-
tás igénylésére. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat kép-
viselõ-testülete a "Pipitér" Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda  2008.évi  költség-
vetését elfogadta. 

A "Tatay Sándor" Közös Fenntartású Általá-
nos Iskola  2008.évi költségvetését elfogadta. 

A képviselõ-testület Ábrahámhegy Község
2008. évi  "Rendezvénytervét" elfogadta, a
rendezvények költségeit  3.275 e. Ft összegben
a 2008. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselõ-testület döntött arról, hogy
jelenleg nem kíván az illetékességi területére "
Települési Környezetvédelmi Programot "
kidolgozni. Pályázati lehetõség esetén ezt újra
tárgyalja. 

Kovácsné A. Katalin



Összesített adatok:
Bevétel Kiadás Egyenleg
2.052.959.- 393.263.- 1.659.696.-

1. BEVÉTEL
1. Áthozat 2006. évrõl folyószámla: 1.030.149.-

házipénztár: 17.085.-

áthozat összesen: 1.047.234.-

2. befizetések Szja 1%:  425.886.-
Támogatás:  577.183.-
Kamatbevétel: 2.656.-

Összesen: 1.005.725.-
Bevételek összesen: 2.052.959.-

2. KIADÁSOK
Játék asztal csocsó: 84.000.-
Használt számítógép: 43.350.-
Duschanek János festõmûvész kiállítására meghívó:     26.400.-
Ábrahámhegyen és környékén alkotó mûvészek
V. csoportos kiállítására meghívó: 19.500.-
Bornapok elõadói, mûvészeti tevékenység: 98.750.-
Reprezentációs ktg.(nyugdíjas búcsúztató): 8.950.-

Támogatás 2 fõ részére: 100.000.-
Postai feladás ktge: 357.-
Kamat kiadás bankszla után: 11.956.-

Kiadás összesen: 393.263.-

3. PRO Ábrahámhegy Alapítvány vagyona
- OTP elszámolási számla: 1.646.735.-
- Házipénztár záróegyenlege: 12.961.-

Összesen: 1.659.696.-

A naplófõkönyv és a bizonylatok õrzési helye: Ábrahámhegy
Község Önkormányzata, 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

A Pro Ábrahámhegy Alapítvány ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-
ával támogatták.

A felajánlott összeg: 425.886.-Ft
További támogatásként érkezett: 577.183.- Ft
A befolyt összeget az alapítvány a község kulturális

rendezvényeinek támogatására használta fel.
Kérjük a jövõben is szíves támogatásukat. 
A Pro Ábrahámhegy Alapítvány adószáma: 19265850-1-19
Ábrahámhegy, 2008. március 21. Kondor Lászlóné

kuratórium elnöke
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PRO ÁBRAHÁMHEGY ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

TÁJÉKOZTAZTÓ az Ábrahámhegyi Polgárõr Egyesület munkájáról
Egyesületünk munkáját az alapszabály, az országos és megyei szövetségek útmutatásai, valamint a közgyûlésen elfogadott

munkaterv alapján végezte. .Munkánk során továbbá figyelembe vettük a rendõrség kéréseit is. Egyesületünk a badacsonytomaji
polgárõrséggel tart fenn szorosabb kapcsolatot, a terület nagyobb rendezvényein kölcsönösen segítjük egymást.  Mûködési területünk
Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld közigazgatási területe. Taglétszámunk jelenleg 27 fõ. A szolgálatot a havonta kiadott beosztás
szerint látjuk el, melynek  megtörténtét  a  "Szolgálati Naplóban" rögzítjük.

Az elmúlt évben 1142 órát töltöttünk el a három település területén. Természetesen a polgárõrök szolgálaton kívül is figyelnek a
települések rendjére. Arra törekszünk, hogy bûnmegelõzési tevékenységünket minél hatékonyabban lássuk el. 

Az egyesület anyagi helyzete rendezett. Mûködésünkhöz az anyagi forrást az Önkormányzat biztosítja, melyet szigorú takarékosság
jegyében használunk fel. A lakosság az elmúlt évben 73.000 Ft-al támogatta egyesületünket, melyet ezúton is megköszönünk.

Kérjük a lakosságot, hogy bûnmegelõzési tevékenységünket információkkal is segítse!
Bejelentéseiket az alábbi telefonszámokon várjuk: 30/580-63-85, 30/305-51-96, 70/200-39-17, 20/387-91-26, 30/529-15-76, 30/595-93-89

Ábrahámhegy, 2008. március 21. Vella Ferenc gazdasági vezetõ

Beszámoló a  Nádirigó Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 2007. évi közgyûlésérõl
A közgyûlés helye: Ábrahámhegy, Polgármesteri Hivatal

nagyterme, idõpontja: 2007. július 28. 18:00 óra
Beszámoló (Gödrös Erzsébet, elnök)
- A vezetõség látogatást tett az újonnan megválasztott Polgár-

mester úrnál, és ismertette egyesületünk céljait és tevékenységét.
Ígéretet kaptunk arra, hogy az Önkormányzat tájékoztat bennünket
a partmenti ingatlanokat érintõ tervekrõl, fejlesztésekrõl.

- A Siófoki Vízügyi Igazgatóságtól megkértük Ábrahámhegy új
nádas térképét. Ennek megértéséhez segítséget és kiegészítõ
információkat kértünk. Válaszlevelükben egy személyes találkozót
javasolnak, amire egy-két héten belül sort kerítünk.

- A stégek legalizálásának lehetõségeirõl levélben tájékoztattuk
tagjainkat.

- Elhelyeztünk a "www.abrahamhegy.hu" honlapon "Nádirigó"
néven az egyesületünk ismertetését.

- Tájékozódás céljából elnökünk részt vett a Székesfehérvári Vá-
rosi Bíróság egy tárgyalásán, ahol három egyesület a Vízügyi Ható-
ság jogi partvonal térképét és a Balaton vizének oktalan leengedését
támadta meg. Sajnos az egyesületek elvesztették a pert. Ami
számunkra kiderült, hogy a Rehabilitációs tervet nem elõzte meg
semmiféle hatástanulmány.

- A beszámoló felvetett egy sor nyitott kérdést az alábbiak szerint:
egy szabad strand hiánya, a csónakkikötõ szükségessége, a Vasút
utca rendbetétele és fásítása.

Az elnök beszámolóját a jelenlévõk egyhangúlag elfogadták.
Hozzászólások:
Németh Gábor és Bognár László a stég-engedélyeztetéssel

kapcsolatban közölte, hogy a mederhasználati engedélyt csak jogi
személy (kft., egyesület) kaphatja meg, magánszemély nem.

Németh István hozzászólásában két dolgot említett: emlékeztetett
arra, hogy régen a parti tulajdonosoké volt a mederhasználati jog, a
halászok fizettek ezért a tulajdonosoknak. Továbbá, felvázolta azt,
hogy milyen egyszerûen lehetne csónakkikötõt létesíteni a Burnót
patak torkolatában.

Õsi Attila szerint a strandtól a vitorlás kikötõig terjedõ partszakasz
lenne alkalmas egy olyan terület létrehozására, ahol mindenki
lejuthatna a vízhez. Ezt gondosan meg kell tervezni, és végrehajtani.

Vönöczky András felsorolta a régi lejárókat a vízhez, amelyek
helyettesítés nélkül szûntek meg.

Pattantyús Miklós felelevenítette azt a közhiedelmet, miszerint a
vízparti tulajdonosok, másokhoz képest különleges jogokat
szeretnének kapni a vízhez jutás lehetõségében.

Határozatok:
- A Fürdõegyesülettel összefogva szorgalmazzuk a csónakkikötõ

megépítését.
- Õsi Attila segítségével megnézzük az Ábrahámhegyi Terület-

rendezési és Település-fejlesztési tervet, van-e valami kapcsolódása
a vízparti telkekhez.

- Szorgalmazzuk a csapadékvíz elvezetés megoldását. A Vasút
utcában, a szennyvízcsatorna építése kapcsán jelentõs mennyiségû
földdel túltöltötték a területet, amivel megakadályozták a víz
természetes lefolyását.

- Felvesszük a kapcsolatot más hasonló civil szervezetekkel.
- Egyelõre "várjunk ki" a parti sétány-kialakítás, az esetleges

kisajátítások, feltöltések, a vízi bejárók ügyében
- A nádvédelem változatlanul tevékenységünk egyik fontos eleme.

Budapest, 2007-07-30
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AZ ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDÕEGYESÜLET 2007. ÉVI ESEMÉNYEI DIÓHÉJBAN

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzéséért Alapítvány beszámolója

január 6. 2006 évi évzáró Elnökségi ülés. A
megbeszélés témái az évi tevékenység mérle-
ge, a pénzügyi helyzet alakulása ("megszorító
intézkedések" a Tükör kiadvány tekintetében),
a tagság fiatalítása az idõsebb generáció leszár-
mazottainak bevonása segítségével, a 2007.
évi tevékenységre vatkozó hozzászólások, stb.

február 9. Megjelent a 2006. évi Egyesületi
Tükör a TVSK vitorlás, a NABE Ábrahám-
hegyi Csoportja, a Nádirigó Közhasznú Egye-
sület és a BFSZ, a Balaton-parti Fürdõegye-
sületek Szövetsége mellékletével, 300 pél-
dányban, azzal a megjegyzéssel, hogy “a für-
dõegyesületnek idén, anyagi problémák miatt,
csökkenteni kellett ennek a kiadványnak az
oldalszámát és példányszámát.” A kiadványt
postáztuk tagjaink számára, eljuttattuk a társ-
szervezeteknek megfelelõ számú mennyiség-
ben és postáztuk a tisztelet-példányokat. A költ-
ségeket tagjaink és támogatóink SZJA 1%-os
felajánlásából (valamint a tagdíjból) fedeztük.

Itt kell köszönetünket kifejezni Száva Géza,
egyesületi tagunknak, aki a Fürdõ-egyesület
postaköltségeinek csökkentése érdekében
vállalta, hogy a címére csomagban elküldött,
több mint 30 példányt, az ábrahámhegyi
címzetteknek helyben, saját kezûleg kézbesíti.

április: Az Ellenõrzõ Bizottság, a könyve-
léssel megbízott munkatárs részvételével, el-
végezte a Fürdõegyesület 2006. évi gazdál-
kodásának ellenõrzését és azt rendben találta.

május 25. Közmeghallgatás, amelyen több
fürdõegyesületi és Nádirigó tag részt vett.

június 2. Elnökségi és Ellenõrzõ Bizottsági
együttes ülés, melynek témái a múlt év tevé-
kenységi és gazdasági beszámolója, tagdíjfize-
tés és egyéb bevételek, kiadások, valamint a
közgyûlés programja és a 2007. évi programok.

június 2. Évi rendes közgyûlés a szokásos
napirenddel és beszámolókkal, majd az elnök-
ségi ülés témáinak közgyûlési megbeszélése. A
hozzászólások kérdéseire a közgyûlésünket je-
lenlétével megtisztelõ polgármester, Vella Zsolt
adta meg a válaszokat egyenként részletezve.
Egy szezon utáni, közös szemétgyûjtési akció
megszervezésére tettünk javaslatot, aminek meg-
valósításáról a helyi újságban is beszámoltunk.

július 15. Egyesületi tagunk, Varannai
Gyula kiállításának megnyitója, ahol az
Essentia Brass Quintett szolgáltatta a zenei
aláfestést. A kiállítás bemutatta a szervezõ és
barátai életmûvét és emlékérmeket, gyermek-
rajzokkal színesítve a kínálatot.

augusztus 4. A környékbeli alkotómûvészek
csoportos kiállításának megnyitója, melyen
zenei közremûködéssel és nagy létszámú
részvétellel vettek részt a fürdõegyesület tagjai.

szeptember 15. Szemétgyûjtési akció
Ábrahámhegy egész területén a Fürdõ-
egyesület, az Önkormányzat és a Nádirigó kht.
tagjainak aktív részvételével.

október 21. Közös kirándulás a salföldi
pálos kolostor romjaihoz az önkormányzat
szervezésében, bográcsgulyás és termelõi bor
biztosításával. A rendezvényen igen sok
helybéli és üdülõ vett részt, ezzel is erõsítve az

összetartozás érzését.
október 22. Megemlékezés és fáklyás

felvonulás 1956 tiszteletére (az esõ ellenére
sok résztvevõvel), amit a Nádirigó Kht.
szervezésében filmvetítés követett a Bernáth
Aurél Galéria termében.

október 25. Megérkezik az egyesület
számlájára az APEH által átutalt SZJA 1 %-os
támogatás 148.537 Ft összegben.

november 27. Újabb átutalás érkezik az egye-
sület számlájára az APEH-tõl az 1 %-os támoga-
tási összeg kiegészítéseként 12.679 Ft értékben.

december 15. Évzáró Elnökségi ülés, amely-
nek témái az elmúlt évi tevékenység és az egye-
sület pénzügyi helyzete, amely az elõzõ évihez
képest javult. Szóba került továbbá a jövõ évi
elnökség-választás, a szervezendõ fotókiállítás,
a pályázati felhívások, valamint a Varannai-féle
emlékérem körülményeinek megvitatása.

Az Egyesület honlapját - amely a
www.abrahamhegy.hu/egyesuletek/furdo
címen tekinthetõ meg - idén nem terveztük
frissíteni gazdasági okokból. Ezt a következõ
évben megtesszük, így gyakorlattá válhat a
kétévente történõ frissítések elvégzése és
anyagi finanszírozása.

Az Ábrahámhegyi Képviselõtestületet to-
vábbra is köszönet illeti, hogy lehetõséget biz-
tosít saját hatáskörben fenntartott honlapján a
Fürdõegyesület információinak közlésére. A
Fürdõegyesület történetének a Jelen eseménye-
irõl, 2005-ig szóló hét fejezete továbbra is
olvasható ezen a címen, képekkel illusztrálva.

Tisztelt Olvasó!
Nehéz dolog felkérésre írni egy olyan kis

alapítvány munkájáról, mint a miénk. Jobbára
arról az egy eseményrõl szólhat az értéke-
lésünk, amit nyár elején tartunk. Ráadásul az
Egyesületi Tükörben bizonyára tükröt kellene
magunk elé tartani. Merre hajoljon az a tartó
kéz, mennyire legyen görbe a tükör, merre
vetül az árnyék és honnan esik a fény?

Egy véletlen kiszaladt mondat Bugacon ("hogy
örülnének ezek a gyerekek a Balatonnak!"), úgy
tûnik örök kötelezettséget hárított néhányunkra.
Kellemes, de munkás kötelezettséget.

Legelõszõr 2001-ben, a körmici hegyoldal-ban
még a "fákról is gyerektáncosok lógtak", mert 18
kiskamaszt, fõleg lányokat, elhelyezni nem egy-
szerû dolog. De segítõkész lakói vannak a falu-
nak. Szávaiék nem csak a présház lakórészét aján-
lották fel, de Szabó Józsefné Terikéhez is elirányí-
tottak minket, aki az önkormányzat részérõl
biztosított kellõ támogatást. Innen már sínen
voltak a dolgok, csak csinálni kellett… volna. A
következõ évi semmittevés után Terike enyhe, de
hatásos fejmosása átlendített minket a holtponton. 

Mondhatnám, hogy azóta megy minden, mint
a karikacsapás. Mondanám, de néha villámcsapás
is kerekedik. Szerencsére nem igazi, és villám-
hárító mindig akad. Lassan kinõttük magunkat,
nem lehetett, nem volt érdemes mindent zsebbõl
fizetni (Pfúj! Azok a piszkos anyagiak!) Szervezet-
té kellett válnunk, így született meg 2004-ben az
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megõrzé-
séért Alapítvány. Akis alapítvány, kis megmozdu-
lásokat tervez, azt az évi egyet általában. Erre futja
idõbõl, energiából és pénzbõl. Nekünk bizony,
komoly munka 50-60 embert elhelyezni, ellátni 2-
3 napon át programokról gondoskodni nekik.
Ráadásul egyikünk sem rendezvényszervezõ. De
ebben segít az önkormányzat, helybeliek, barátok

és néha maguk a fellépõk is.
A fellépõk. Talán észrevették, hogy általában

a gátéri Kismakkos Néptánc Egyesület és a kis-
kunmajsai Mayossa Hagyományõrzõ Egyesü-
let néptáncosai táncolnak. Amatõrök. Egyete-
men, fõiskolán tanulók, középiskolába járó fia-
talok, mások dolgoznak vagy éppen még csak
az általános iskola vége felé tartanak. Roppant
megbízható partnerek, mindig új mûsort tudnak
hozni. A megbízhatóságról: volt olyan táncos
köztük, aki törött tenyérrel vállalta a fellépést.
Csak aki tudta, az látta, hogy nem csap rá a
csizma szárára, csak úgy csinál. Utánpótlást
nevel mindkét egyesület. A gátériek vannak
nehezebb helyzetben: kis község, kisebb támo-
gatás. Pedig a ruhák, cipõk mindenkinek annyi-
ba kerülnek. Egy tisztességes leány viselet 30-
40-ezret is kitehet. A Mayossa jól sáfárkodik a
nagyobb támogatással. Volt szerencsém télidõ-
ben látni két táncjátékukat Kiskunmajsán. Saját
koreográfia, esetenként 50-60 ember a színpa-
don, néha bizony modernebb zenék, moder-
nebb táncok, teltházas elõadások. A jólesõ bor-
zongáson túl a következõ szomorú gondolatom
az volt, hogy ezeket a produkciókat sajnos nem
lehet elhozni Ábrahámhegyre. Pedig, szép
lenne, de túl nagyok. Talán egyszer, mégis…

Ritkán hívunk profi elõadókat. Tavaly a Csík
Zenekar ilyen volt. Az ország egyik legjobb,
legkeresettebb zenekara. Több mint félévvel
elõbb le kellett kötni az elõadást, oly sûrû a
programjuk. A népzenészek egy külön család.
Engem a frász kerülgetett, hogy néhány nappal
korábban kiderült, nem tud mindenki ott lenni
a hivatalosnak mondott felállásból. Erre kikkel
pótolják õket? A Magyar Állami Népiegyüttes
zenészei a beugrók. És alighogy megérkeztek,
a cimbalmosuk megkérdezte az Ifjas zenekar
tagjait, hogy nem lenne baj, ha beszállna

hozzájuk zenélni. Még hogy baj!? Így is lett!
Tanulságok minden elõadás után akadtak. A

tavalyi után például az, hogy amíg nem biz-
tosítható az esti világítás a strandi színpadon,
addig nem szabad ilyen hosszú rendezvényt
tartani. És bizony a szúnyogok ellen is fel kell
készülni, ha estébe nyúlik a mulatság.

Alapítványunk nevében a kultúra, a hagyo-
mány szavak is benne foglaltatnak. Hagyomá-
nyos kultúrának tekintjük a népzenét, néptán-
cot, de az itt hagyományos szõlõmûvelés vég-
eredményét, az ábrahámhegyi borokat is. Az
utóbbi idõkben ezeket is kiállíttatjuk a helyi
termelõkkel és a tomaji kerámia mester is
kirakja portékáit. Megjelentünk képeinkkel a
2006-os fotókiállításon, melynek általunk ké-
szített anyagát az Kulturális Centrumnak adtuk
át. Ebben az évben Ábrahámhegy ólomüveg-
bõl készült, nagyméretû, kivilágítható címerét
is átadtuk az önkormányzatnak, melyet azóta
sajnos, elég kevés alkalommal láthattunk.

Reméljük, az Olvasókkal találkozunk az idén
nyár eleji néptáncestünkön, amelyre természe-
tesen sokféle módon, idõben felhívjuk a figyel-
met. Köszönöm a lehetõséget az Egyesületi Tü-
kör szerkesztõjének, hogy munkánkat ismer-
tethettük lapjukban.

Zolnai László, kuratóriumi elnök
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének

Megõrzéséért Alapítvány

Ha személyi jövedelemadója 1%-val támo-
gatni szeretné munkánkat, adóbevallása elké-
szítésénél gondoljon ránk. A "Rendelkezõ
Nyilatkozat"-on a kedvezményezett adószá-
ma rovatba a 1818 5621-1-42 számot, a ked-
vezményezett neve rovatba pedig az "Ábra-
hámhegy Kulturális Örökségének Megõrzésé-
ért Alapítvány" szöveget írja be. Köszönjük!
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A NABE Ábrahámhegyi szervezete 2007. év során
meglehetõsen passzív volt, miután Örlõs Zsuzsanna elõzõ
NABE vezetõ lemondott posztjáról.  A NABE tagok a 2008.
március 1-jei süteménykóstolón köszönték meg az elõzõ
csoportvezetõnek, Örlõs Zsuzsannának a NABE érdekében
végzett több éves munkáját egy szép orchidea kíséretében.

2007 novemberében gyûltünk össze, hogy a hagyományos év
végi NABE rendezvényeket megszervezhessük. A novemberi
gyûlésen 16 tag jelent meg, a tagok döntöttek arról, hogy a
NABE ábrahámhegyi csoportja tovább kíván mûködni, sõt 5 új
taggal bõvült is a helyi szervezet. 12.01-én került sor az ádventi
koszorúkötésre, és 12.08-án a Mikulás ünnepségre. 

Ádventi koszorúkészítés
Az elõkészületeknél nagy segítségünkre volt Varjas

Györgyné, aki készséggel beszerzett minden alapanyagot. Szép
számmal gyûltünk össze, a késõbb érkezõknek már nem is
jutott koszorú alap, pedig annyit szereztünk be, mint a
megelõzõ években. A lányok-asszonyok, sõt fiúk kezei közül
egész kis remekmûvek kerültek ki, amihez sok segítséget,
tanácsot adott Varjasné Kati és Szávainé Erzsi, aki már jártas
volt a koszorúkészítésben. Ez a kis mû díszítette a jelenlevõk
asztalát Karácsonyig, minden vasárnap meg-meggyújtva egy
gyertyát.

Mikulás rendezvény
A kicsik legnagyobb örömére december 8-án ismét eljött a

kultúrházba a Mikulás. Elõször a Ramazuri Bábszínház
mûsorát tekinthették meg, akik Mátyás király mondáit adták elõ
bábok és egész alakos szereplõkkel, zenei kísérettel vegyítve.
Színes mûsoruk során a gyerekeket is bevonták a játékba. A
mûsor után megérkezett a Mikulás a várva várt csomagokkal a
puttonyában. A kisebb gyerekek megszeppenve nézték, a
nagyobbak lelkesen mondtak neki verseket, hogy az ajándékot
kiérdemeljék. A Mikulás távozta után a gyerekek még
játszhattak, sütemény, üdítõ várta õket, élményekkel gazdagon
térhettek haza.

2008. évi NABE program

Február 22. 16.30: Csoportgyûlés
Március 01. 16.00: Süteménykóstoló
Március 30. 15.00: Víz világnapja
Április 05. 09.00: Szemétgyûjtés 
Április 18. 18.00: Csoportgyûlés
Május 03. Halászléfõzés
Június 20. 19.00: Csoportgyûlés
Augusztus vége Kirándulás
Szeptember Szemétgyûjtés
November eleje Csoportgyûlés
November 22. Katalin bál
November 29. Ádventi koszorú készítés
December 06. Mikulás ünnepség
December 31. Szilveszteri óévbúcsúztató

NABE Ábrahámhegyi Csoport Vezetõje:
Fedõné Vodenyák Katalin

ADVENT - a szó latin eredetû, jelentése: MEGÉRKEZÉS.

Ez a négy hét a várakozás idõszaka, készülõdés a karácsonyra,
az ünnepekre. Várakozás, eljövetel, megérkezés. Ezek mind
ennek az idõszaknak a legfontosabb üzenetei. Várni valakit, akit
szeretünk, mindig öröm! A találkozásra való készülõdés már
maga is ünnep. Szívünkben, lelkünkben mi is évrõl évre erre az
együtt ünneplésre készülünk.

Községünkben már hagyománnyá vált, hogy karácsony idején
az önkormányzat szépen díszített fehér asztal mellett vendégül
látja és megajándékozza a településünk nyugdíjasait.  Gyönyörû
varázsa van ennek az alkalomnak!

Felidézõdnek a gyerekkori csínytevések emlékképei és olyan
epizódok, melyek a nyugdíjas korban is elevenen élnek. A helyi
és a badacsonytomaji diákok versekkel, énekekkel és a
karácsony ünnepét elevenítõ színdarabokkal köszöntötték a
megjelenteket. 

A szeretet ünnepén községünk polgármestere köszöntötte a
résztvevõket, s külön tisztelettel településünk legidõsebb
nyugdíjasait: özv. Horváth Józsefnét és Rácz Gyula bácsit. Egy-
egy szál gyertyát gyújtottunk azoknak az emlékére, akik már
nem lehetnek közöttünk. A mûsor befejeztével finom ételek és
italok mellett beszélgethettek, szórakozhattak nyugdíjasaink.  A
"bátrabbak" élõ zenére táncra is perdülhettek.

Jó lenne, ha ez a karácsonyi békés hangulat az év valamennyi
napjára kisugározna.

Köszönjük, hogy elfogadták az önkormányzatunk hívó szavát
és reméljük, hogy 2008-ban újra együtt ünnepelhetjük a
SZERETET ünnepét.    

Borbély Gyula
önkormányzati képviselõ

Karácsony üünnepén



2007. november 17.
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület Erzsébet Bált szervezett. A
szórakozni vágyó 85 vendégrõl kitûnõ élõzenével, büfével,
tombolasorsolással gondoskodott.
2007. november 30.
A Nõk a Balatonért Ábrahámhegyi Egyesületének hagyományos
karácsonyváró összejövetele, adventi koszorú kötéssel..
2007. december 8.
Mikulásváró az ábrahámhegyi gyerekek részére, a NABE és az
Önkormányzat közös szervezésében. 
2007. december
Karácsonyi ünnepség nyugdíjasoknak.
Szépen megterített és feldíszített asztalokkal, ajándékkal,  ünnepi
mûsorral, szeretettel és tisztelettel vártuk a község nyugdíjasait. A
gyönyörû díszítést mint már évek óta most  is  Borbélyné Katika
készítette. A mûsorban részt vettek a révfülöpi óvodások, a
badacsonytomaji iskolások és a helyi fiatalok is. A szervezési és
berendezési munkálatokban igazi közösséggént a képviselõ testület,
a NABE tagjai, valamint az önkormányzat dolgozói vettek részt. 
2007. december 14.
Retro-Disco
2007. december 31.
Óévbúcsúztató szilveszteri mulatság az ábrahámhegyi fiatalok
szervezésében.
A hagyományos batyus bált büfé szolgáltatással is kiegészítettük. A
terem feldíszítését és a zene szolgáltatást is a  fiatalok vállalták. A
díszítésben Mohos Gergõ, Varga Dénes, Jánki Péter, Szõke Gabika,
Illés Ádám Szõke Géza, Szombathelyi Ági, Ács Balázs, Szabó
Lacika, és Szabó Veronika vettek részt. A díszítéshez az
önkormányzat által vásárolt díszeken kívül még saját szilveszteri
dekorációt, sõt éjfélre tüzijátékot is hoztak, aminek nagy sikere volt.
A jó szilveszteri hangulat megteremtésérõl, a kitûnõ zenérõl Jánki
Péter,  Varga Dénes és Mohos Gergõ gondoskodtak. Köszönjük
nekik! 
2008. január 08.
Teremfoci Bajnokság a tornateremben: 
A csapatok hat mérkõzést játszottak egymással, a végeredmény:
I. helyezett csapat: Szõke Géza, Szalay Gergõ, Szabó László
II. helyezett csapat: Iváskó Mihály, Pintér Tamás, Vella Zsolt
III. helyezett csapat: Goda József, Mohos Gergõ, Szõke Barna, Orbán
Tamás
IV. helyezett csapat: Szõke Eráz, Varga Roland, Gyarmati Roland,
Lübkemann Frédy
2008. január 31.
A Hegyközség tartott megbeszélést a tetõtéri nagyteremben.
2008. február 2. 
Farsangi falusi disznóölés, disznótoros vacsora és bál.
Az elmúlt évhez hasonlóan, de új ötletekkel és új segítõtársakkal is
kibõvülve szerveztük és bonyolítottuk le ezt a közösségi programot.
Az önzetlen segítõknek köszönhetõen zökkenõmentesen,
összehangoltan, de ami a leglényegesebb jókedvûen folyt a
disznóvágás. Már az elõkészületeknél megmutatkozott a közösség
összefogása. Mindenki segített amiben tudott. Volt aki kölcsönözte az
eszközöket volt aki  részt vett a munkákban. Az idén így alakult a
disznóölésben valamilyen módon részt vevõk csapata: Götli József és
Marika, Pacsi József és Pacsiné Magdi, Szávai Géza és Erzsike,
Fedõné Vodenyák Kati és Fedõ Laci, Rauk József és Irénke, Varjasné
Katika, és Gyuri bácsi, Szõkéné Ica és Szõke Barna, Szõke Gabika,
Mészáros Gabi, Tóth Gabi, Szõke Eráz és Jutka, Csillagné Marika,
Gáspárné Rózsika, Vargáné Zsuzsa és kis-nagy lányai, Hegyi Zoli és
Magdi, Nagyné Marika, Szabados Tibi, Pintér Domi, Varjas Attila,
Tomposné Valika. Szõke Csabi.    Köszönjük a segítséget
mindenkinek! 
2008. február 6.
A Polgárõrség vezetõségi gyûlése a tetõtéri nagyteremben.
2008. február 16.
Valentin napi zenés összejövetel 14-16 korosztályú fiatalok részére
külön engedéllyel éjfélig.
2008. február 19.
Hegyközségi gyûlés a tetõtéri nagyteremben.
2008. február 22.
NABE Ábrahámhegyi Csoport gyûlése

2008. március 1.
Sportdélután: Csocsó-darts-pingpong versenyek a tornateremben:
A játékos sportprogramon szép számmal vettek részt felnõttek és
gyerekek egyaránt. Örömünkre olyanok is eljöttek, akik eddig még
nem, vagy nem rendszeresen vállalkoztak ilyenre.. Igazi
sportemberként  a programot vezette és a versenyekben  is részt vett
Gáspár József önkormányzati képviselõ. Köszönjük a segítségét! 
Csocsóban a páros mérkõzések eredményei:
I. helyezett: Mohos Gergõ-Varga Dini
II. helyezett: Szõke Géza-Szabó Lacika
III. helyezett: Szabó Veronika-Kovács Klaudia
Darts bajnokságban indultak: Illés Ádám, Mészáros Gabi, Ifj.
Mészáros Gabi, Mészáros Krisztián, Lübkemann Frédy, Illés Dávid,
Szabó Lacika, Pacsi József, Gáspár József, Vella Zsolt, Varga Dénes,
Pacsi István, Szabó András, Szõke Géza, Mohos Gergõ.
I. helyezett lett: Mohos Gergõ
II. helyezett lett: Gáspár József
III. helyezett lett döntetlen eredménnyel: Mészáros Gábor és
Lübkemann Frédy
A pingpong bajnokság indulói: Illés Ádám, Szabó László, Szõke
Géza, Mészáros Krisztián, Lübkemann Frédy, Illés Dávid, Pacsi
István, Mohos Gergõ, Vella Zsolt, Szabó András, Gáspár József, Hus
Wéber Gábor   
Eredmények:
Felnõtt kategóriában:                                    Ifjúsági kategóriában: 
I. helyezett lett: Hus Wéber Gábor             I. helyezett: Szõke Géza
II. helyezett: Pacsi István                        II. helyezett: Szabó László
III. helyezett: Gáspár József          III. helyezett: Lübkemann Frédy 

A tetõtéri nagyteremben a NABE sütikóstoló rendezvénye.
Tetõtéri kisteremben a Polgárõr Egyesület összejövetele.
2008. március 15.
Megemlékezés az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 160.
évfordulóján. 
2008. március 22-23
Húsvéti programok: kézmûves foglalkozás, bál, húsvéti játékok..
Rendszeres programok  a  kultúrház tornatermében:
Heti két alkalommal a nõi kondicionáló torna Csákvári Zsuzsa
gyógytornász vezetésével.

A nyitvatartási idõ alatt a szabadidõ eltöltésére fiataloknak és
felnõtteknek is  rendelkezésre áll az önkormányzat tornaterme
sportolásra (foci, röplabda, kézilabda, kosárlabda, pingpong, csocsó,
darts, tollaslabda játékokra), ezen kívül lehetõség van
társasjátékozni, sakkozni, kártyázni.. Új szórakozási és szabadidõ
eltöltési lehetõségként kaptunk egy TV és DVD lejátszó készüléket
is.

Szeretettel várunk mindenkit a meghirdetett és a rendszeres
programokra de szívesen veszünk  új ötletet, javaslatot is.    

HÚSVÉTI ÜNNEPEK A KULTÚRHÁZBAN

A Húsvéti ünnepekre a kultúrházban  gyerekeknek és felnõtteknek
szóló játékos és szórakoztató programokkal készültünk. Díszítettünk
húsvéti tojást, készítettünk  húsvéti ajándékot, tartottunk jó hangulatú
húsvéti bált, játszottunk tréfás  ügyességi játékokat. Március 22.-én a
gyerekeket kézmûves foglalkozásra és húsvéti ajándék készítésre
vártuk.  Eljöttek nyaraló és helyi gyerekek is. Díszítettünk húsvéti
tojást, készítettünk színes tavaszi, képeket, szétnyitható tojás alakú
üdvözlõlapot, fakanálból nyuszibábot, szalvéta képet tojástartó
kosárkát, a kisebbek rajzoltak, színeztek. Húsvéti bál: A szórakozni
vágyó vendégekrõl élõzenével, büfével gondoskodtunk. Húsvét
vasárnapra szabadtérre hirdettünk sportprogramokat, de mivel az
idén a húsvét ideje hosszú évek óta a legkorábbi idõpontra esett, az
idõjárás nem kedvezett a szabadtéri játékoknak, így a kultúrház
tornatermében játszottunk tréfás húsvéti vetélkedõket.. Az idei nyuszi
is igen szorgalmas volt. A Polgármesteri Hivatal udvarában húsz
darab csokitojást rejtett el, elõször ezt kellett a gyerekeknek
megkeresni. Játszottunk tojásgurítós, tojás elkapós játékokat. Vittük a
tojást pingpongütõn,  talicskásan, dobtuk kosárra,, ettük késsel
villával. Még biciklis ügyességi játékot is tartottunk. A mozgásos
játékok között pihenésképpen a húsvéti ünnepekkel kapcsolatos
kérdezz felelek totót töltöttünk ki. Bakosné
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Mi történt a kultúrházban?



Hagyománnyá vált már, hiszen
másodízben tartottunk községünkben
farsangi falusi disznóölést.  Nagy volt
az érdeklõdés, bizonyította ezt a sok
helyi és nyaraló vendég részvétele is.
Hangulata volt ennek a rendez-
vénynek. Reggel korán kezdtük a
tevékenységet a tûzoltóparkban. Most
is a "tavalyi Gyula" böllérünk
vezetésével folytak a munkák, amihez
"pálinkás jó reggelt !"adta meg a
lendületet. Miután az "áldozatot",
megperzselték, tisztították és már
hozzá is foghattunk a feldolgozáshoz.
Kilenc óra tájban már el is készült a
finom reggeli,  hagymás sült vér, és
resztelt máj. Jutott belõle a dol-
gozóknak és a látogatók is kóstolták,
ették a finom falatokat. Kínáltunk még
lekvárral töltött hájas tésztát, sajtos rudat, pogácsát is,
vérpezsdítõ fûszeres  vörös és fehér forralt borral. Jó
hangulatban folyt a hurka, kolbász töltése, a káposzta leves
fõzése. A szorgalmas, lelkes kis csapat sokat dolgozott, mire

elkészült minden "disznósággal". Este a
kultúrházban tartottuk a disznótoros
vacsorát. Sokan voltak minden
korosztályból, volt aki csak vacsorázott,
de a legtöbben részt vettek a bálon is. A
vacsorához "Gyula böllér" tréfás, vicces
köszöntõkkel kívánt jó étvágyat. Vacsora
után meglepetésként Kis Brigitta
hastáncos száma emelte a hangulatot.
Ezután következett a fergeteges farsangi
mulatság egészen reggelig. Jó érzés volt,
hogy kis falunkban van egy ilyen  - nem
is olyan kicsi -  csapat, akik összetartva,
jókedvûen tudtak együtt dolgozni és a
magunk és mások örömére, szóra-
koztatására megrendezni ezt a hangulatos
programot. Ez nagy élmény volt
számomra is, pedig eddig is részt vettem
közösségi munkában (pl. a Vöröskereszt

munkájában) hiszen itt olyan lelkes közösség jött össze, akikkel
jó együtt lenni. Estére bizony elfáradtunk, de megérte az
együttlét és a jó hangulat.  

Szávai Gézáné
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Disznótor Ábrahámhegyen

Nõk a Balatonért találkozó és sütikostoló
Ínyencek napja volt az ábrahámhegyi kultúrházba érkezõknek.,

mind azoknak akik a finom édességeket szeretik, mind azoknak
akik sportolni, játszani szeretnek. A tornateremben mozgásra
vágyó felnõttek, fiatalok, és gyerekek (kisördögök) szórakoztak.
A tetõtérben a NABE szervezésében süti bemutatón és kóstolón
vétkezhettek a kilóik ellen az édességeket szeretõk, egybekötve a
Zsuzsanna nap megünneplésével. Nagy örömmel tettük! Szorgos
asszonykezek remek tortákat és süteményeket készítettek, majd
voltak akik férjeiket is - "hasuknál vezetve" természetesen
borosüvegével a kezében - érkeztek. Így teremtettek mindenki
kedvére finom terülj-terülj asztalkát és jó hangulatot. Ezzel
búcsúztattuk a farsangi idõszakot és elevenítettük fel a
sütikóstolós alkalmakat. Kedves baráti hangulatban telt el ez a
délután. Remélem jövõre ismét lesz alkalmunk és újra
"vétkezhetünk együtt" ezen a módon.  Aki most nem vett részt
ebben, jövõre elvárjuk szeretettel! Nem fogja megbánni!" 

Szabóné Györgyi néni

Hírek a könyvtárból
Örvendetesen gyarapodott a regisztrált könyvtárlátogatók száma.

A beíratkozási naplónk szerint jelenleg 103-an rendel-keznek
olvasójeggyel. Közülük a férfiak száma 32, a nõké 71, a14 éven
aluliak 15-en, a 63 évesnél idõsebbek pedig 14-en vannak.

A könyvkölcsönzésen, olvasáson kívül a könyvtárunkban lehet
játszani, tévézni, internetezni.

Az újságok,amelyeket itt olvashatnak - és a legutolsó számokat
kivéve ki is kölcsönözhetnek - a következõk: Nõk Lapja, Praktika
magazin, Computer Panorama, HVG, Ábrahámhegyi Hírmondó,
Egyesületi Tükör, Balatoni Futár.

Nagyon örülünk a két új számítógépnek.Ezekhez pályázat útján
jutottunk hozzá.

Könyvtárunk a Kistérségi Társulás által létrehozott
mozgókönyvtári ellátásban részesül.

Sok elõnye van. Legfõbb célja,hogy mérsékelje a kistelepülési
leszakadást.

A könyvtárunk nyitva tartása:
hétfõn szünnap,
kedden, szerdán, csütörtökön 15 órától 20 óráig,
pénteken, szombaton 15 órától 21 óráig,
vasárnap 15 órától 20 óráig.

Mindenkit szeretettel várok.     Tompos Józsefné
könyvtáros

NYUGDÍJAS KLUB
Több érintett kérésére az összejövetelek idõpontja megváltozott.

Ezután szeretném, ha minden hónap elsõ csütörtökjén jönnének
össze 15 órakor a könyvtárunkban.

Kérem, jöjjenek el, hogy közösen tervezhessük a programokat-
kirándulást,színház látogatást, kézimunka szakkört, közös iskolai,
munkahelyi emlékek fölelevenítését, virágmagok, palánták cserebe-
réjét, egymás borainak kóstolását, finom ételek receptjének elmon-
dását, a gyerekek, unokák képeinek megmutatását, filmvetítéssel
egybekötött élménybeszámolókat és még sok hasonló dolgot.

Kérem ne felejtsék el a találkozások idõpontját. MINDEN HÓNAP
ELSÕ CSÜTÖRTÖK, 15 ÓRA.             Tompos Józsefné könyvtáros



A nemzetközi nõnap a mai
virágos, kedveskedõs megem-
lékezéssel szemben munkás-
mozgalom eredetû, harcos, a
nõk egyenjogúságával kapcso-
latos demonstratív nap volt. Ma-
gyarország a nõnapi felhíváshoz
elõször 1913-ban csatlakozott,
amikor az Országos Nõszervezõ
Bizottság röplapokat osztott. A
következõ évben, 1914-ben már

országszerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-dikta-
túrában a nõnap ünneplése kötelezõvé vált. Az eredetileg
különbözõ idõpontokban rendezett nõnap 1948-ból szovjet
mintára március 8-ra esik. A nemzetközi nõnapot az ENSZ is
a világnapok közt tartja számon.

Köszöntjük a nõket Márai Sándor: Füveskönyv - ébõl idé-
zett soraival: A nõkrõl általtában

"Köszönet a nõknek.

Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem
voltál. És neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy
mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán,
elmenõben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál,
mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szõke voltál.
És neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt.
És neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és
jókedvû voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkû voltál.
És neked, mert betakartad hajaddal arcomat, mikor
megbuktam és rejtõzni akartam a világ elõl, s neked, mert
tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet
magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem. És
neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked,
mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És
neked, mert testedbõl a gyönyör sugárzott. És köszönet
neked, mert jó voltál, mint az állatok. És neked, mert
testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet elején.
Köszönet a nõknek, köszönet."

Ábrahámhegyi Önkormányzat nevében
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Köszöntjük a nõket!

Gondolatok a szabadságról
Megemlékezés az 1848-as Forradalom és Szabadságharc  ünnepén

Szabadság: Az emberi vitatkozások
legszebb tárgya, az emberi küzdések
legfõbb célja, az emberi ész és munka
koronája. A Szabadság olyan mint a le-
vegõ, a nemzetek csak benne lélegezhet-
nek. Szabad hazában a balsors is tûrhe-
tõ. Ha Õ elhagyott odavan mindened.
Olyan jogos állapot, melyben minden
ember testi és lelki vagyont gyûjthet,
mások jogait meg nem sértve. Ahol ez
nincs ott szolgaság létezik, méltatlan
állapot bármely emberhez. A szabadság
az embert embernek tekinti. Zsarnokság
alatt elhal a gondolat virága, levetkezi em-
berségét a cselekedet és elveszti egész mél-
tóságát az a lény  kit Isten ésszel és szabad
akarattal ruháza fel. (Vajda Péter 1843.)

1848. március 15-én a magyar nép
mérhetetlen szabadságvágya, a független-
ség iránti igénye fogalmazódott meg. A
leghaladóbb eszméket tûzte zászlajára:  az
emberi,  sajtó, szólás és a gondolat sza-
badságát, független felelõs magyar kor-
mányzást, törvény elõtti egyenlõséget kö-
vetelt. Március 15-én Pesten vér nélkül
gyõzött a forradalom. A katona-
ságnak kiadatott a tétlenség iránti
rendelet, a cenzúra eltöröltetett,
Táncsics börtönajtaja megnyit-
tatott. A szabadságot, nemzeti
függetlenséget, társadalmi hala-
dást követelõ erõk országszerte
csatlakoztak hozzájuk. Meg-
kezdte munkáját a forradalom
ve-zetõ szervezete, elkezdték
megszervezni és felfegyverezni a
nemzetõrséget.  Környékün-kön
március 15-én este már értesültek
a Pest-Budai eseményekrõl. A
Pesti forradalom szemtanúja és
aktív résztvevõje volt a tapolcai

Török János. A Magyar Gazda gazdaság-
politikai szaklap szerkesztõje, aki már
másnap vezércikkben köszöntötte a forra-
dalmat. Megkezdõdött a honvéd ön-
kéntesek toborzása. Lesencetomajtól
Hegyesdig, Sáskától Szigligetig mintegy
ezerötszáz nemzetõrt állítottak ki a Zalai
Nemzetõrezred részeként. Kékkútról 1 fõ
huszár, 3 fõ honvéd, 27 fõ nemzetõr csat-
lakozott az önkéntesekhez. A szabadságért
vívott mintegy másfél éves hõsies küz-
delem és a leverést követõ megtorlások
sok áldozatot követeltek. 1848-as For-
radalom és Szabadságharc az emberi
önfeláldozás példája ,eszméi örök értékek. 

Ennek jegyében, közös összefogással ké-
szültünk mûsorral, filmvetítéssel, és vár-
tunk mindenkit március 15-én. Az
ábrahámhegyi fiatalok mûsorában részt
vettek: Kovács Klaudia, Szabó Veronika,
Szabó Lacika, Pádvai Miki, Szõke Géza,
Lübkemann Frédy, Dressel Fruzsina,
Dressel Ármin, Kovács Janka, Kovács
Kornél, Gyarmati Renáta, Illés Ádám, Illés
Dávid A Polgármester Úr ünnepi

köszöntõje után A Hídember
címû film vetítésére került
sor. A filmet hozta és be-
vezette Gödrös Frigyes és
Kresméry Róbert. Köszön-
jük mindenkinek aki velünk
együtt ünnepelt, a közremû-
ködõknek pedig, hogy sza-
badidejüket feláldozták és
segítségünkre voltak az
1848-as Forradalom és Sza-
badságharc 160. évforduló-
jának méltó megünnep-
lésében.

Bakosné

Tudd meg:
Szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem
vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg.

Az aki nyíltan gyûlölhet, szerethet. A látszatot
lenézi, meg nem óvja,

nincs letagadni, titkolni valója.
.....

Tudd meg:
Szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem

fertõzi meg, aki üres jelszókat nem visít,nem
áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik
meg, hû becsületéhez, bátran kimondja mit

gondol, mit érez.
.....

Vállalja azt, mit jó társa vállal,és gyõzi
szívvel,gyõzi vállal. Helyét megállja

mindenütt, többször cirógat, mint ahányszor
üt. De megmutatja olykor, hogy van

ökle.....Szabad akar maradni mindörökre.
......

Ínség, veszély, kín nem tántorít, és lelki béklyó
többé nem szorít, hiába õrzi porkoláb, lakat,

az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is ha
koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas,mert

bilincstelen.
....

Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják. Hol
áldozat nincs, ott nincs szabadság. Ott van

csupán, hol szavát megértve,meghalni tudnak
és élni mernek érte."

(Heltai Jenõ)



A feltámadás a keresztény hit alaptétele. Húsvétkor valami olyan történik, amit nem
tudunk magyarázni.  Az árulásnak, az elfogatásnak, az ítélethirdetésnek, Jézus emberi
szenvedésének szemtanúi voltak. Ez valóságos történés, annyira, hogy még a pogány
történetírók is feljegyezték. De ami utána történt, a feltámadás  az felfoghatatlan. Akkor
is hihetetlen volt a hír: a názáreti Jézus , akit keresztre feszítettek és a sírba tettek
harmadnapra feltámadt és  megjelent tanítványainak.  A tanítványok bizonyságtétele,
mely szerint: "láttuk az Urat", racionálisan nem magyarázható.  Húsvét csodájának
üzenete azonban, kétezer év óta is változatlan: Jézus kereszthalálával a megújulás
esélyét adta  az embereknek.  A feltámadás titka,  gyõzelme a halál és a gonosz felett  azt
bizonyítja, hogy az ember sorsa nem reménytelen.

Húsvétkor ér véget az egykor oly szigorúan megtartott nagyböjt és ünnepeljük az újjászületést, a tavasz érkezését. Az ezt
megelõzõ hét a nagyhét, melynek jeles napjai és hagyományai Jézus Jeruzsálemben való tartózkodásának  eseményeihez
kapcsolódnak. Virágvasárnappal kezdõdik. Ezen a napon Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére  az emberek
barkaágakkal mentek a templomba. Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor a
Getsemáné-kertben Jézus búcsút vett  tanítványaitól, kenyérrel és borral  új szövetséget kötött velük. Nagycsütörtök estéjén
a harangok elhallgatnak, "Rómába mennek". A monda szerint 1467-ben nagyszombaton a római Szent Péter bazilikában egy
alvó embert találtak. Kiderült, hogy õ Kopeczky Mihály késmárki diák, aki nagyon vágyott az örök városba. Nagycsütörtökön
belebújt a templom harangjába, s a harang nyelvéhez kötözte magát. Nagy rázkódást érzett, majd elvesztette az eszméletét.
Arra ébredt, hogy a Szentpéter bazilika sekrestyése keltegeti. Nem is ment vissza Késmárkra, ott maradt Rómában.
Nagycsütörtökön volt szokás a húsvéti tojások megfestése A tojás, az életet hozó csíra általános tisztelete Jézus születésénél
jóval távolibb múltba nyúlik vissza. A föld számos népének hitvilágában, a teremtésmítoszok egy része egyenesen a világ
tojásból való megszületését beszéli el.  A pirostojás Jézus kiontott vérét, a tüzet, a szerelmet, a tavaszt, a feltámadást és a
szabadságot egyaránt jelképezi. Nagypéntek Jézus Krisztus kereszthalálának napja, a gyász és a vezeklõ szemlélõdés ideje.
A legtöbb helyen ilyenkor passiót (Jézus kínszenvedésérõl és kereszthaláláról szóló jeleneteket) adtak elõ.  Nagypénteket ma
is hallgatással, bensõséges átéléssel ünneplik. A világnak van halottja ezen a napon. Nagyszombaton arra emlékeznek, amikor
Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de miként az evangélium elõre megmondta, harmadnapra, vasárnap hajnalra
feltámadt. Régen ekkor tartották a tûzszentelést. A tûz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény, a fény születését
ünneplik. A templomok mellett ilyenkor máglyát raktak, a megszentelt tûz parazsával gyújtották meg a templomi mécseseket,
otthonaikban az új tüzet, ezen fõzték az ünnepi ételt.  A leglátványosabb nagyszombati szertartással a feltámadási körmenettel
körbehordozzák a feltámadt Jézusa szobrát és  feltámadási énekeket énekelnek.  Húsvét vasárnapján  szokás volt a húsvéti
határkerülés. A férfiak gyalog, vagy lóháton énekelve, nagy zajjal járták körül a határt, a veszedelmek és a gonosz távol
tartására.  Húsvét magasztos virradatán a régi ember hírül vitte a "rábízottnak", így a földnek is az Úr nagy gyõzelmét.  A
határjáráskor a szomszéd falvak kerülõivel is találkoztak, így több falu embere együtt  várta a felkelõ napot, és együtt
imádkoztak békességért, áldásért. Hagyomány még ma is a húsvéti ételáldás.  Sonkát, tojást, tormát visznek a templomba
szentelésre. Azok akik távol éltek a templomtól (pl. az uradalmi pásztorok) húsvét hajnali eledelüket kiakasztották a fákra.
Ilyenkor a világot szentelõ pápa megáldotta az õ ételüket is.  Húsvét hétfõ "vízbevetõ hétfõ" A fölszabadult emberi örömök,
a fiatalság ünnepe, az életre locsolás alkalma. Eredetének egyházi magyarázata a keresztelésre utal. A lányokat régen a kúthoz
vonszolták s egy vödör vízzel leöntötték, vagy a patakhoz vitték, s ott megfürdették. Bakosné
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Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,

És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.

Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,

Feltámadt az Isten-ember
Gyõzedelmesen!

(Reviczky Gyula)

PPüünnkköössdd üünnnneeppee
"A lélek ünnepén a lelket lesem én, a lelket, mely több mint költemény"   (Reményik Sándor)

Pünkösd ünnepe a kereszténység elõtti idõkre vezethetõ vissza. A természet, az ember szeretet, a termékenység  ünnepe.
A húsvét utáni ötvenedik napon a keresztény ünnepkörben a szentlélek eljövetelének ünnepe, mikor Isten a megváltásért
kereszthalált szenvedett fia közbenjárására az emberiségre árasztja bocsánatát és szeretetét. A keresztény egyház tanítása
szerint a hit diadala és az egyház születésnapja. Üzenete, hogy az ember nincs egyedül, nem elhagyatott. A pünkösdi
hagyományok és  közül a legelterjedtebb a pünkösdi király  választás.  A legények ügyességi próbán mérték össze
tudásukat, fõleg lovas számokban. A pünkösdi király egy évig ingyen ehetett és ihatott a kocsmában, a kontót a közösség
fizette. Társai õrizték a marháit, lovait, hivatalos volt minden lakodalomba, tisztelet övezte. Másik pünkösdi hagyomány
a pünkösdi királyné járás. Elsõsorban adománygyûjtésre szolgált. Fiatal lányok csapata, énekelve, táncolva járta végig a
falut, hagyományos pünkösdi énekeket énekelve. Párválasztó és udvarló szokások is kapcsolódnak pünkösd napjához.
Egyes  helyeken a legények a kiválasztott lány ablakába pünkösdi rózsát csempésztek, a lányok viszont koszorút fontak és
azt adták a kiválasztott legénynek.

Ábrahámhegyen minden évben a pünkösdi idõszakban kerül megrendezésre a már hagyományos, falunappal egybekötött
gyermeknap. Idén is tervezzük ezt, játékos sport és  ügyességi versenyekkel kézmûves foglalkozással, fõzéssel,
szórakoztató programokkal. Bakosné

Húsvét csodája



A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 12 évfolya-
mos alapfokú mûvészetoktatást tesz lehe-
tõvé képzõ- és iparmûvészeti ágon,
kézmûves tanszakon. Az intézmény szék-
helye: Badacsonytomaj, Kert út 14.

Tanulóink száma az indítás éve óta 300-
400 fõ közötti. Tanulóközösségünk a
környék harminc településének gyermekei-
bõl tevõdik össze. 

Intézményünk 2005 szeptemberében
azzal a céllal kezdte meg mûködését, hogy
a Balaton-felvidék fiataljai számára
igényes mûvészetoktatást biztosítson,
olyan mûvészetoktatást, ami országosan is
példaértékû. Olyan mûvészetoktatási
intézményt kívántunk létrehozni, amelyben
a gyermekek, tanulók értelmi és érzelmi
intelligenciáját, alkotásvágyát sikerélményt
biztosító tevékenységekkel fejlesztik.

A környezet számára rendszeresek a
bemutatkozó kiállítások, de az érdeklõdõk
megcsodálhatták tanulóink alkotásait a
Mûvészetek völgyében, a veszprémi
várban és a Nemzeti Galériában is.

A tanév rendjérõl szóló miniszteri
rendeletben szereplõ országos tanulmányi
versenyeken az elmúlt két évben igen
kiváló eredményeket mutathatott fel az
intézmény. Ezek is hozzájárultak ahhoz,
hogy a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény 2008

januárjában az oktatási minisztérium által
elrendelt minõsítési eljárás során elnyerte a
"Kiválóra minõsített mûvészetoktatási
intézmény" címet. 

Az intézmény diákjai az elmúlt hónapok
szombatjait a farsangra való készülõdésre
(gyönyörû, plasztikus, papírnemez farsangi
maszkok alkotása) és a 2008 évi tantárgyi
versenyekre való felkészülésre fordították.
A minisztérium 2008 áprilisában ugyanis
makett- és papír tárgykészítõ, fémmûves és
kézmûves kategóriákban rendez országos
tanulmányi versenyt az alapfokú mûvészet-
oktatási intézmények számára, olyan
mûhelytevékenységekben, amely nagyon
komoly tervezõi és alkotói képességeket
kíván. Igen sok szép tárgy született. Az
intézménynek rangsorolni kellett a
pályamunkákat és csak a versenykiírás
szerinti létszámmal nevezhetett,
ugyanis az országban háromszáz
képzõ- és ipar-mûvészeti alapiskola
van és a versenyeken összességében
száz diák vehet részt. Az OKÉV által
felkért zsûri döntése alapján a makett
és papírtárgy készítõ országos
versenyre a székhely diákjai közül
Trajber Szimonetta, Szalay Bernadett,
Kovács Barbara és Gerencsér Orsolya, a
révfülöpi telephely diákjai közül Kardos
Eszter, Székely Ádám, Slemmer Bence és
Zámbó Szilárd, a fémmûves versenyre

Szõke Eszter, Szlávik Barbara, Békássy
Anna és Békássy Éva, a kézmûves
versenyre Péntek Dorisz, Békássy Anna,
Szlávik Barbara, Szõke Eszter, Dresser
Fruzsina, Virágh Evelin, Farkas Klára és
Gerencsér Orsolya (Badacsonytomaj)
jutott be. A fentiek alapján elmondható,
hogy a Szín-Vonal Mûvészeti Iskola
szerepelt a legeredményesebb a válogatón.
A tanulmányi verseny felkészítõ tanárai:
Baranyai Zoltánné, Sólyomvári Noémi
(Badacsonytomaj), Szabó Zsuzsanna
(Révfülöp).

A többnapos országos verseny gyõri és
szentendrei székhellyel a jövõ hónapban
kerül megrendezésre. (Baranyai Zoltánné
igazgató)

A képen látható ékszerdoboz és
ékszerkollekciót Szlávik Barbara 11 éves
tanuló készítette. Felkészítõ tanára:
Baranyai Zoltánné
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A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mûvászeti Iskola sikerei

IISKOLAISKOLAI HÍREKHÍREK
20 éve síelnek a Tatay-s diákok

A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola diákjai 20.
éve már, hogy síelhetnek az Alacsony Tátra hófedte hegyein. 

A síelés talán egy kicsit a kiváltságosok sportja, hiszen költségei
nem kis anyagi megterhelést jelentenek. Tanítványaink eljutását a
táborba azonban - közös összefogással - évrõl-évre biztosítani
tudjuk. Az iskola támogatása mellett, a szülõk Munkaközösség
jóvoltából a felszerelések adottak a gyerekek útiköltségét a helyi
önkormányzat, az utóbbi két évben a Badacsonytomaji Közös
Fenntartású Általános Iskoláért Közalapítvány fizette ki. A szülõk,
vállalkozók támogatásaiból tudtuk megvásárolni a síelés, a
vetélkedõk és a sportversenyek jutalmazásához az ajándékokat. 

Örömmel számolhatok be arról, hogy a táborok ideje alatt, szinte
valamennyi gyermekünk elsajátította a síelés alapjait, sõt több
tanulónk családi körben továbbfejlesztette az itt tanultakat. 

Lakatné Mógor Katalin szervezõ tanár

Kép az idei farsangi karneválról

Kistérségi kézilabda torna
A kisiskolák - személyi és anyagi feltételeik, az egyre kevesebb

gyermeklétszám miatt is - ma már csak összefogva képesek "életben
maradni" és eredményeiket felmutatni. 

A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola sportkörének
vezetõsége  megkereste a  Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú
Társulás vezetõségét azzal, hogy szívesen szervezne hagyományte-remtõ
jelleggel a környékbeli kisiskolák számára egy kézilabda tornát. 

Az alulról építkezõ, bátor kezdeményezést örömmel segítették. A torna
célkitûzése a sportág népszerûsítése, a Kistérségi - kupa elnyerésén túl az
iskolák baráti kapcsolatainak erõsítése, egymás megismerése, a tehetségek
felkutatása és egyesületekbe irányítása volt. Öt településrõl érkeztek a
versenyzõk, hogy egy kellemes hangulatú délutánon a versenyben, a játék
öröméért és nem utolsó sorban a kupáért küzdjenek. Izgalmas
fordulatokban nem volt hiány. A vándorserleget végül is Révfülöp csapata
vitte el, de igen szoros döntetlen eredménnyel - gólkülönbséggel -
második helyen a Batsányi, harmadik helyen a Tatay és negyedik helyen
a "Mûvészetek völgye" iskolák végeztek.           Lakatné Mógor Katalin

szervezõ tanár
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Baseball Ábrahámhegyen!

2007 szeptemberében a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános
iskolában baseball szakkör alakult. Sok Ábrahámhegyi gyerek
csatlakozott a csapathoz: Illés Ádám, Kovács Kornél, Szabó László,
Szõke Géza, Dressel Ármin. A sportpályán már õsszel lehetett
találkozni a srácokkal, amikor barátságos mérkõzést játszottak a
Nemesvámosi Tigrisekkel. Tavaszi hétvégeken 4-5 alkalommal újra
láthatjuk õket.

Február 23-án Nagykovácsiban az amerikai iskolában baseball
sztárokkal találkozhatott Kovács Kornél, Szabó László, Illés Ádám,
a következõket tapasztalták:

Az edzés nagyon jó hangulatban telt. 
Az elsõt Mike Davis tartotta, aki fénykorában csapata

legkiemelkedõbb ütõjátékosa volt. Utána Darin Blood következett,

õ mezõnyjátékával ejtett minket ámulatba. Utoljára, de nem
utolsósorban Russ Ortiz foglalkozott velünk, aki 2007 év egyik
legjobb dobójátékosa (az ALL STAR csapatba választották).
Tanácsaival dobásaink javításán fáradozott. 

Két rövid DVD filmet is levetítettek nekünk arról, hogyan ûzik ezt
a sportot az igazán nagyok. Megállapíthattuk, hogy a lelkesedés
mellett kitartásra és kemény munkára van szükség! Jó érzés volt
azonban egy pillanatra eljátszani a gondolattal, hogy egyszer talán
belõlünk is lehet híres baseballsztár! 

Köszönjük Zapletál Józsi bácsinak, hogy ilyen lehetõségek
közelébe kerülhettünk! 

Reméljük, büszke volt ránk! 
Természetesen az egész csapatunkra!

Válogatott focista a strandon
Nyaranta a strand betonján, a kijelölt lábtenisz pályákon hatalmas

csaták folynak. A fiatalab-baknál a dicsõség a tét, az idõsebbek egy-
egy fröccsre "hajtanak". Mozgás, jókedv, mérgelõ-dés, bravúrok,
centikkel való lekésés a menetrend szerinti labdákról és a végén
baráti kézfogás a párosok között. Lehet, hogy nem sokan tudják,
hogy ezeken a lábtenisz meccseken is csiszolta technikáját tinédzser
korában egy, jelenleg Angliában játszó magyar válogatott lab-
darúgó. Buzsáky Ákosról van szó, családjának Ábrahámhegyen van
nyaralójuk. A fiatalem-berrel még 16 éves korában kerültem
"közelebbi ismeretségbe" egy autós koccanás révén, a szûk körmici
úton. Azóta - hogy úgy mondjam -, jegyezzük egymást. Akkor már
jól fejelt, látván a szélvédõn hagyott nyomot! Mostanában persze
ritkábban van itt, de szabadsága al-kalmával meg-megfordul a
strandon. Udvariasan, néhány szóval mindig elmeséli, hogy érzi
magát az angol másodosztályban (és ez ne tévesszen meg senkit, ott
színvonal van!), milyen az élete a csatornán túl. Aztán elköszön és
megy "tengózni". 

És aminek kapcsán írom ezeket a sorokat, az az index nevû
internetes portál 2008. március 12-i cikke, álljon itt alább a cikk róla
szóló részlete:

Buzsáky Ákos egy óriási futballista
Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság keddi fordulójában

Buzsáky Ákos lehetett a legboldogabb, nemcsak gyõztes csapatban
játszott, hanem szájtátva nézte õt a Real Madrid elnöke is. A magyar
középpályás fontos gólt szerzett a Queens Park Rangersben, a
szezonban a kilencediket. Nem véletlenül akarta õt megszerezni
Flavio Briatore.

A ghánai királyt és a Real Madrid elnökét, Ramon Calderónt is
elbûvölte az angol lapok tudó-sításai szerint a Queen's Park Rangers
magyar játékosa, Buzsáky Ákos. A Blackpool elleni kedd esti
bajnokin kapásból lõtt a kapuba a tizenegyedik percben, ezzel
juttatta vezetéshez csapatát. 

"A szélen futott egy támadás, a keresztlabdára jól érkeztem, és bár
kicsit kisodródtam, érez-tem, csak akkor lehet esélyem, ha a hosszú
sarokba rúgom vissza a labdát. Nem volt könnyû mozdulat, mert a

súlypontom teljesen a jobb lábamra került, de sikerült megoldanom
droppból. Bement" - elevenítette fel a gólját az Indexnek a játékos. 

A folytatásban is remekelt a magyar tízes, igaz, újabb gólt már
nem szerzett, de nagyszerû átadásaival felhívta magára a figyelmet.
A nyolcvanötödik percben hívta le a pályáról edzõje, hogy a
tizenkétezres közönség jól megtapsolhassa. 

Luigi de Canio, a QPR vezetõedzõje a BBC-nek így nyilatkozott:
"Ákos nagyon jó, univerzá-lis játékos, aki mérhetetlen kvalitásokkal
rendelkezik." Ritkán hallható ilyen elemzés magyar futballistáról. 

A QPR a sikerrel a tizenkettedik helyre lépett elõre, kiesési
gondjai már aligha lesznek, mi több, rájátszási reményei is lehetnek
a The Sun szerint. Buzsákynak ez volt a kilencedik gólja. 

…
Akit érdekel Buzsáky Ákos pályafutása, a http://

gportal.hu/gindex.php?prt=120570 internet címen olvashat róla.
Ezen a honlapon a videók közül a Buzsáky Ákos vs Blackpool témát
kiválasztva megnézheti a cikkben említett gólt is. Valóban
nagyszerû!

Még sok sikert kívánunk Ákosnak Angliában és a válogatottban.
Viszontlátásra Ábrahámhegyen! Zolnai László



Tóth Zsombor
2007.01.21. Szülei: Horváth

Krisztina és Tóth Gábor
Elsõ gyermekünk Zsombor
2007.01.21.-én Tapolcán született,
mindkettõnknek nagy örömöt és
rengeteg új élményt jelentett a
kicsivel kapcsolatos összes örömteli
és hát persze néha a kicsit
megterhelõ esemény. De hát a
világon nem sok jobb dolog van
mint egy kisbaba szüleinek lenni.

Tóth Gellért 
2007.07.12. Szülei:

Tóthné Czilli Ágnes és
Tóth Zoltán

Gellért 2007. július 12-én szüle-
tett. Mindig mosolyog, kiegyen-
súlyozott baba. Szereti a pociját,
nagyon jó evõ, a spenóttól a répá-
ig mindent megeszik. Nõvérével
Laurával szeretnek "bújócskáz-
ni", Laura elbújik, Gellért pedig
megkeresi.

Berlinszki Ákos
2007.12.28. Szülei:

Jánosi Zita és Berlinszki Csaba

Jánosi Zita vagyok, 27 éves nõ. Ajkán születtem és
laktam 2003-ig, amikor még võlegényemmel, a
révfülöpi származású Berlinszki Csabával
ideköltöztünk Ábrahámhegyre, a nagyapám, Varga
József (kéményseprõ mester és cserépkályhaépítõ -
így talán sokan ismerik) által épített hétvégi
házunkba. Végzettségemet tekintve pedagógus
vagyok, Csabi pedig szobafestõ, de mindketten
Balatonfûzfõn dolgozunk egy hõszigetelõanyago-
kat-gyártó cégnél. Tavaly szeptemberben há-
zasodtunk össze és szerelmünk gyümölcse, Ákos
2007. december 28-án született meg. Ábrahám-
hegyre költözésünk mellett olyan érvek szóltak,
mint a gyönyörû vidék, a Balaton közelsége és

természetesen az, hogy férjem családja közel van hozzánk. Szeretünk itt élni, bár
munkahelyünk elhelyezkedése és családaink lakóhelyei miatt sokat utazunk, így nem sok
embert ismerünk a községben. 
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Kistérségi Sportnap
Immáron második alkalommal került megrendezésre a Tapolca

és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében 2008.
február 3-án a Kistérségi Sportnap. A tavalyihoz hasonlóan most
is szórakoztató jellegû, játékos- ügyességi feladatokat kellett
teljesíteni a környezõ települések csapatainak a Tapolcai Városi
Rendezvénycsarnokban. 

A programot Szencz Lajosné a Kistérségi Társulás elnök
asszonya nyitotta meg, melyen 12 település 12 csapata és
szurkolói vettek részt nemre és életkorra való tekintet nélkül. 

Vella Zsolt Ábrahámhegy polgár-mestere, Fedõné Vodenyák
Katalin alpolgármester asszony, Soltész Attila körjegyzõ, a
hivatal dolgo-zói, ábrahámhegyi fiatalok alkották a lelkes
csapatot, mely a tavalyi 6. helyezés után idén a 4. helyre ug-rott
elõ a ranglistán, de nyertesként távozott a rendezvénycsarnokból.

A jó hangulatú, baráti versengés egészséges kikapcsolódást
jelentett mindenki számára.

Reméljük, hogy a közösség-formálás e példája széles körben

terjed tovább, valamint hagyo-mánnyá növi ki magát. Izgatottan
és ugyanilyen lelkesedéssel várjuk a folytatást. 

Mi ott leszünk!

Ábrahámhegyi tornacsoport
10 éve mûködik falunkban a nõi tornacsoport. Hetente kétszer

jövünk össze, hogy megdolgoztassuk ellustult izmainkat, meg-
nyújtsuk az egyoldalú megterheléstõl megrövidült, feszes izma-
inkat, ízületeinket átmozgassuk.

Növeljük állóképességünket, amelyet a bemelegítés állógya-
korlataival, a szívfrekvenciát növelõ aerob mozgással érünk el.
Ezután végigvesszük a fõbb izomcsoportokat, legfontosabbként
kiemelve a törzs izomfûzõjét alkotó has, hát és farizmokat. Az
ízületvédelmet figyelembe véve erõsítjük ezeket, ügyelve arra,
hogy az ízületekben fellépõ nyíróerõ ne károsítsa azokat. Fontos
szerep jut a combizmoknak, de a karizmokról sem felejtkezünk el.

Az izomnyújtások, amelyek kötelezõ részei a tornának, gondos-
kodnak arról, hogy az elfáradt izmok rugalmassága, vérellátása
javuljon, az ízületek mobilitása, lazasága nõjön, ami legalább
annyira fontos, mint a megfelelõ izomerõ elérése. A torna végén
a mindennapi életünkben fontos egyensúlyt fejlesztõ gyakor-
latokat és lazító ,nyugtató légzõ gyakorlatokat is végzünk, ritkán
relaxációt is. Tudom, hogy a heti kétszer végzett torna nem elég a
jó kondíció eléréséhez , de kiegészítve  a mindennapos séta, jóga,
futás, úszás, kerékpározás evezés... már elég a fittség eléréséhez.
Naponta fél óra olyan intenzív mozgás, hogy izzadjunk, elég,
hogy jól érezzük magunkat. Az izzadás méregtelenít, ehhez jó
kiegészítés a szauna, infraszauna, gõzfürdõ. 

Ne felejtsük el, hogy nem csak a testünk de szellemünk frissen
tartása is fontos. Nemcsak kenyérrel él az ember, mondja a régi
mondás. Olvassunk, tanuljunk, élvezzük a mûvészeteket, a
természetet. Ne hagyjuk agyunkat sem ellustulni.

Ápoljuk családi, baráti kapcsolatainkat. Együtt minden
nehézséget könnyebb elviselni. Ha harmónia van bennünk és
környezetünkben, könnyebb a stresszt és a betegségeket elkerülni.
Ennek eléréséhez jó lehetõséget teremt az együtt sportolás,
mozgás, mert torna után szakítunk idõt a névnapok, születésnapok
megünneplésére, miközben jó beszélgetések is kialakulnak.
Ezúton szeretnénk az önkormányzatnak is megköszönni, hogy
ehhez a termet a rendelkezésünkre bocsátja. 

Csákvári Zsuzsanna gyógytornász

2007-BEN SZÜLETTEK:
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Mi az élet értelme?
Ha, valahová elindulunk, tudjuk, hogy hová megyünk. Hiszen ezt tesszük nap mint nap.  Nagy tömegek közepette állunk a megállókban,

araszolunk az autók között, haladunk a  munkahelyek felé, aztán délután ugyanez visszafelé. Ha ebbõl a tömegbõl megkérdezünk tíz
embert, hogy mi az élet értelme? Megdöbbenünk, mert kilenc nem tudja. Pedig e nélkül el sem  szabadna indulni. S pont a fordítottját látjuk.
Több évtizedes életutakat bejárunk már, amikor  egyszer csak valami történik velünk, ami kizökkent minket a megszokásból, a
monotóniából. Egy  komolyabb betegség, amikor hirtelen a kórházban találjuk magunkat vagy a nyugdíjaztatás, amikor  észrevesszük, hogy
elrepültek az évek. Akkor kezdünk el gondolkodni, hogy jól csináltuk-e az  életünket? Mi volt az életünk értelme? S itt be kell vallanom
teljesen meglepõdtem, amikor több  hetvenen felüli embert megkérdeztem errõl, ezt a választ kaptam: az életnek nincs értelme. Ez elég
torokszorító, de az is, amikor ugyanezt egy fiatal mondja. És bizony ezeket a tényeket az  öngyilkosok száma is alátámasztja. Ezért az élet
értelmét a szülõknek kell megtanítaniuk  gyermekeiknek és az iskolában is tanítani kellene. Mi van ennél fontosabb vagy elõbbre való? Ha
ennek tudásával indulnának a fiatalok az életútjukra, és ennek tudásával élnének az emberek,  teljesen bizonyos vagyok benne, hogy jobbá
válna a világ és negyed ennyi probléma sem lenne  benne.

Elõször röviden nézzük, hogy mi nem az élet értelme, hogy utána annál tisztábban és  világosabban láthassuk, hogy mi az valójában.
Mivel életünket fenn kell tartanunk, ezért  legfõképpen azért munkálkodunk, hogy tudjunk enni, inni, pihenni, egy minõségi életet élni. Ez
az  a megszokottság, amibe beleszülettünk. Ez természetes. De ezt teszi akármelyik vadon élõ állat is.  Egész nap élelem után kutat és pihen.
Tudjuk, hogy az ember ennél sokkal több, ezért nem  elégedhetünk meg avval, hogy saját és gyerekeink létfenntartását tekintsük az élet
értelmének. Még  akkor sem, ha idõnk nagy részét evvel kell töltenünk és ebbe bele is feledkezünk.

Ha kérdezõsködünk az emberektõl, hogy mi az életük értelme, általában ezt válaszolják: a  családom, a gyermekeim, a tanulásom, a
munkám. Ez rendjén való és szép, de ezek leszûkített  egyéni "életértelmek". Sokan vannak, akiknek nincs családjuk, nem lehet gyermekük,
nem tudnak  továbbtanulni, stb. Vannak például, akik eleve betegen születnek. Õróluk sem szabad  megfeledkeznünk, ezért tovább kell
lépnünk és általánosan, mindenkire érvényesen kell  gondolkodnunk az élet értelmérõl!

Miért kell leélnünk ezt az életet, ha úgyis meghalunk? Emberi értelmünkkel el kell  fogadnunk, hogy bár nem akartunk megszületni és
nem akarunk meghalni, mégis akaratunk ellenére  ez történik velünk. Tehát van nálunk egy nagyobb erõ, egy nagyobb akarat, ami ezt teszi
velünk.  Ezt az erõt nevezik az emberek energiának, ufónak, az élet rendjének, stb. Bármilyen nevet is  akarunk neki adni, fölösleges, mert
már õsidõk óta van neve. Ez az Isten. Aki nem hagyott itt  minket bizonytalanságban. Többször szólt elõször ahhoz a néphez, aki hitt Benne,
Ábrahámhoz és  népéhez. Majd az Õáltala választott legmegfelelõbb pillanatban Jézus személyében belépett a  történelmünkbe. Elmondta
azt az örömhírt, hogy a Benne hívõket örök élettel várja Isten  országában. De nem erõlteti ránk magát. Olyan méltóságot adott az embernek,
hogy szabad  akaratunk van, szeretjük-e Õt vagy nem. (Örülnél-e, ha valaki csak úgy szeretne Téged, ha erre  kényszerítenéd õt?) Sok
emberben az az akadálya annak, hogy nem szereti Istent, mert nem érti, ha  van, akkor miért engedi meg ezt a sok rosszat, pl. a háborúkat?
Isten azt mondta ne ölj ! Õ egy  gyönyörû szép természetet alkotott. Az emberek rombolnak és ölik egymást.

- Vagyis éppen ez az élet egyik értelme, hogy a szabad akaratával mindenkinek meg kell  nyilvánulnia itt a Földön, hogy kiben milyen
lélek van. Pl. ez egyik emberbõl Hitler lesz, a  másikból Teréz anya, vagy az egyikbõl Sztálin, a másikból pedig Albert Schweitzer.
Mindenkinek  lesz egy "élete filmje", hogy hányszor döntött a jó, és hányszor a rossz mellett. Ennek alapján  juthatunk be az Isten országába,
vagy azon kívül maradunk, ami egy borzasztó lelki szenvedés lesz. Isten rendkívül irgalmas, mert szeret minket, így bárkinek meg van a
lehetõsége a megtérésre. De  ezt nekünk is akarnunk kell. "Akinek ugyanis van, annak még adnak; de akinek pedig nincs, attól  még azt is
elveszik, amije van." (Mk. 4,25) -- mondja Jézus. Vagyis aki szán arra idõt, hogy Isten  dolgaival foglalkozzon, az egyre több
megvilágosítást kap. Az egész élet egy szép kutatás. Gyakran  olvasd az Újszövetségi Szentírást, s ha valamit nem értesz belõle, kérdezd
meg egy hozzáértõtõl.  Így szépen elõre lehet haladni a hitben.

- Életünk értelme még az is, hogy itt a Földön gyakoroljuk a szeretetet és az alázatot. El kell  fogadnunk alázattal, hogy Isten a legfõbb
jó, és ezért örülnünk kell, hogy Õ a világ ura. Jézus azt a  példát mutatta nekünk, hogy a rosszat is a jóval lehet legyõzni. Ha pl. egy goromba
embernek  szelíden válaszolunk vissza, teljesen megütõdik ezen, kezdi szégyellni magát és nem tudja folytatni  a vitát, mert nincs kivel.
Tehát szellemi-, lelki téren a gyengédséggel lehet legyõzni a rosszat. Ha a  rosszra rosszal válaszolunk, akkor már mi sem vagyunk jók. "A
szeretet soha el nem múlik." (1Kor.  13,8) Tehát Isten országában is megmarad. Istent kell a legjobban szeretnünk, hiszen Neki
köszönhetünk mindent. Ezután pedig az embereket. Legfontosabb, hogy ki kell alakítanunk  magunkban egy Isten iránti szeretetet. Ezt úgy
tudjuk megtenni, ha minden nap beszélgetünk Vele  magunkban. Jól esik Neki, ha kérsz Tõle, hiszen Neked is jó, ha a gyermeked
bizalommal fordul  hozzád, és Te meg tudod neki adni azt, amit szeretne. Tapasztalni fogod, hogy Isten meghallgatja  kérésedet, és egyszer
csak megjön a megoldás vagy hirtelen bepattan a fejedbe a válasz. Ez azért  van így. mert Isten gondolatot ad, gondolat által beszél Hozzád.

- Az élet értelme még, hogy bár magunknak semmit sem köszönhetünk, mert minden  talentumunkat Istentõl kaptuk, Õ mégis megadja
nekünk a lehetõséget életünkben, hogy jót  cselekedjünk. Halálunk után semmit sem vihetünk magunkkal lelkünkben Isten országába, csak
a  szeretetünket és a jócselekedeteinket. Isten elé olyan gazdag "lelki ruhában" fogunk állni, amennyi  jót tettünk életünk folyamán. Isten
örök szeretetének érzése mellett ez is egy lelki boldogság lesz  számunkra. Aki jót tesz, az már itt a Földön érzi ezt az érzést.

Térjünk most rá, hogy milyen lélekrõl beszélünk, amikor csak a testet látjuk? Földi szemünk  ugyanúgy meggátol bennünket abban, hogy
a lelket láthassuk, mint az izomzatunk abban, hogy  hirtelen testben is ott tudjunk lenni, ahol gondolatban. "Lélek az Isten." (Jn. 4,24)
Tudom, hogy  nehéz elhinni, amit nem látunk, de ha vannak arra utaló jelenségek, akkor már könnyebb. A lelket  bizonyítják a lelki
tulajdonságok: a szeretet; a lelkiismeret jelzései; a lelki szenvedés, mely sokkal  nagyobb tud lenni, mint a testi; és a lelki öröm. Biztos nem
egyszer történt Veled, hogy ajándékot  adtál valakinek, és Te jobban örültél, mint aki kapta azt. Ez nem köthetõ testi tulajdonsághoz, sem
az észhez. Sõt, ellent mond ezeknek, hiszen magamtól vonok el valamit, és ennek még örülök is.  Ezek lelki tulajdonságok. Tehát, ha van
lélek, akkor az nem anyagszerû, nem tud részeire esni, ezért  örökké megmarad, Istentõl való. Errõl Jézus is biztosít minket. "Nem tudjátok,
hogy testetek a  bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentõl kaptatok?" (1 Kor. 6,19) Tehát Isten bennünk is  van.

Hitet adni nem lehet, mert abban épp az a csodálatos, hogy az mindenkinek a személyes  kapcsolata Istennel, de hozzásegíteni valakit
lehet. Ezért kérlek nyitott szívvel fogadd ezt az írást.  Igyekeztem ebben Isten örömhírét megértetni Veled, de egyben egy felelõsséget is
adok evvel, mert  ha sokat késlekedsz felfedezni Istent, akkor hogyan fogod gyermekeidet és unokáidat jó felé  vezetni, hogy ne
tévelyegjenek a világban, mint sokan mások?

- A hívõ ember életének az értelme, hogy ne csak saját magát, hanem embertestvéreit is  besegítse Isten országába. De ez szép feladat, és
ebben segítenek a keresztény, ill. keresztyén  közösségek. Ezért érdemes Neked is keresned egyet, ahol szeretetet kapsz.              Kiss Gábor



Tájékoztató

2008. évben az alábbi rendezvények kerülnek megrendezésre Ábrahámhegy Községben

Rendezvény megnevezése Rendezvény idõpontja Rendezvény helye

Teremfoci bajnokság Január 19. Mûvelõdési ház

Falusi disznóvágás Február 2. 7.00 Tûzoltópark, 

19.00 Mûvelõdési ház

Darts, csocsó, asztalitenisz bajnokság       Március 1. Mûvelõdési ház

Március 15-i ünnepség Március 15. Mûvelõdési ház 

17.00 Ünnepi megemlékezés, 

19.00 Filmvetítés 

Húsvét Március 23-24. Tûzoltó park

Dobruska testvérváros Május 2. Mûvelõdési ház 

olajfestmény kiállítás

Halászléfõzõ és horgász 

verseny Május 3. Strand,

Mûvelõdési ház Anyák napi megemlékezés

Gyereknap, Falunap Május 31. Tûzoltó park, Sportpálya

Dobruska testvérváros kiállítása Június 6. Mûvelõdési ház

Mozdulj Balaton Június 14-tõl Strand

Kézmûves foglalkozás Augusztus 23-ig

minden szombaton

Néptánc bemutató Június 28. Strand

Bernáth Aurél tanítványainak kiállításai   Június 29. Mûvelõdési ház

Strandbuli Július 5. Strand

Sportnap Július 19. Strand

Strandbuli Július 19. Strand

Érem, szobor és képkiállítás Július 20. Mûvelõdési ház

Strandbuli Augusztus 2. Strand

Fotókiállítás Augusztus 3. Mûvelõdési ház

Bornapok Augusztus 6-10. Tûzoltó park,Sportpálya

Strandbuli Augusztus 16. vagy 19. Strand

Tûzijáték és Ünnepség Augusztus 19. Strand

Szüreti felvonulás Október 4. 

Október 23-i ünnepség és Október 23. Emlékmû, Pálos Kolostor Rom

Kirándulás Filmvetítés a Mûvelõdési házban

Népmûvészeti kiállítás November 14. Mûvelõdési ház

Márton nap November 15. Mûvelõdési ház

Katalin napi bál November 22. Mûvelõdési ház

Adventi készülõdés November 29. Mûvelõdési ház

Mikulás ünnepség December 6. Mûvelõdési ház

Idõsek  karácsonya December 19. Mûvelõdési ház

Szilveszteri batyus bál December 31. Mûvelõdési ház

Lomtalanítás idõpontja: Május 1-2-3-4.

Vella Zsolt polgármester

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 9-16 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: hivatal@abrahamhegy.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 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, internetes helyiség és a kiállító helyiségek
nyitva tartása:
Hétfõ: szünnap
Kedd, Szerda, Csütörtök:  15-20
Péntek, Szombat:              15-21
Vasárnap: 14-20
Kultúrház nyitva tartása:
Szerdától-szombatig 15-21 óráig
Tûzoltóság: Tel.: 471-539
Csõtörések bejelentése: DRV RT Badacsony Egry
József. sétány Tel.: 87/531-007
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
ügyfélszolgálat 06-40/220-220
Mûszaki hibabejelentés: 06-40/330-330

Falugazdász (Pekli Tamás)
Tel.: 30/410-9525 Minden kedden 13-14 óráig
Hegybíró (Szõke Géza)
Minden pénteken 15.30-17 óráig
Gyermekjóléti szolgálat
Bögös Rita  Tel.: 06-20/999-5442; Minden hétfõn 10-12 óráig
Családsegítõ szolgálat
Nagyné Arató Zsuzsanna Tel.: 06-70/933-8066
Pár héten szerdán 12-13.30
Helyük: Kultúrális Centrum (volt iskola), Badacsonyi u. 12.
Hátsó udvar felõl


