Az Önkormányzat és a Fürdoegyesület lapja
XVI. évfolyam 3. szám

2009. augusztus

Vasútvonalunk 100 éves ünneplésének
kulissza-titkai
Akezdetek
A nosztalgia-vonat és
az idei ünnepség szervezése 2008 áprilisában
kezdődött. Segítségünkre
v o l t , h o g y a M ÁV
Nosztalgia kft. igazgatójának (Szendrey András)
könyvespolcán ott soraFotó: Pattantyús
koztak Pattantyús-Á.
Géza: Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve-sorozatának
példányai. Innentől kezdve bizonyos volt, hogy közösen meg tudjuk
szervezni a gőzössel vontatott, hagyományos kocsikkal felszerelt
nosztalgia-vonatot, amit ez a kft. tud összeállítani és indítani.

Egy álom valósult meg...
A strand környékén lakók, kiegészülve egy baráti társasággal egy
régóta dédelgetett tervet valósítottak meg. 2009. június 27.-én
ünnepélyes keretek között átadásra került a patak két partját öszekötő
híd. Az ünnepségen nagyon sokan jelentek meg,...
folytatás a 7. oldalon

folytatás a 7. oldalon

Eseménydús hétvége, záporral
Igen! Így reméltem valaha, hogy egyszer lesz egy ilyen
mozgalmas hétvége!
Amikor az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány alapító okiratát fogalmaztuk dr. Bíró
Gyula ügyvéd barátommal, felfedeztük a László-napi búcsúra
való hivatkozást az önkormányzat egyik rendeletében. Tudtuk,
hogy amolyan igazi búcsú már nem lesz itt, de az emlékek,
hagyományok felidézése szép és nemes feladat lehet. Az idén
aztán sikerült Ábrahámhegy közösségének valami nagy
forgatagot csinálni. Örülök, hogy ebben az Alapítványunknak
is része lehetett. Június 27-én vasúti ünnepség, hídavatás,
néptáncest, 28-án tárlatmegnyitó.
Meglepően nagy tömeg volt a „Balaton Vidéki Vasút”
északi-parti 29. sz. vasútvonalának 100. évfordulóján az
ábrahámhegyi vasútállomáson. Vonat érkezését talán még

folytatás a 6. oldalon

Kádár János Miklós festőművész kiállítása
Bernáth Aurél emlékére
Bernáth Aurél festőművész 1995-ös centenáriuma alkalmából
számos megemlékezést tartottak. Ennek kapcsán, Ábrahámhegyen
először, 1996-ban rendeztünk kiállítást a Mesternek, azóta pedig
szeretett növendékeinek tárlatával emlékezünk meg róla minden
évben.
folytatás a 7. oldalon
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK

2009. június 26. rendes ülés

2009. május 12. rendkívüli ülés

A Képviselő-testület döntése alapján az Ábrahámhegyi
Bornapok megrendezésére 2009. augusztus 5–9-ig kerül sor. A
rendezvény szervezője Ábrahámhegy Község Önkormányzata és a
Badacsonytördemici és Badacsonylábdihegyi Hegyközség.
A sportnapot a 6/2009. /I.20./ KT. határozattal elfogadott
rendezvényterv szerint tartja meg az önkormányzat. A rendezvény
tervezett költsége: 60.000 Ft.
A Képviselő-testület tudomásul vette a Révfülöp és Térsége
Óvodai Intézményfenntartó Társulásból Balatonszepezd Önkormányzatának kilépési szándékát 2009.augusztus 31.napjával.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz című KDOP-2009-5.3.2
kódjelű pályázat keretében a könyvtári, a családsegítő,
gyermekvédelmi szolgálatnak helyt adó épület komplex
akadálymentesítése tárgyában és felhatalmazza a polgármestert,
hogy a pályázatírói szerződést a legalacsonyabb ajánlatot adó
pályázatíróval megkösse. A pályázathoz szükséges saját erőt
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 2/2009./II.12./ számú rendeletében a tartalékkeret terhére
biztosítja.

A képviselő-testület megalkotta a 7/2009. /V. 20./ rendeletét „A
Strand rendjéről és belépődíjairól.”
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint
az Ábrahámhegy-Balatonrendes Önkormányzatok Körjegyzőségét
működtető társönkormányzat indokoltnak tartja 2008. évi CV.
„költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló
törvényben foglaltak alapján a körjegyzőség Alapító Okiratának
felülvizsgálatát, melyet figyelembevéve a törvény 44. §. 5./
bekezdését 2009. július 1.-ével is tovább kíván működtetni.
Megbízza a körjegyzőt 2009. július 1.-ig az Alapító Okirat
jogszabályban foglaltakon alapuló módosításait terjessze a
képviselő-testület elé.
2009. május 12. Együttes ülés Szigliget Önkormányzattal.
A Képviselő-testület figyelembe véve Ábrahámhegy község
Képviselő-testületének 87/2009 (V. 12.) és Szigliget község
Képviselő-testületének 59/2009. (V. 12.) számú határozatát, mellyel a hulladékkezelési közszolgáltatásra kiírt pályázatot
eredményesnek nyilvánította és a települési hulladék összegyűjtésével és elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával
Remondis Tapolca Kft-t (8300 Tapolca, Halápi utca 33.) bízta meg - a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja alapján 2009. június 30.
napjával jogutód nélkül megszünteti a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye költségvetési intézményt.
2009. május 28. rendkívüli ülés.
A Képviselő-testület az Ábrahámhegy és Balatonrendes
Önkormányzatok által létrehozott Ábrahámhegy-Balatonrendes
Önkormányzatok Körjegyzőségnek a „A költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról„ szóló 2008. évi CV. tv. előírásai
alapján átdolgozott Alapító Okiratát elfogadta.
Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területén keletkező
szilárd lakossági hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására a Remondis Tapolca Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Halápi
u. 33.) ajánlatát fogadta el az alábbiak szerint:
- felhatalmazta a Polgármestert, a szerződés megkötésére:
a szerződés alapján a szolgáltatási időszak ill. a szerződés
érvényessége 2009.június 1-től 2009. december 31-ig.
A „Pipitér” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Tatay
Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj,
Kert u.) 2008. évi CV. tv. előírásai alapján átdolgozott Alapító okirata
elfogadásra került.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
valamint Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselőtestülete, a Társulási Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatát
megtárgyalta és azt külön-külön meghozott határozatával elfogadta.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja
a felülvizsgálat költségfedezetét (100.000 Ft+ÁFA) a céltartalék
terhére.
2009. június 17. rendkívüli ülés
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Decentralizált helyi
önkormányzati fejlesztések támogatási program előirányzatából
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a
helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések tárgyában.
A pályázat célja: Ábrahámhegy 2233 hrsz. alatt temetőkápolna
építése és ravatalozó felújítása.

2009. június 26. közmeghallgatás
1. Közrendvédelmi beszámoló.
Vella Zsolt polgármester
Felkéri a napirend ismertetésére Horváth József Révfülöpi
Rendőrőrsparancsnokot, aki a közrendvédelemmel kapcsolatban
az alábbi tájékoztatást nyújtja:
- Ábrahám-hegy állandó lakosainak száma 554 fő, amely a nyári
idegen-forgalom idején megtöbbszöröződik. A község területén a
71. sz. főközlekedési út halad át és a 6346 sz. út.
A községben bűnűgyileg fertőzött helyei a strand, a parkolók, a
Virág utca környéke. A fertőzött területet az üdülőjellegre
vonatkozóan kell érteni, amely itt a községben közepes.
A bűnmegelőzés tárgyában írásos anyagot osztottak szét, ilyen
irányban is segítve a lakosságot.
A jellemző bűnelkövetés a betöréses lopás, illetve a besurranásos
lopás. A bűnmegelőzésbe bevonják az ábrahámhegyi polgárőrséget
is, akiknek megköszöni az aktív munkájukat.
A rendőrőrs munkájának színvonalán folyamatosan javítanak és
folyamatos a járőrőzés. A nyári szezonban a rendőrőrs létszáma is
emelkedik, Ábrahám-hegyet átcsatolták a Révfülöpi csoporthoz,
Révfülöptől Balaton-edericsig tartozik hozzájuk, ez 28 km-es
partszakasz.
Aközségből több út vezet ki, ezért is nehezebb a feladatuk.
Balesetveszélyes helyek a községben a Salföld felé vezető út, a 71.
út kereszteződése. A 71. sz. főközlekedési úton nagy a forgalom,
amelynek a rendjét fenn kell tartani.
Ábrahámhegy település közbiztonsága jónak mondható.
Megköszöni a Polgármester úrnak és a képviselő-testületnek is a
segítségét.
Vella Zsolt polgármester tavalyi évben június 27-én volt a
közmeghallgatás, ahol felvetődött a sebességmérő műszer
beszerzése, melyre pályázatot nyújtottak be, de nem támogatták.
Kéri a rendőrséget, hogy a későbbiekben az ilyen jellegű
pályázatokhoz a megerősítést adják meg az önkormányzat részére.
Kéri a rendőrséget, hogy a Patak utcában is ellenőrizzenek 6-7 óra
között, mivel a sebesség- és súlykorlátozás nem kerül betartásra,
valamint a félreeső utcákban, pl. a Fenyves, Akácfa utcában is
ellenőrizzenek. Még egyszer megköszöni a munkájukat.
2. Nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülés.
Vella Zsolt polgármester
folytatás a következő oldalon
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A hivatal akadálymentesítési beruházását befejezte az
Önkormányzat, melynek eredményét Önök is láthatják, használják.
A beruházás keretében az idei évben épült meg az akadálymentes
parkoló, a kultúrház részbe vezető rámpa, mely a kerekes székesek
bejutását könnyíti meg.
A beruházás 2008 év végén kezdődött, mely során átalakításra került
az Orvosi rendelő, melynek új bejárata épült meg, valamint a hivatal
és a kultúrház résznek átalakításra került a vizesblokkja, amely már
alkalmas az akadálymentes megközelítésre.
A tervezett temetőkápolna, valamint a többfunkciós közösségi
ház építési engedélye meghosszabbításra került, így azok 2010 évig
érvényesek.
A strand területén a vizesblokkhoz vezető járdaszakasz helyett
füvesített terület került kialakításra, mivel ezen a területen az
összefolyó esővíz évek óta jelentős problémát okozott.
Az első félévben június 1 napjától átalakult a lakossági szilárd
hulladékszállítás. A Balatonrendesi hulladéklerakó és a megyében
még nagyjából harminc lerakó 2009. július 16 napjával megszűnik.
A hulladék begyűjtése a megszokottaktól eltérően a júliusi és
augusztusi hónapokban a pénteki napon nem történik szemétszállítás, csak és kizáróan keddi napokon lesz.
Az eddigi hulladékszállító cég, melyet Ábrahámhegy és Szigliget
Község Önkormányzata tartott fenn megszüntetésre került, június 1től a hulladékot a Remondis Tapolca Kft. szállítja el 2009. december
31 ig.
A 2010-es év vonatkozásában ismételten várhatók jelentős változások, mivel a hulladék szállítása Ábrahámhegy esetében várhatóan
2010. január 1 napjától megyei szinten kerül megoldásra.
A községben a temető és a strand kivételével megszüntetésre
kerül 2009. július 1 napjától a konténeres szemétszállítás, mivel a
jelenlegi szolgáltató arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a
község összes utcáját be tudja járni.

mellé rakta a szemetet ezután is oda fogja rakni. Eddig 14 db
szemétszállító edényt értékesített az önkormányzat, melynek
használata kötelező minden ingatlantulajdonos részére. A kuka mellé
helyezett szemét az önkormányzati dolgozóknak ad többletmunkát
és az önkormányzatnak többletköltséget.
Pattantyús Miklós
A jó dolgokról is be kell számolni: A Bök-tetőn is területrendezés és
szépítés történt, valamint a bicikli úton is szép rendezett terület lett a
Park utca végén. Az önkormányzat új gépekkel gyarapodott, pl.
fűnyíró, fűkasza. A szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása is
folyamatban van.
Vella Zsolt polgármester
Az egyik hulladékgyűjtő sziget a Vasút és a Park u. találkozásánál
lesz, valamint a régi Posta épület alatti területen a másik.
Baki Jánosné
Ábrahámhegyi Kápolnáért Alapítvány kuratórium elnöke Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a temetőkápolnára az első 10.000,- Ft
összegű befizetés megtörtént.
Németh Gábor
A szemétszállítási díj összege emelkedett, ez a lakosságot hogyan
érinti?
Vella Zsolt polgármester
Az idei évben a szemétszállítás összegét az önkormányzat átvállalja,
a jövő évben pedig komolyabb mértékben fog emelkedni.A
nyaralótulajdonosok egyedi szerződést kötnek a szemétszállító
céggel.
Alakosság részéről felmerültek még az alábbi kérdések:

2009. évben várható beruházások:
- Patak part felső szakaszának megvilágítása a hivatal elől kiszerelt
kandeláberek elhelyezésével.
- A Szent László templom megvilágítása
- A meglévő aszfaltburkolatokon lévő sérülések javítása.
- Hivatali épület tetőszerkezetének cseréje
- Nyertes pályázat esetén a vasútállomásnál lévő buszmegállók
cseréje, az úgynevezett Tompos hídnál lévő buszmegálló cseréje a
vasútállomásnál elbontásra kerülő buszmegállók áthelyezésével
- Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése során kimaradt, ingatlanok
ellátása
- Körmici és Rendesi hegy ivóvízhálózat újratervezése
A temetőkápolna alapítvánnyal rendelkezik, a csekkek elkészültek. A kápolna felépítésére pályázatot nyújtottak be, melynek
elbírálása augusztusban várható.
Akönyvtár akadálymentesítését tűztük ki következő célul.
Az Ábrahámhegy 222 hrsz-ú volt Steak House épület
vonatkozásában a pályázatot elutasították.
A Bornapok rendezvény támogatására a beadott pályázatra
júliusban várható döntés.
Az önkormányzat egy Volswagen Transporter haszongépjárművet nyert pályázaton, mellyel megoldhatók a lakosság igényei,
pl. orvoshoz történő szállítás, stb.
A település rendezett, az önkormányzati dolgozók folyamatosan
nyírják a füvet.
3. Közérdekű kérdések és javaslatok.
Szabó András
ABökhegyi utca sarkán megállnak autók és leteszik a szemetet.
Vella Zsolt polgármester
Eddig a Cserfa utcában szűntették meg a konténert, aki eddig a kuka

- A Víziközmű Társulathoz befizetett összegek visszautalása?
- Gáspár József a Víziközmű Társulat Elnöke válaszol: A befizetések
62 hónappal ezelőtt történtek és aki elérte a kiutaláshoz szükséges
összeget az értesítést kapott. Van olyan személy aki nem fizetett,
azokat felszólították az egyösszegű fizetésre. A közműfejlesztési
hozzájárulás összege, amely a lakos által befizetett összeg 15%-a
kerül visszafizetésre.
- A képviselő-testület február 11-én hozott döntésében - mely az
újságban megjelent -, pályázatot nyújtott be a 2009. évi lakossági vízés csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló
támogatás igénylésére. Ez milyen pályázat volt?
- Soltész Attila körjegyző válaszol: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 14/2008 (XII.22) rendeletét a csatornaszolgáltatás díjáról, amely az önkormányzat
honlapján is közzétételre került. Ábrahámhegy Önkormányzata
illetékességi területén az Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközművekkel végzett csatornaszolgáltatás díját a szolgáltató
díjkalkulációja alapján állapította meg. A megállapított díjat a
szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell
csökkenteni, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából
kap.
Az Önkormányzat a csatornaszolgáltatás díjaként a legmagasabb
hatósági árat állapította meg, amely lakosságnál 589,- Ft/m3 +ÁFA.
- A talajterhelési díjat kinek kell fizetni?
- Kugler Márta adóügyi előadó válaszol: Ábrahámhegy Község Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági
engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra terjed ki, akik a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. A
talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120,- Ft/m3.
Kovácsné A.Katalin
3

9. § (1) A zajkibocsátó berendezés üzemeltetője minden évben az üzemeltetés
megkezdése előtt köteles szakértői véleményt benyújtani a Jegyzőhöz, melyben
igazolja, hogy a zajkibocsátó berendezés üzemeltetési körülményeiben, műszaki
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Ábrahámhegy, 2006. augusztus 1.
Gáspár József
polgármester

Soltész Attila
körjegyző

Kihirdetve: 2006. augusztus 10.

FELHÍVÁS
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a jelenleg Ábrahám-hegyen érvényben
lévő 18/2005 (XII. 15) számú Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének
felülvizsgálatát, 2009 őszén megkezdi. A rendelet módosítása Ábrahámhegy Község
közigazgatási területén lévő összes ingatlant és ingatlantulajdonost érinti.
Kérjük, a lakosságot, hogy akinek a jelenlegi rendelettel kapcsolatban
észrevétele, kifogása, van, az Önkormányzat részére küldje meg, 2009. szeptember
15-ig.
A rendelet megismerhető Ábrahámhegy-Balatonrendes Község Önkormányzatok Körjegyzőségénél, vagy Tapolca Város Jegyzőjének Építéshatósági csoportjánál ügyfélfogadási időben.
A rendelet megalkotása során Ábrahámhegy Község Önkormányzat részére
megküldött észrevételeket az Önkormányzat figyelembe veszi, és amennyiben
lehetséges azokat a rendeletében szerepelteti.
Ábrahámhegy, 2009. július 21.

Vella Zsolt polgármester

TISZTELT EGYESÜLETI TAGOK,
ÁBRAHÁMHEGY BARÁTAI!
Az Ábrahámhegyi Fürdõegyesület, a Nádirigó Egyesület,
a NABE Ábrahámhegyi Csoportja az Önkormányzat támogatásával
SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT szervez
Ábrahámhegy területén
Idõpont:
2009. szeptember 19. szombat reggel 9 óra
A találkozás helyszíne:
Tûzoltó Szertár (football pálya)
Az Önkormányzat biztosítja a szemétszedõ
zsákot és kesztyût, valamint gondoskodik az
összegyûjtött szemét elszállításáról.
Várunk minden egyesületi tagot és mindenkit, aki Ábrahámhegy
tisztaságáért tenni kész!
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata a települési környezet megóvása és
tervszerű alakítása, fejlesztése, a természeti táj és az üdülőhely jelleg megőrzése
érdekében e rendeletben szabályozza a föld-és vízminőség, a vízrendezés, a
levegőtisztaság védelmét, a zajvédelmi rendelkezéseket az 1995. évi LIII. törvény 46.
§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltakra hivatkozással az 58. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján.
I. FEJEZET - A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat bel-és külterületére
(ide értve a volt zártkerteket is) lévő összes ingatlanra, azok tulajdonosaira,
használóira, valamint a bel-és külterületen lévő közcélú zöldterületekre, parkokra,
továbbá a Balaton vízterületének az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó
részére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi
személyre és jogi személynek nem minősülő szervezetre, aki (amely) állandó vagy
ideiglenes jelleggel a település területén tartózkodik (működik).
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra a zajra és rezgésre:
-amely a szomszédos, egymásba épített más létesítményekbe az épületen keresztül
átszűrődik,
-amely a természeti csapás elhárítása, vagy más fontos közérdekű célból (pl.
közművezeték meghibásodása) származik.
IV. FEJEZET - Zaj-és rezgésvédelem
8. § (1) A vendéglátóipari létesítmények zeneszolgáltatásával kapcsolatos
hatósági feladatokat -ideértve a hangosító berendezések engedélyezését is -a Jegyző
látja el.
(2) A már működő ipari és egyéb létesítmények és idegenforgalmi szolgáltatási
tevékenység csak a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi szabványok és előírások
betartásával üzemelhetők, fejleszthetők. A település zajvédelmi övezeteit az 1. számú
melléklet tartalmazza.
(3) A kulturális, szórakoztatóipari, üdülési, sport és más hasonló
létesítményekben, továbbá a helyi hírközlési, vagy hirdetési célokra alkalmazott
zajkibocsátó berendezések üzemben tartása során a környezetre történő zaj
kibocsátásakor e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni, különösen az olyan
létesítmények és eszközök alkalmi vagy rendszeres működtetésére, mint:
-Szabadtéri mozi, színpad, művelődési ház, zenekari próbaterem, térzene, vidámpark;
-bármely zenés vagy táncos szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység és kerthelyiség;
-üdülő, üdülőtábor, kemping, sportpálya, strand, uszoda;
-vasút-és autóbuszállomás, ha azoknak szabadban elhelyezett zajkibocsátó
berendezése van, illetőleg ha a létesítmény tereiből a zajkibocsátó berendezés
működése során zaj hallatszik ki;
-vízi-és légiközlekedés, valamint
-hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt és szabad vagy zárt térben
elhelyezett bármilyen zajkibocsátó berendezés működésénél.
(4) Zajkibocsátó berendezés bármely hangszóró, vagy más műsorforrás, illetve
zajkibocsátó eszköz.
(5) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra, amely a (3) bekezdésben
meghatározott létesítményekben, azok zárt terén belül, csak az egyik helyiségből a
másikba szűrődik át, illetve amely a szomszédos, egybeépített más létesítményekbe az
épületen keresztül átszűrődik.
(6) A rendelet hatálya alá tartozó bármely zajkibocsátó berendezés csak abban az
esetben és oly módon működtethető, ahogy azt zajvédelmi szempontból
engedélyezték.
(7) Zajkibocsátó berendezés működtetése csak abban az esetben engedélyezhető,
ha annak zajkibocsátása nem haladja meg a rendelet 2. számú mellékletében foglalt, a
módosító tényezők figyelembevételével megállapított értéket, és megfelelő feltételek
előírásával és megtartásával (pl. üzemelési rend) biztosítható az, hogy a zajkibocsátás
a helyi körülmények között még elfogadható zajterheléssel jár. Az engedélyezés során
figyelembe kell venni az érintett területrészen lévő más zajkibocsátó berendezések
zajkibocsátását is és ezek együttes zaja sem haladhatja meg az engedélyezett értéket.
(8) a.) A település belterületén tilos olyan tevékenység, 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!
b.) Belterületen és attól 200 m-es határon belül robbanómotoros kerti gépek,
valamint a szőlőültetvények madár-kár elleni védekezéséhez használt zajkibocsátó
berendezések (pl. propán-bután gázágyú, karbid gázágyú) üzemeltetése 20 órától 08
óráig tilos!
c.) Vendéglátó egységek, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények szabadtéri
zene-és egyéb műsor jelszolgáltatása május 14. és szeptember 15. közötti időszakban
23 óráig, egyéb időszakban 22 óráig engedélyezhető. A polgármester a rendezvény
szervező-jének a rendezvény előtt 15 nappal benyújtott kérelmére a korlátozás alól
felmentést adhat.
d.) A rendelet szempontjából nappali időszaknak minősül május 15. és
szeptember 15. közötti időszakban 06–23 óra közötti időszak, éjszakai időszaknak a
23–06 óra közötti időszak. Szeptember 15. és május 15. között a nappali időszak a
06–22 óra, éjszaka 22–06 óra közötti időszak.
(9) A zajkibocsátó berendezés zajvédelmi szempontból történő engedélyezése
iránti kérelmet a (3) bekezdésben meghatározott létesítmény, eszköz tulajdonosa
(kezelője), illetve üzemeltetője köteles benyújtani annak alkalmazását megelőzően.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2006.(VIII.10)rendelet szövegéből,
a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról
(A rendelet teljes szövege megtalálható Ábrahámhegy hivatalos honlapján)

paramétereiben változás nem történt, a zajkibocsátás engedélyezett határértéke
megtartható.
(2) Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező akusztikai szakértői véleményt
köteles csatolni, amely azt igazolja, hogy a megjelölt helyen a zajkibocsátó berendezés
működtetés során a zajkibocsátás engedélyezett értéke megtartható, illetőleg annak
megtartása milyen műszaki vagy más feltételek teljesítése esetén lehetséges.
(3) Az engedély iránti kérelmet a Jegyzőhöz (engedélyező hatóság) kell
benyújtani. A jegyző határozatot hoz a zajkibocsátó berendezések működtetésének
engedélyezésével kapcsolatos ügyekben, rendszeresen ellenőrzi a rendelet hatálya alá
tartozó hangosító berendezések működésére vonatkozó előírások betartását. Vitás
esetekben kötelezheti a zajkibocsátó berendezés üzemben tartóját a zajmérési
eredmények bemutatására.
(4) Azzal szemben, aki zajkibocsátó berendezést nyilvános helyen, az ahhoz
szükséges engedély nélkül üzemeltet, illetőleg aki az engedélyező határozatban foglalt
előírásokat nem teljesíti, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. tv. 140. §-ának (1) bekezdésében meghatározott végrehajtási intézkedés
kezdeményezhető, és az esetleges szükségessé váló mérés költségeinek fizetésére is
kötelezhető. Ha a zajkibocsátó berendezést ismételten az engedélyben foglaltakról
eltérőn üzemeltetik, az engedélyt vissza lehet vonni.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak nem érintik a szabálysértési jogszabályokban
meghatározott felelősségre vonás alkalmazha-tóságát.
VIII. FEJEZET - Szabálysértési rendelkezések
23. § (1) A rendelet alábbi paragrafusaiban előírt kötelezettségek nem teljesítése
és tilalmak megszegése szabálysértésnek minősül és az elkövető 30.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható, ami ismételhető:
a.) zajvédelmi intézkedésekről szóló 8. §,
b.) a zajkibocsátó berendezések üzemeltetéséről szóló 9. §,
c.) a zöldterületek védelméről szóló 11. §, 12. §
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szabálysértések elkövetőivel szemben helyszíni
bírság is kiszabható, aminek összege 10.000.-Ft-ig terjedhet.
IX. FEJEZET - Záró és hatályba léptető rendelkezések
24. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző
gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon.
25. § E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok
tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án
aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I.
törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség legfontosabb alapelveivel
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
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KIVONAT

Vella Zsolt
polgármester

Gödrös Zsóka
Nádirigó elnök

Dr. Ballagi Farkas
Fürdõegyesületi elnök

Fedõné Vodenyák Katalin
NABE elnök

Vasútvonalunk 100 éves ünneplésének kulissza-titkai

folytatás az 1. oldalról

Utána felkerestük a MABEOSZ Vasútmotívumgyűjtő Önálló Szakcsoportot (Parragh Péter), akik évente rendszeresen számon tartják a
vasúti évfordulókat, és ünnepségeket szerveznek annak érdekében, hogy az adott vasútvonal életben maradjon. Ők tartják a kapcsolatot a
Magyar Posta Zrt.-vel, lehetőség szerint „kiverekedve” képeslapok kiadását, elsőnapi és emlékbélyegzők elkészítését. Ez a „vasút-bolond”
társaság nagy segítségünkre volt a szervezésben.
A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége (Basa István) azonnal az ügy mellé állt, és magas színvonalon végezte az egyes
önkormányzatok tájékoztatását, az ünneplésre való buzdítását.
Mint kezdeményező szervező, az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület nevében, a fenti három csapattal tartottam a kapcsolatot,
katalizátorként. Több mint száz e-mailt és levelet küldtem az egyeztetés folyamán, az előbbieken kívül, az érintett önkormányzatoknak a
közös ünneplés megvalósítása érdekében. Miután az ígéret meg volt a vonat indítására, a legfontosabb dolog a pénz összegyűjtése és a
menetrend egyeztetése volt – beleértve az állás-időket, a kereszteket, a mozdony feltöltését, stb.
Megvalósulás 2009. június 27.
Nem várt, nagy létszámú (100-300 fős) érdeklődés fogadta minden
állomáshelyen a vonatot. A járat már az első állomásra, Kenesére pár perc
késéssel érkezett. Megvártuk! A rendezvény már előbb elkezdődött és nagy
sikert aratott a vonat megérkezése! Innentől kezdve sorra rövidíteni kellett
az egyes helyek megállási idejét a menetrendszerű járatok biztosítása miatt.
Fűzfőn is nagy előkészülettel és létszámmal, megfelelő programmal várták
a füstöst. Almádi kitett magáért, nagyszámú érdeklődő mellett komoly
programot is szerveztek. Alsóörsön kiállítással készültek, a vonat
ünneplésére kevés idő maradt, de itt is sokan voltak. Csopak egy vágányos
(nincs kitérő), megálltunk megsimogatni a 375-öst és máris tovább kellett
indulni. Arácson emléktáblát avattunk a MÁV képviselőivel közösen az
évforduló emlékére. (Ez a megállóhely-épület őrizte meg leginkább eredeti
formáját.) Füreden hosszabb ideig kellett állni, itt töltötték fel a
gőzmozdonyt vízzel. Sok érdeklődő volt, de az ünnepi műsor nem igazán
volt felkészülve a vonat hosszabb várakozására, végül amúgyis indulni
kellett a menetrend betartása érdekében.
Zánka-Gyermekvárosnál 20 gyerek szállt fel a vonatra, emiatt 2 percet állt a vonat. Az ünneplés Zánka-Köveskál állomáson zajlott nagy
létszámú résztvevővel. Révfülöpnek 20 perc jutott, nagyszerűen ünnepeltek. Innen kellett bejelenteni Ábrahámhegynek, hogy jövünk ám és
mennyit késünk…
Ábrahámhegy
Fél kettőre hirdettük az ünnepséget, 2 órára vártuk a vonat megérkezését. Az érdeklődők már
negyed kettőkor gyülekeztek. A várakozási időt a Mayossa Hagyományőrző Egyesület és a
Kismakkos Néptánc együttes táncosai, Inoka
Győző és barátai népzenei kíséretével töltötték ki.
Ballagi Farkas, a Fürdőegyesület elnöke, a vasúti
vonal és megállóhelyünk történetét ismertette,
felhívva a figyelmet a váróteremben lévő vasúti
kiállítás megtekintésére. Amikor megérkezett az
értesítés a vonat érkezéséről, Vella Zsolt,
polgármester értékelte a vasúti ünnepség
fontosságát, köszöntve a jelenlévőket és
megköszönve a szervezők munkáját. A
legnagyobb élmény természetesen a vonat
érkezése volt, amikor mindenki felszállhatott a
korabeli kocsikra gyönyörködni, a gyerekek a
„csühögő” mozdony berendezéseit kívülről és
belülről is megnézhették. Mindössze 5 percig állt
itt a vonat, de ekkor már többen felszállhattak a
helyiek közül is, hiszen volt hely. Az ábrahámhegyi ünneplésen legalább annyi érdeklődő volt
jelen, mint más nagyobb állomásokon. Aszervezés
sikeressége köszönhető Vella Zsolt, polgármesternek, Zolnai László, néptánc szervezőnek,
Pattantyúsné Gábriely Mária, megbízott helyi
szervezőnek és Ballagi Farkas előadónak. (Herceg
Zoltán kitűnő fotói az eseményről megtekinthetők
Ábrahámhegy honlapján.)
Anosztalgia-vonat további útja
Badacsonytomajra nagyjából időre érkeztünk, itt is nagy létszámú érdeklődő várta már vonatot
és az ünnepi beszéd a polgármester részéről nem a vasúttörténetről szólt (ami már több helyen elhangzott), hanem a polgármester úr saját,
vasutas élményeiről. Továbbhaladva Badacsonytördemicen meg kellett állni vonatkereszt miatt, és közben kiderült, hogy kevés a víz a
gőzmozdonyban. 5 km hiányzott Tapolcáig. Megint csúszunk. Senki nem volt ideges, nem reklamált, jó hangulatban beszélgettünk a
várakozási idő alatt.
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Tapolcáról küldtek egy Dieselt (M47), ami bevontatta az egész szerelvényt az ott már egy órája
várakozó, ünneplésre készülő közönség nagy örömére. Nagyszerű programmal vártak, emléktáblaavatással egybekötve és utána még fogadás is volt, ahol sokan részt vehettek.
A visszaindulás igen későre csúszott, mert kiderült, hogy a mozdonyt kézzel(!) kell
megfordítani, mert elromlott a forgatógép (szerencsére öt fiatalember jelentkezett a feladatra). A
vízfeltöltés is sokáig tartott, mert a régi töltődaruk már nem működnek, tűzoltó-csöveken keresztül
tudják csak feltölteni a mozdonyt az épp aktuális víznyomásnak alárendelve.
A vonat este 8 óra körül ért vissza Ábrahámhegyre, ahol külön kérésre megállt, hisz legalább tíz
ábrahámi utas szeretett volna leszállni. Mi megérkeztünk, a vonat ment tovább.
Összefoglalás
- Mi értelme volt ennek az ünnepség-sorozatnak? Hogy a Balaton északi partja mentén, 12 helyen
összesítve 2-3,000 ember ünnepelt? Talán felismerés is született a résztvevőkben, hogy miért fontos
a vasút.
- Talán ezentúl jobban megbecsüljük vasútvonalunkat, állomásépületeinket.
- Talán nagyobb összefogás is kialakul az ugyanazon a napon ünneplő települések vezetői között
a vasút megtartása és megfelelő működtetése érdekében.
- Talán a MÁV is komolyabban veszi a jövőben ennek a vonalnak az igényeit és a karbantartást,
felújítást.
Zárszó
Avonat este fél 10 helyett éjjel 1 órakor érkezett Bp. Kelenföldre.
Eddig még senki sem mondta, hogy elégedetlen a nosztalgia-vonatos megemlékezés és ünneplés eseményeit illetően.
Legkésőbb 100 év múlva, de remélem, sokkal hamarabb, újra találkozhatunk.

Eseménydús hétvége, záporral
folytatás az 1. oldalról

sosem várta ekkora (személyes becslésem szerint legalább
300 ember) és ilyen lelkes tömeg ezen a helyen.
Az András-híd megépítése és annak avatása az igazi civil
kezdeményezés nagyszerű példája. Nemcsak az érdemel
figyelmet, ha közel 600.000 aláírás gyűlik össze az országban
egy magánember felhívására. De ha egy vendéglős és barátai
összefognak, hogy emléket állítsanak az általuk szeretett és
már nem köztünk élő embernek, az legalább akkora
jelentőségű tett. A hídon átmenők többsége bizonyára nem
tudja majd, hogy miért, hogyan készült ez a fahíd. „Csak” a
szépségének, odaillőségének jóleső érzése tölti el a rajta
átgyaloglót. Ez is nagyon sokat jelent!
Az idei néptáncest az egykori katonai toborzókról, a
verbunkosról szólt volna. Igyekszünk minden eseményünket
úgy szervezni, hogy legyen benne egy „ilyen még sosem volt”.
Most a hazainak mondható tapolcai Kinizsi Táncegyüttes
fellépését illette a még sosem volt esemény jelzője, ők még a
néptáncestünkön nem léptek fel Ábrahámhegyen. De sajnos
kaptunk még egy hívatlan vendéget is az időjárás
személyében. Szabadtéri rendezvényeinket eddig még
egyszer sem szakította félbe eső. Most ez is megtörtént. A
viharjelző lámpát figyeltem, és épp a beszédek közben kezdett
sűrűbb villogásra váltani. A rövidebb mondandók sem
mentették volna meg az előadást, mert még nem telt el a
műsor fele, amikor elkezdett esni. A hegedűnek, nagybőgőnek
ez semmiképpen nem tesz jót. A kisebb szünet alatt sikerült
egy tekintélyes méretű napernyőt szerezni, ami alá befért a
zenekar. Az eső azonban csak hellyel-közzel hagyta alább. A
kitartóbbak és az esernyővel, esőkabáttal felszereltek azért jól
jártak. A táncosok és szerencsére a zenekar is úgy döntött,
hogy ha már itt vannak, akkor táncolnak, zenélnek is. Az
eredeti táncrend természetesen nem kerülhetett színpadra, az
átöltözések menetrendje nem esős időre lett tervezve. De
igazi örömtánc következett! A három tánccsoport (a gátériek, a
kiskunmajsaiak és a tapolcaiak) hol egymást váltva, hol
valamennyien a színpadon, népviseletben vagy civilben és
valamennyien határtalan örömmel! A megritkult közönség
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Papírra vetette 2009. júliusában: Pattantyús-Á. Miklós

láthatta, milyen az, amikor úgymond nem az elvárásoknak kell
megfelelni, hanem kedvükre csinálhatják azt, amit szeretnek
és nem is akármilyen színvonalon tudnak. A végig kitartók is
megkapták „jutalmukat”: a már csak itt-ott csepegő esőben a
színpadról levonuló táncosok megmozgatták, megforgatták
őket. Többektől visszahallottam, hogy nagy kár volt az esőért.
Már az előadás elején azt látták, hogy az idei műsor az
előzőeknél is sokkal színvonalasabb volt (lett volna). Lehet,
hogy jövőre nem kell új műsort kitalálni?
A néptáncest után a strandon elfogyasztott vacsora alatt már
az esti diszkó is elindult, amelynek lemezlovasa kellemes, jól
összeválogatott, táncolható zenékkel mozgatta meg a
korábban még színpadon szereplő néptáncos fiatalokat is.
Öröm az ürömben, hogy nem azt az özönvizet kaptuk a
nyakunkba, amely miatt vasárnap kora délután nem tudtunk
kimenekülni a strandról.
Másnap délelőtt a hagyományos Bernáth-tanítványok
kiállításán meglepetésre a festőművész maga, Kádár János
Miklós nyitotta meg saját tárlatát humorral, öniróniával
fűszerezve. Mindig öröm hallgatni itt Ábrahámhegyen azokat a
tárlat-megnyitó beszédeket, melyek magvas mondanivalójuk
mellett (véletlenül sem ellenére!) a földön járnak. Ez is azok
közé tartozott. Köszönjük ezt is és az alkotásokat is.
Természetes, hogy a néptáncest szervezése Alapít-

ványunk feladata. Az Alapítvány kuratóriumának elnökeként
még az is örömmel tölt el, hogy valamennyi említett Lászlónapi esemény színvonalának emeléséhez zenészek, táncosok részvételével tudtunk hozzá járulni. Itt tolmácsolom az
Alföldről érkezett fiatal táncosok köszönetét azoknak a
helybelieknek, akik a szívélyes elszállásolást biztosították
részükre.
A Polgármester úr bizony vasárnap délelőtt már sóhajtott
egy nagyot: - Ennyi megnyitó beszédet 24 óra alatt még nem
mondtam el!
Kívánom, hogy ennél nagyobb gondja ne legyen!
Zolnai László kuratóriumi elnök

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány

Kádár János Miklós festőművész kiállítása
folytatás az 1. oldalról

A kulturális vezetőség, és Bernáth Aurél nagytehetségű,
Badacsonytomajban élő tanítványa, Udvardi Erzsébet
festőművész áldozatos munkája nyomán az évente
megrendezett kiállításokon sok tehetséges művész
mutatkozott már be, immár 14. éve.

Bernáth Aurél Galériában. A galéria több helyiségből tevődik
össze, alkalmat adott a művek egységének és különbözőségének bemutatására. A nagyteremben a festményeit
láthattuk, melyek hagyományos technikával olajjal, akrillal,
vászonra, vagy farostra készültek. Ezek között számos
kiemelkedő jelentőségű mű sorjázott, melyek már megjártak
híres belföldi és külföldi kiállításokat, nagy sikert aratva
mindenütt. Gondolok itt, a Bartók, Prométeusz, Gulliver című
művekre, valamint, a táj kompozíciókra, és a több mint öt
méter hosszú Tavasz-Nyár-Ősz-Tél című alkotásra, mely
Brüsszelben aratatott nagy meglepetést és sikert, mélységes
filozófiájával.
A kisteremben az újdonságot jelentő fotó technikával
megjelenített festményei kerültek. Felnagyított és vászonra
dolgozott velencei, és természetfotók adták az ihletet a képek
továbbfestéséhez. A művész csodákat látott a fotózáskor,
amelyeket a kiállításon a nézők elé tárt, megmutatva az épített
és természeti gyönyörűségek együttes harmóniáját, ezt
tehetségén átszűrve és mélységes gondolatisággal telítve.
Az előszoba és a lépcsőház falain vegyes technikájú és
tematikájú művek kerültek elhelyezésre. A szeretetteljes,
finom ironikus, néhol groteszk hangvételű képek az alkotó
élményvilágából és ismeretanyag együtteséből születtek.
A művész munkásságának csak egy szeletét tudtuk itt
bemutatni, hiszen számos grafikai sorozata, pedagógiai
munkássága során készült alkotásai ezúttal nem kerülhettek
kiállításra. Ám ez a majd 50 képből álló válogatás méltón
képviselte Kádár János Miklós festőművészt.
Kratochwill Mimi művészettörténész

Egy álom valósult meg...
folytatás az 1. oldalról

1997-ben:
1998-ban:
1999-ben:
2000-ben:
2001-ben:
2002-ben:
2003-ban:
2004-ben:
2005-ben:
2006-ban:
2007-ben:
2008-ban:
és 2009. júniusában

Udvardi Erzsébet
Eigel István-Tassy Klára művész házaspár
Vecsési Sándor
Bér Rudolf
Kristóf János
Péterfy Gizella
Bárdy Margit
Tenk László
Berecz András
Benedek Jenő (ifj)
Duschanek János
Molnár József
Kádár János Miklós

...mindenkinek egyöntetű volt a véleménye csodálatos alkotás
készült. A hidat megáldotta Soczó Ferenc plébános. Ezt
követően az Essentia Brass Qvintett tolmácsolásában néhány
zenei betét következett, majd követte rövid polgármesteri
köszöntő. Ezt követően a Nemzeti szalag átvágásával
hivataloasan is átadtuk az "András-hidat". Itt megemlíteném 2
nagyon fontos személy nevét: Szabados Tibor, aki
mozgatórugója volt a híd elkészítésének, és ifj. Rácz Sándor
aki a szakipari munkát végezte.Köszönet érte mindenkinek aki
tett azért, hogy ez a híd létrejöhessen.Ez a híd ékes bizonyítéka
annak, hogyha emberek összefognak, közösen komoly
dolgokra képesek.
Ábrahámhegy, 2009. június 27.

Vella Zsolt

A festőművészek közül sokukat köti Ábrahámhegyhez és a
környező tájhoz a Mester szelleme. A mesternek itt volt
nyaralója, a művész hosszú hónapokat töltött és alkotott
Ábrahámhegyen és környékén, családja és barátai körében.
Számos alkalommal tanítványait is lehozta ide gyakorlatra, és
egy kis vakációra. Ők aztán itt és a környéken remek rajokat,
vázlatokat készítettek, képeket alkottak. Ezek közül több,
azóta már a magyar festészet számon tartott műveként ismert.
Ebben az évben a szintén Bernáth tanítvány Kádár János
Miklós festőművész kiállításának megnyitására került sor, a
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Boci!

(Gondolatok egy barát sírjánál)
Most itt állunk a hamvaid előtt. Talán soha nem voltunk még ilyen
sokan az ábrahámhegyi temetőben. Megdöbbent és fájdalmas arcú
emberek. Családod, barátaid, és mindenki, aki ismert és szeretett.
Sugárzó, nyári nap ez a mai, látod a természet a saját idejét éli, és nem
alkalmazkodik a mi mély gyászunkhoz. Most, miközben a pap régóta
ismert szavait hallgatom, és eljut hozzám a kántor búcsúzó éneke,
felidézem közös életünk kép-töredékeit. Körülnézek, és látom az
arcokon, hogy talán mindenki ezt teszi. Túl gyorsan távoztál el ebből
a világból, olyan gyorsan, és váratlanul, hogy szinte kitépted magad a
mindennapjaink valóságából. Ez lesz a legnehezebb! Ezernyi
aprósággal kötődtünk egymáshoz. Ötven évtizednyi élő, emlékpillanat köt össze minket, egymással, és a kiváltságos hellyel, amit
úgy hívunk: Ábrahámhegy.

Sötét novemberi napokon, vagy akár szikrázó téli vasárnapokon
jó volt látni, hogy a Boci itthon van. „Fűt a Boci !“
Itt állok a sírod előtt. A ceremónia véget ért. Visszazökkentem
ebbe a keserves időbe, ahol a te utolsó földi jelenléted játszódik. Most
megyek, és megölelem a Családod minden tagját, és megölelem a
feleségedet, és a fiaidat. Arra gondolok, hogy minden barátság úgy
folytatódik, mintha régen testvérek lettünk volna. Amikor az ember a
barátjától elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak látszat. Valahol
együtt marad vele úgy, ahogy együtt volt vele, régen is, a találkozás
előtt.
A gyásznép most szétszéled. Hazatérünk a kertbe. Egy költő
mondatait ízlelgetem. „Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és
a csillag között. Miért csillag a barát? Mert olyan távol van, és mégis
bennem él? Mert az enyém, és mégis elérhetetlen? Mert nem kíván
tőlem, és én se kívánok tőle semmit?
Nem lehet rá válaszolni. A barátom iránt mindig azt fogom érezni
hogy csillag, és hogy a világegyetemből reám ragyog.“
Isten veled barátom! Isten vigyázzon rád, ezen a nem földi úton!
Gödrös Frigyes
Ábrahámhegy Vasút utca 8.

Esős június

Sok gyönyörű időt éltél, éltünk meg itt. Hol kezdjem Boci?
Melyik tegnap? Melyik nyár? Melyik év? A régi strand kabinsora,
ahol a tetőn napoztunk fürdés után? Ugye emlékszel a füttyszóra
amire előjöttünk, és összeállt a kisfiúk bandája? Zakatoltunk a
balatonrendesi betonon, ahol akkor még nem jártak autók, és
hanyattfeküdve a meleg országúton, a csillagokat figyeltük.
Kisfiúkból nagyfiúkká lettünk. Jöttek a viharos vitorlásévek.
Pamutvitorlákkal, Összetákolt hajókkal hasítottuk a mi tengerünket.
Rohant az élet akkor. Jó volt elindulni a régi strand felé, a Homonnayvilla előtt lelassítani, akár biciklivel, akár gyalog. Ott mindig
szívesen fogadtak. Édesanyád, a drága Miru néni, mint egy
fejedelemasszony tartotta össze a családot. Szüleink összejártak.
Tudod, csevegés, finom kávéillat a kertben. És emlékszel még azokra
a végtelen nyarakra, amikor a nyár derekán olyan távolinak tűnt,
hogy majd egyszer ősz lesz, és elkezdődik az iskola?
Azután telt-múlt az idő és nagyfiúkból férfiak lettünk. Így a
szokásos iszogatás közben nehezebb, családi gondokról esett szó. Te
mindig felröpítettél egy tréfapetárdát. Így aztán harsogva röhögtünk
pincékben, borozóban, vendéglőben, ahol lehetett. Most elmondom,
hogy tiszteltem azt a gyerekbiciklit, amit kitámasztottál a Muskátli
elé. Egyedül voltam, és minden alkalommal azt mondtam
magamnak: „Na, itt a Boci, én bemegyek.“
Így aztán a derű, és az általános, bizakodó jókedved marad meg
bennem, ha felidézem most ezeket az időket. Idő? Mi az, hogy idő?
Szent Ágoston azt mondja. „Ha nem kérdezik, tudom. Ha kérdezik,
nem tudom.“ Haladt ez az idő. Így azután, mi, szilaj férfiak,
nyugdíjasok lettünk.
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Június végén a meleg idő ellenére rendszeresek voltak a
mindennapos záporok. Megesett, hogy napi három is kerekedett,
közöttük napsütés. 28-án aztán délután özönvizet kapott
Ábrahámhegy. A strandról elmenekülni már nem tudtunk. Volt aki a
mosdóknál ragadt, csak az eső gyengülésekor volt esélye onnan
kimenekülni. Villámok cikáztak, az ég zengett, a nád hajlott, hol erre,
hol arra. Úgy tűnt a vihar néhányszor megfordult a Örsi hegy
karéjában, nehezen akart odébb állni. Időnként nagyobb terület volt
víz alatt a strandon, mint amennyi kilátszott belőle. Fontolgattuk
néhányan, hogy ha így marad, akkor az iszapbirkózást új sportágként
be lehet vezetni a „Mozdulj Balaton” versenyei közé. Mindezt a
büfék párkányánál beszélgetve, mert az asztaloknál már nem lehetett
ülni. Annyira bevert az eső, hogy hígította a fröccsünket. Ezt meg,
ugye még sem lehetett hagyni, visszább vonultunk. Abban megegyezés született, hogy esett vagy 10 cm eső rövid idő alatt. Mikor a
vihar végén a tócsákat kerülgetve elmerészkedtünk az Andráshídhoz, meglepve láttuk: tele van a Burnót-patak! Az előző napi
avatáskor alig csörgedezett a meder alján, most meg épp hogy ki nem
lépett a medréből. Akkor készült ez a kép.
Z. L.

A temetőkápolna
örökség és feladat
Ha az örökség szó elhangzik, valószínűleg sokaknak két
dolog is eszébe jut: az örökhagyó és az örökös. Egy ember
élete során megszerzett javait átruházza valaki másra:
utódaira, szeretteire. Akarva, akaratlanul. Néha a távozó rendelkezik erről, néha a törvény és van úgy, hogy észre sem
vesszük, mekkora örökséget kaptunk elődeinktől. Felszabadítót vagy súlyosat. Ezt nem foglalják szerződésbe, pecsét
sem kerül rá. Anyagias világunkban sokszor csak vagyonra
próbáljuk átszámítani az örökséget. Pedig sokszor többet
jelent, néhány hasznos gondolat, jó tanács, útmutatás. Soksok ilyen apró „örökség” segíti életünket.

délelőtti napsütésben sokan álltak. Szép számmal voltak
fiatalok és ifjú családok, akik gyermekeiket is elhozták. A
plébános úr meg is jegyezte a hely szűkösségét a már
odakészített csembaló miatt. A jótékonysági koncertet
megemlítette ugyan, de sajnos, a híveket nem invitálta a mise
után következő eseményre. Lehet, hogy ez is közrejátszott
abban, hogy csak mintegy negyvenen maradtak a koncert
kezdetére. A koncert alkalmat adott adakozásra is. A
helyszínen készpénzben vagy később csekken befizetve. A
csekkek fogytak, a pénz gyűlt a kosárba. A temetőkápolna
felépítésére tett első gyűjtés eredménye 44.700,- Ft volt. Ezt
az összeget az Ábrahámhegy Kápolnáért Alapítvány javára
utaltuk át.
Szerettük volna ezzel a zenei eseménnyel felhívni a
lakosok, üdülők figyelmét erre a nemes elhatározásra. Tudjuk,
hogy nem az adakozásból jön össze majd a legtöbb pénz a
temetőkápolna felépítéséhez. Bízunk az Önkormányzat által
benyújtott pályázat sikerében és a plébánia hozzájárulásában
is.
Vannak örökségek, amelyek bizony nem mindig járnak
haszonnal. Néha sok feladattal és megoldandó problémákkal.
Ha majd elkészül a temetőkápolna, a feladat teljesült. Az
örökség pedig az a lehetőség lesz, hogy az ábrahámhegyi
lakosok hitükhöz méltó körülmények között búcsúzhatnak
szeretteiktől.
Zolnai László, kuratóriumi elnök
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének
Megőrzéséért Alapítvány

Ha egy ilyen biztos pont - szülő, közeli hozzátartozó, barát aki az adott helyzetekben jó tanácsokat, tapasztalatot, szeretetet tudott átadni, örökül hagyni, eltávozik, igyekszünk neki
méltó emléket állítani. Nemcsak lelkünkben, vagy egy ápolt
sírhellyel, hanem méltó módon szeretnénk búcsúztatni a földi
léttől. Ennek egyik fontos eleme a megfelelően kiválasztott
helyszín. Valószínűleg ez a szempont is vezette Ábrahámhegy
lakóinak közösségét, amikor elhatározta a temetőkápolna
felépítését.
Az Önkormányzat és helyi civil szervezetek összefogásával 2009. július 12-én az ábrahámhegyi Szent László
templomban jótékonysági koncertet tartottunk a D’Or duó Reményi Orsolya (csembaló) és Sík Dóra (gordonka) közreműködésével. A koncerten barokk zene hangzott fel,
méltóan magas színvonalú előadásban. A zenészek művészi
tudásuk legjavát adták át a közönségnek.
Sokan voltak aznap reggel a félkilenckor kezdődő
szentmisén. A szabadtéri ülőhelyek is megteltek. A nyári, kora

Kivonat Ábrahámhegy Önkormányzatának
2009. június 26.-i képviselő testületi üléséről:
Tájékoztatom Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselőtestületét, hogy a 2009. január 21.-én megalakult az „Ábrahámhegy
Kápolnáért” Közhasznú Alapítvány. 2009. május 11-én a
Veszprém Megyei Bíróságon Pk. 60.032/2009/5 sorszámú végzés
alapján, 1545 számon bejegyezte, illetve bírósági nyilvántartásba
vétele megtörtént.
2009. június 18.-án a Balaton-felvidéki Takarék
Szövetkezetben megnyitotta bankszámláját az alábbi
számlaszámon: 72800030-15336213. Az Önkormányzat által
elkülönített 50.000,- Ft a bankszámla megnyitásakor átkerült az
alapítvány számlájára.
A számlaszámmal ellátott készpénz-átutalási megbízás
(csekk) 2009. június 19.-én elkészült, amelyre a későbbiekben
várjuk a lakosság támogatását.
Ábrahámhegy, 2009. június 10.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Jótékonysági felhívás
Az ábrahámhegyi temetőben felépítendő
kápolna javára
„Ábrahámhegy Kápolnáért Közhasznú Alapítvány”
Számlaszám: 72800030-15336213
Átutalási csekk az Önkormányzatnál kérhető és
a templomban található.
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JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK!
AZ ÁBRAHÁMHEGYI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
AUGUSZTUS 19.-IG, MINDEN SZERDÁN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN 10 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

Ábrahámhegyen nincs olyan ember, aki ne érezné jól magát mondják ezt a helybéliek. A nyaralók pedig, hogy Ábrahámhegy
olyan nekünk, mint az amerikaiaknak Florida. Sok
nyaralótulajdonos, köztük én és a férjem egyetértünk ezzel. Ezért
gondoltam arra, hogy elindítsak egy játszóházat, így a
legkisebbeknek is biztosítani lehetne, hogy jó időben, rossz időben,
egyaránt jól érezzék magukat.
Mint óvónő tapasztalatomat és szakmai tudásomat felajánlva
felkerestem Vella Zsolt polgármester urat, aki azonnal rábólintott az
ötletre és támogatásáról biztosított. Előbb egy 6x4 méteres termet
és játékokat kaptam a munka beindításához, később mivel ezt a
termet „kinőttük“ a tornaterem lett a színterünk. Mivel ez a terem
óriási, nem kis feladat volt a berendezése valamint a játékterek
kialakítása. Ebben szülői segítséget is kaptam, többen
adományoztak játékokat - ezúton is köszönet nekik! A legelső
gondolat, hogy 3-7 éves gyerekek jöjjenek a játszóházba, már nem
időszerű. Jönnek kis-illetve nagy testvérek is, így 2-13 éves korig
mindenki jól érzi magát, hiszen megfelelő elfoglaltságot talál.

- Nagy szőnyeg, rajta sok kocka és építőjáték várják az egész kicsiket.
(kevés a konstrukciós,ill. logikai játékunk)
- Asztaloknál van lehetőség a finommotorika fejlesztésére, lehet
rajzolni, festeni,gyöngyöt fűzni, szőni,fonni, vágni ragasztani.
- Egy nagy asztalnál lehet sakkozni, kártyázni, különböző logikai
játékokat játszani
- A nagy mozgások gyakorlása, lufizás, labdázás, tollas-labdázás,
teremfoci, gerenda és kötélmászás.
- Zenére táncot is kreálhatnak
- A bemelegítés után különböző mozgásos ügyességi játékokat
szervezek, pl: szobros játék, szék elfoglaló, farok lopó, versenyfutás,
célbadobás.
- A népi dalos játékokat együtt játszuk a szülőkkel, ami rendkívül
fokozza ezek lélektani hatását: az együvé tartozás érzés kialakulását.
Úgy gondolom, ha az ember beilleszkedik egy kis majd egy
nagyobb közösségbe nemcsak jó érzéssel tölti el, hanem elindíthat
valamit, ami pozitív változásokban nyilvánul majd meg. Egyszerűen
nyitott lesz a jóra, a pozitív cselekedetekre. A mostani viharos
időkben nagy szükségünk van erre. Ezért éreztük fontosnak ezt a
kezdeményezést és köszönünk minden segítséget, támogatást.
A szülői vélemények közül idézném Kalla Tiborné, Priviczky
Zsuzsa, - aki Pálkövéről érkezett-, és Pálfy Richár-dét: „Köszönjük
hogy itt játszhattunk, nagyon jól éreztük magunkat. Két
kislányunkkal itt nyaralunk és a játszóháznak köszönhetően esős
időben is hasznos programot tudtunk biztosítani a gyerekeknek.
Remélem legközelebb is el tudjuk hozni őket.”
Göcző Mihályné óvónő
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Megy a gőzös, megy a gőzös...
A „Balaton Vidéki Vasút” centenáriumi ünnepsége
alkalmából a legendás 424-es gőzmozdony végigdübörgött a
Balaton-parton.
A Magyar Államvasutak 1909. július 1-jén indította meg a
vasúti forgalmat a Balaton északi partján. A 100. évforduló
alkalmából a vasúttársaság ünnepségsorozatot szervezett,
ahol a résztvevők a 29. vasúti vonal jelentősebb állomásain
megtekinthették a híres 424-es gőzmozdonyt.
A vonaton utazott és a rendezvényen részt vett
Heinczinger István, a MÁV Zrt. vezérigazgatója, Danka Lajos,
a MÁV Zrt. területi igazgatója.
Amíg a vonat megérkezett Ábrahámhegyre (természetesen késett) addig Inoka Győző és barátai és a Kismakkos
Néptánc- együttes szórakoztatta a szép számmal összegyűlt
közönséget. A hatalmas mozdony érkezése nemcsak a
gyerekeket,hanem még a felnőtteket is elkápráztatta. A
fúvószenekar eljátszotta a Himnuszt, ettől még emelkedetteb, ünnepibb volt a hangulat. A vonatra az önkormányzat
jóvoltából fel is szállhattunk, és elutazhattunk Tapolcáig és
vissza. A vonaton korabeli, felújított patinás első- és másodosztályú, valamint fapados kocsik fogadtak bennünket.
Igénybe vehettük a postakocsi és a büfékocsi szolgáltatásait
is. A vonaton szolgálatot teljesítők gyönyörű, korabeli
ruhákban álltak az utazóközönség szolgálatára.
Az út Tapolcáig feledhetetlen és izgalmas volt. A mozdony
vízszintje Badacsonytördemicre érkezésünkkor a kritikus
szint alá csökkent, így dízelmozdony vontatta Tapolcáig a
vonatunkat. Az újabb meglepetésre akkor került sor, amikor
egy vékonyka csövön át megkezdték a mozdony feltöltését.
Sajnos a 30ezer liter víz sehogy sem akart összejönni a
tartályba, így végül egy tűzoltóautó érkezett a "megmentésünkre". A várakozás ideje alatt sem unatkoztunk,
felfedeztük a tapolcai vasútállomást, bebújtunk a vonat alá a
szerelőaknába, láthattuk a mozdonyfordítást... no, meg
persze bosszankodtunk, hogy már megint késik...
Hazafelé vidáman pöfögött velünk a "Big boy",
énekeltünk, borozgattunk és egyáltalán nem bántuk, hogy
ilyen hosszú és kalandos utazásban volt részünk. Köszönjük a
MÁV Zrt-nek, köszönjük Árahámhegy Önkormányzatának és
végül,de nem utolsósorban köszönjük Pattantyús Á.
Miklósnak, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez az egész
rendezvénysorozat megvalósulhasson.
Szabóné Berki Szilvia

Pavel Stepan kiállítása
a Kulturális Centrumban
Ez év májusában Dobruskán járt Ábrahámhegyről egy hat fős
delegáció, akik részt vettek Pavel Stepan fotókiállításának
megnyitóján Dobruskán. Vella Zsolt polgármester akkor felajánlotta meghívását a fotók Ábrahámhegyen való bemutatására. A
kiállítás megnyitójára Ábrahámhegyen 2009. július 1-jén,
szerdán került sor a Kulturális Centrumban.

Ez a kiállítás azért érdekes, mert egyrészt dobruskai másrészt
ábrahámhegyi fotók kerültek bemutatásra. A képek a terem két
oldalán helyezkedtek el, szemben a dobruskai és ábrahámhegyi
fotók. Pavel Stepan még arra is figyelt, hogy az első három tabló
az ábrahámhegyi képekből piros, fehér, zöld hátteret kapott,
míg szemben a cseh zászló színeit láthattuk viszont háttérként az
első három dobruskai tablón.

BALATONI KÉPEK A
BERNÁTH AURÉL GALÉRIÁBAN
Károlyi Ernő festőművész kiállítása volt látható a Bernáth Aurél
Galériában augusztus 4.-ig. A művész alkotásait a megnyitón
Kratochwill Mimi művészettörténész ajánlotta a közönség
figyelmébe.
A művész örök szerelme a Balaton és környéke. Ebből merítve
számos alkotása született, megörökítve, tájait, hangulatait. Akiállítás
megnyitón elmondta, hogy képeihez az anyagot fotózással gyűjti.
Lefényképezi az Őt megragadó látványt, azok kiemelkedő pontjait,
részleteit, majd tehetségén átszűrve, gondolatiságának megfelelően
komponálja meg a képet. Színekkel, formákkal kifejezve gondolatokat, hangulatokat értéket és érzéseket közvetít, művészi hitvallása
szerint:

„Legfőbb célom a művészetben a gazdag, sokszínű, változatos és
bonyolult, drámától sem mentes, de mégis túlnyomóan örömteli
nagybetűs „Élet“ kifejezése. A „minden egész eltörött“ szemlélet, a
ma dívó redukcionizmus (a művészetben a formák végletes
letisztítása), ellenére én a szintézisre, a harmóniára törekszem. Ehhez
igyekszem felhasználni a festészet különböző eszközeit: a kompozíciót, a szerkezetet, a ritmust, egyensúlyt a formákat, foltokat, de
elsősorban a színeket, amiért festeni egyáltalán érdemes.”
A kiállítás megnyitón a művész úr egy nagyon kedves gesztust
tett felénk, az Ábrahámhegyi alkony című képét községünknek
ajándékozta.
A 86 éves, szívében és gondolataiban fiatalos, rendkívüli aktivitással
dolgozó művésznek számos terve, elképzelése van a jövőre nézve.
Kívánunk neki ehhez jó egészséget, alkotókedvet!
Bakosné

A megnyitón Pavel Stepan képeit Dobruska város polgármestere, Peter Tojnar méltatta, továbbá köszöntőt mondott
Vella Zsolt polgármester. A megnyitót színesítette Pattantyúsné
Marika fuvola játéka, aki cseh dallamokat választott erre az
alkalomra, továbbá Szobathelyi Ági szavalt verset. A megnyitón
való megvendégelésről cseh vendégeink gondoskodtak, akik
egy tipikus cseh ételt, az úgynevezett „fojtott virslit” (savanyú
káposztával együtt van a virsli savanyítva) hozták el nekünk és
Pavel Stepan mamája pedig az általa sütött meggyes pitét
küldte a megnyitó résztvevőinek. Továbbá a csehek a tipikus
cseh italt, a sört kínálták az ételek mellé, mindazok számára, akik
a kiállítást megtekintették.
Pavel Stepan már nem először járt nálunk fotóival, de mindig
újabb és újabb arcáról tudja bemutatni Dobruskát és most már
Ábrahámhegyet is.
Fedőné Vodenyák Katalin
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Bringával
a Balaton körül
Gondoltunk egy merészet és úgy döntöttünk állandó
biciklis táboros segítőimmel, hogy az idén „bevesszük” a
Balatont.
25 gyerekkel 9 felnőttel vágtunk neki a négy napra tervezett
útnak. Első nap 59 km után Káptalanfüreden, második nap 54
km után Zamárdiban, majd a harmadik nap 45km-re után
Balaton-berényben szálltunk meg. Utolsó nap pedig 57 km
megtételével visszaérkeztünk az iskolánk elé Badacsonytomajra. Összesen 215 km-t tekertünk le a négy nap alatt.
Defektek, láncleesések, kisebb bukások tarkították utunkat,
de kedvünket nem szegték.

LOVASTÁBOR
„Szeresd az állatokat, szeresd a növényeket,
szeress mindent.
Ha mindent szeretsz, fel tudod fedezni
a dolgokban az isteni rejtélyt.”
(Dosztojevszkij)
A 2008/2009-es tanév lovasszakkörének kitűnő zárásaként került sor a lovaglást szerető tanulók lovastáborára,
június 15-től 20-ig.

Remek, kitartó csapattá kovácsolt bennünket a meleg, az
izzadás, a közös élmény. Ennek eredményeképpen született
meg indulónk is!

lovon, a többiek már ismerték a lovardai szokásokat, a lovak

Elismerő oklevéllel térhetett haza mindenki a nagy útról.

és szerszámok részeit. Hamarosan azonban a kis újonc is

Köszönet a gyerekeknek a fegyelmezettségükért,
kitartásukért, akaraterejükért, a felnőtteknek pedig a
segítségükért!

boldogan és nyugodtan ült a nyeregben. Az időjárás

Tataysok mi vagyunk,
Biciklire pattantunk,
Megkerültük a tavat,
Pólónk száraz nem maradt,
Tekertünk, mint az állat,
Szétültük a gatyánkat,
Gyöngyi néni a rendőr,
Csilla néni a testőr,
Józsi bácsi szerelget,
A Karesz meg cipelget,
Ica néni tüsténke,
Ő a konyha tündére,
Rita néni pakolgat ,
A rendre így tanítgat,
Fürödnénk is kedvünkre,
Ha az idő kedvezne,
A szállásunk hú de jó,
Zimmer Feris nyaraló,

Tusculanum Lovasudvarban remek szakedző foglalkozott

De ha el is fáradunk,
Új erővel indulunk,
Defekt nélkül nincs túra,
Kiülünk mi az útra,
A láncok meg potyognak,
A gyerekek puffognak,
Estére sem tikkadnak,
Tanárokon kifognak,
Reggel mélyen aludnánk,
De vár a bicaj, bizony ám,
Lánctalpassal utaztunk,
A gatyánkba betojtunk,
A koromtól nem láttunk,
Össze-vissza rázkódtunk,
A hazaút várt még ránk,
Nekünk ez nem kihívás,
A Balatont bevettük
Jövőre is tervezzük!
Farkas Csilla
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A 17 gyermekből mindössze egy nem ült még eddig

mindvégig kegyes volt hozzánk, szakember, és jó lovak
tekintetében sem szenvedtünk hiányt. A mindszentkállai
tanulóinkkal, aki a gyerekek nagy részét már egy éve ismeri,
oktatja. A tábori programot szalonnasütés, medencézés,
tollasozás, asztaliteniszezés, röplabdázás, és naponta
változatos kézműves foglalkozások színesítették. Idén sem
maradtak el a váltóversenyek, a kerékpározás és a lovas
találós kérdések.
A tábor zárásaként mindenki megmutathatta szüleinek,
nagyszüleinek, hogy mennyit fejlődött az eltelt hat nap alatt
a lovas tudása, és bezsebelhette a jól megérdemelt elismerő
pillantásokat, szavakat.
Bolfné Tóth Melinda
szervező tanár

Tenisztábor
Az elmúlt héten az iskola és Pacsi István jóvoltából
tenisztáborban vehettünk részt. Az idő sajnos nem kedvezett
számunkra, mivel már az első napon esőfelhők fogadtak
bennünket. Azért az első napon már sikerült az alapokat
elsajátítani Pista bácsi irányításával. Kedden és szerdán sajnos
az iskola tornatermébe kényszerültünk, az eső miatt. Itt
használhattuk a minket körülvevő falak nyújtotta lehetőségeket. A csütörtöki és pénteki napokon már megszánt
bennünket az idő és kimehettünk a teniszpályára. Ott
fejleszthettük képességeinket és akiknek jól ment a játék azok
önállóan is gyakorolhattak.
Szakoktatónk oklevéllel, teniszlabdával és egy kis
„elemózsiával” köszönt el tőlünk.
Köszönjük!
Kovács Kornél - 7. o. tanuló

IDEGEN NYELVI ÉS
Visegrádon az alsósokkal KOMMUNIKÁCIÓ TÁBOR
Az idei tanév alsós táborát a csodálatos Duna-kanyarba
terveztük.
Szálláshelyünk Visegrádon volt, és onnan barangoltuk be a
környék nevezetességeit, a rossz idő ellenére. Programjainkat
időnként keresztülhúzta az eső, ezt kvízjátékkal, társasjátékokkal
próbáltuk ellensúlyozni.
Ennek ellenére eljutottunk Mátyás Király Palotájába, ahol
megcsodálhattuk a gyönyörű márvány kutat. Feljutottunk a
Fellegvárba, itt gyönyörködhettünk az elénk táruló panorámába.
Természetesen a bobozás sem maradhatott el a Nagy Villám
bobpályán.
Hajóval megjártuk Esztergomot, kisvonattal körbejártuk a
várost, megnéztük a Bazilikát is.
Szemtanúi lehettünk, hogy a Duna vize hogyan emelkedik
napról napra.
No, és az évek óta elengedhetetlen számháború is napi
elfoglaltságaink közé tartozott.
A gyerekek élményekkel megrakott batyuval, kissé fáradtan
érkeztek haza.
Farkas Csilla

Június 29-én délelőtt fél 10-kor nagy izgalommal
találkoztunk Badacsonyban, hiszen innen indult útjára
iskolánk következő tábora. A „Badacsony” katamaránnal
Fonyód felé vettük az irányt, ahonnan vonattal utaztunk tovább
Balatonfenyvesre, a tábor helyszínére. A szállásra érve
beköltöztünk szobáinkba, majd kis pihenés után sétálni
indultunk, hogy felfedezzük a környéket.
A tábor ideje alatt délelőttönként angol nyelvi és helyesírási
feladatokkal fejlesztettük tudásunkat. Az angol nyelvi
feladatlapokon keresztül megismertük a Nobel-díjasokat,
ellátogattunk az Északi-sarkra, kulturális érdekességekről
olvastunk és a csokoládéról is tanultunk. Helyesírási
feladataink az elválasztás szabályai és a tulajdonnevek írása
köré csoportosultak.
A délutánokat főleg a strandon töltöttük, habár néha az
esős időjárás keresztülhúzta terveinket. Ilyenkor a szálláson
hangos rohangálással borítottuk ki tanárainkat: Eszti nénit és
Melinda nénit. A fiúkat a csocsózás és a biliárdozás közben
csak a másik csoport lányai zavarták meg. Természetesen a
„takarodó” szó elhangzása után keltünk igazán életre. Miután
álalvással elaltattuk tanárainkat, kezdődött a buli!
Pénteken délután aztán kissé fáradtan, de jókedvűen
indultunk haza, hiszen ismét egy nagyszerű élménnyel lettünk
gazdagabbak!
Táborozó diák
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AUGUSZTUS 20.

Az ünnep kialakulása.
A Szent Istvánra való emlékezésnek ugyan ezeréves hagyománya van, augusztus 20-a, mint nemzeti ünnep azonban mégis rövid
múltra tekint vissza. Az államlapítás ünnepe a körmenetből nőtte ki
magát a 20. században.

Körmenet kialakulása.
A középkorban az egész Kárpát-medencében élt Szent István
kultusza, amely a török hódoltság alatt eltűnt. A kultusz fontos eleme
volt a búcsújárás és az Aranybullában (1222) is meghatározott „szent
király ünnepe”, amelyet Székesfehérváron tartottak, bár kezdetben
nem augusztus 20-án. A katolikus ünnep következő fejezete Mária
Terézia korához kötődik, amikor uralkodói közbenjárással 1771-ben
Raguzából (ma Dubrovnik, Horvátország) Bécsbe, majd Budára
került a Szent Jobb ereklye. A királynő rendelete értelmében az
időközben elpusztult Zsigmond-kápolnában őrzött ereklyét évente
hat alkalommal lehetett közszemlére állítani, köztük augusztus 20án. Rendelete egyben nemzeti ünnepnek minősítette Szent István
napját. Az intézkedés ellenére az ünnep nem vált rögtön az ország
egységét kifejező szimbólummá, ennek alapjait csak az 1818-ben
először megtartott körmenet fektette le. A körmenetnek egészen a
második világháború végéig a budai vár adott otthont, nem pedig a
pesti belváros, ahogyan napjainkban. A szokás történetében az 184849-es szabadságharc után több mint tíz éves kényszerszünet
következett be, mivel a Bach-korszak betiltotta. Az enyhülés vetett
véget a tilalomnak 1860-ban. Ezután augusztus 20-a egyre népszerűbbé vált, a körmenetet országos érdeklődés kísérte.
Augusztus 20. a Monarchiában.
A francia forradalom mintájára a 19. század végén igény merült
fel magyar nemzeti ünnep megalkotására is. Hosszas parlamenti vita
indult, amely március 15. és augusztus 20. körül forgott. Az utóbbit
ellenzői az esemény katolikus jellege miatt alkalmatlannak tartották
a soknemzetiségű és vegyes felekezetű ország egységének
kifejezésére. Végül 1891-ben mégiscsak nyertesként került ki
augusztus 20-a, amit munkaszüneti napnak, korabeli elnevezéssel
norma-napnak minősítették. A fent említett okok azonban
megakadályozták, hogy általánosan elfogadott ünnep alakuljon ki,
hiszen a körmenet elsősorban a katolikusok körében volt népszerű. A
Monarchia végén bukkant fel újra egy elfelejtett szokás, az
aratóünnep. Miniszteri kezdeményezésre elevenítették fel a
néphagyományt, amely ekkor még nem kapcsolódott össze
augusztus 20-val. Az új kenyér jelenléte csak fél évszázad múlva vált
meghatározóvá.
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Augusztus 20. a Horthy-rendszerben.
Az első világháborúban és az azt követő években a nagyszabású
ünnepségek elmaradtak. Néhány évnek kellett eltelnie, hogy a
kialakult új politikai rendszer megfogalmazza önmagát és ennek
megfelelően alakítsa az államiságot szimbolizáló ünnepet. A Horthyrendszerben fektették le augusztus 20-nak, mint nemzeti ünnepnek
az alapjait. A korábbi szokások közül megőrizték a Szent Jobb
körmenetet, a lóversenyt, amelynek tétje a Szent István-díj volt és az
ünnepi mulatságot, amelyet rengeteg programmal bővítettek ki. Az
új és a ma is létező szokások közé beemelték a tisztavatást, az
ünnepélyes őrségváltást, a néphagyományok ápolását és a
tűzijátékot. Csak a korszakra voltak jellemzőek és az idő próbáját
nem állták ki a sokgyermekes anyák kitüntetése, a Gyöngyösbokréta
műsora valamint az ünnep kiterjesztése egy teljes hétre.
A két világháború között a körmenet továbbra is a várban zajlott.
Az ünnep újdonsült eleme a tisztavatás volt, amit a Monarchiában az
uralkodó születésnapján tartottak. A Ludovika végzős növendékeit
az akadémia udvarán avatták tisztté. Szintén az államiságot
szimbolizálta a budapesti Szabadság téren 1928-ban felavatott
ereklyés országzászló, amely a megemlékezések központi
helyszínévé vált. Talapzatát a történelmi Magyarország jelentősebb
pontjairól összegyűjtött földből építették. A következő években több
száz településen avattak országzászlókat, ezek a történelmi
Magyarország egységét hirdették. Szent István ünnepe tehát a
revíziót, a határok módosítását, a korszak legfontosabb követelését
jelenítette meg. Mindemellett fontos szerep jutott a szórakozásnak:
dalnokverseny, öröksütés, táncmulatság, légi bemutató,
sétahangverseny, sportesemény, virágkorzó, cirkusz, tárogatókoncert. Röviden és a teljesség igénye nélkül évről évre bőséges
program várta a több százezres nézősereget. Két meghatározó
eseményt érdemes kiemelni: a tűzijátékot és a Gyöngyösbokrétát. A
19. században már tartottak tűzijátékot Szent István napján, azonban
a szokás 1927-től vált menetrendszerűvé. A Gellért-hegyről kilőtt
rakéták fényeit a rakpartról és sétahajókról csodálták. A Gyöngyösbokréta a népművészet beemelését biztosította. Az 1931-ben
létrehozott szervezet táncokat és más népszokásokat mutatott be
autentikus módon, vagyis nem művészek, hanem parasztemberek
előadásában. Augusztus 20., mint nemzeti ünnep a Horthyrendszerben vált a magyarság egyetemes ünnepévé. Nemcsak
határon túl, hanem a kivándorolt magyarok is megemlékeztek az
államalapító királyról. Az ünnep egyben turisztikai látványosságként
is funkcionált, hiszen több ezer külföldi érkezett Magyarországra,
hogy megcsodálja a látványos programokat.

Augusztus 20. a Rákosi-diktatúrában.
A második világháborút követő években új arculatot kellett
találni az ünnepnek, mivel a Horthy-korszak kiemelten kezelte a jeles
napot, s a koalíciós kormány élesen elhatárolódott politikai elődjétől.
Olyan hangok is megszólaltak, hogy az ünnep hagyományait nem
érdemes folytatni, ennek ellenére a felújított Szabadság hidat 1946ban augusztus 20-án adták át, s ezzel mégiscsak elkezdték
„használni” az ünnepet. Kezdetben a körmenet is folytatódott, igaz az
ország vezetői már kevésbé képviseltették magukat, publicitása is
kisebb volt, mint korábban. Gyökeres váltás a diktatúra kiépülésével,
1948-ban következett be. Az ünnep ezen újabb fejezete csak részben
jelentet törést, mert a régi elemek közül többet is felhasználtak, csak a
külsőségeket alakították át. Megmaradt a tisztavatás, de a Ludovika
Akadémia helyett a Honvéd Kossuth Akadémia növendékeit avatták
fel. Megtartották a tűzijátékot is, ezen felül bábszínház, kultúrműsor,
díszelőadás és hasonló mulatság szórakoztatta a népet. A körmenet
viszont a kommunizmus berendezkedése után a Bach-korszakhoz
hasonlóan ismét tiltólistára került, ezúttal negyven évre. Az
ünnepnek természetesen új nevet adtak. Addig Szent István napnak
hívták leggyakrabban augusztus 20-át. Először lekopott a szent
kifejezés, majd 1948-ban megszületett az új kenyér ünnepe
elnevezés, mint központilag előírt szóhasználat. A kifejezést
azonban hamar felváltotta egy újabb elnevezés, az alkotmány
ünnepe. 1949. augusztus 20-án lépett életbe ugyanis az alkotmány, az
elkövetkező években pedig ez a kifejezés dominált. Az ötvenes évek
elején a programok megrövidültek, csak termelési versenyekről és
lelkes sztahanovistákról adott hírt a korabeli sajtó. A tűzijáték is
elmaradt, helyette a Gellért-hegyen csak tábortűz volt. Viszont a
korszak vívmánya a kitüntetés-adományozás – művészeknek,
népművelőknek –, amely ma is létezik. A kommunisták tehát
szakítottak a múlttal, de az ünnep továbbra is a hatalom birtokosainak
identitását szimbolizálta.

Augusztus 20. a rendszerváltás után.
A választások után összeült parlament szembekerült
azzal a dilemmával, hogy
három nemzeti ünnepünk
van (március 15., augusztus
20. és október 23.), viszont
csak egy lehet hivatalos
állami ünnep. A történelem
ismétli önmagát, mert a
választás, akárcsak száz
évvel ezelőtt ismét augusztus
20-ra esett, amely azóta az
államalapítás hivatalos
ünnepe. A különböző politikai erők persze más-más
helyszínen ünnepelnek a
rendszerváltás óta, azonban a
fent említett három ünnep
közül még mindig Szent István ünnepe a legkevésbé megosztó. Az
ünnep menetrendje nagymértékben hasonlít a Kádár-rendszer
forgatókönyvéhez, persze a külsőségek megváltoztak. A hivatalos
program a zászlófelvonással indul, majd a tisztek felavatásával
folytatódik a Kossuth téren. A felavatott tisztek elvonulnak az
országzászlók, köztük az 1956-os forradalom lobogója előtt. Nem
hiányozhat a hang- és fényeffektusokkal kiegészített tűzijáték, a víziés légi parádé valamint a nyolcvanas évek közepén megszületett
mesterségek ünnepe a budai várban. A körmenet a Bazilikánál zajlik,
a szertartásnak immáron kihagyhatatlan eleme a kenyérszentelés.

Fedőné Vodenyák Katalin

MEGHÍVÓ
Augusztus 20-án, Szent István ünnepére,
és a hétvége egyéb programjaira
AUGUSZTUS 20-i PROGRAMOK:
Augusztus 20. a Kádár-rendszerben.
Az ünnep új arculatot a munkás-paraszt szövetség megjelentével
kapott. Minden évben munkás-paraszt találkozót tartottak. Szintén
lényeges elemként jelent meg az avatás: pályaudvart, iskolát, gyárat,
üzemet, szállodát, lakótelepet, utat avattak, egy évfordulóra több
meglepetés is jutott. A szórakoztató műsorok repertoárja a hatvanas
évek közepén bővültek látványosan, többek között újjáéledt a
tűzijáték, egyre jelentősebb lett a vízi és légi parádé, Debrecenben
pedig megszületett a virágkarnevál. Folytatódtak az olyan
hagyományok is, mint a zászlófelvonás és a tisztavatás a Kossuth
téren, a néphagyományok bemutatása és a szórakoztatás. A Rákosidiktatúrához képest váltás, hogy – szigorúan a szent jelző említése
nélkül – István király személye is felbukkant. Augusztus 20-át az
államalapítás, az alkotmány és az új kenyér ünnepének tekintették. A
körmenet továbbra is tabu volt, egészen 1989-ig, amikor hosszú
évtizedek után a Bazilikánál megrendezték az „elsőt”.

10 órától:

Sportnap

19 órától:

Ünnepi köszöntő
Ábrahámhegy díszpolgára,
Ábrahámhegyért emlékérmek átadása,
utána kulturális és szórakoztató programok

21 órától:

Tűzijáték,utcabál

AUGUSZUTUS 21.
10 órától:

Sportnap

Este:

Filmvetítés a strandon

AUGUSZTUS 22.
21 órától:

Strandbuli

Tisztelettel és szeretettel várjuk községünk
minden kedves lakóját, vendégét!
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KÖNYVAJÁNLÓ
Maria Nazar és Nasima Nazar:
Tíz év apám fogságában
Egy izgalmas, szívszaggató történetet szeretnék a kedves
olvasókkal megismertetni, amely egy német nő és egy
pakisztáni férfi szerelmével kezdődött…
Kislányuk, Nasima neve azt jelenti: tavaszi virág. Nasima
hároméves volt, amikor apjával először látogathatta meg
Pakisztánban élő nagyszüleit. Apa és lánya attól kezdve
majdnem minden karácsonyt ott töltöttek, a kislányt
pakisztáni rokonai kényeztették, mint egy kis hercegnőt. De
pár évvel később Muhztfahr másodjára is megnősült. Maria, a
német feleség, mit sem sejtett erről. Ahogy véget ért a
karácsonyi szünet, folytatódott a tanítás, de Maria nem
kapott hírt sem a gyermekéről, sem a férjéről. Az aggódó
anya bizonyosra vette, hogy valami baj történt. Arra álmában
sem gondolt, hogy a férje esetleg elrabolta Nasimát. Pedig
Muhztfahr úgy döntött, most, hogy már gazdag embernek
számít szülőhazájában, új feleségével és lányával ott
telepszik le.
A kötet témája nem más, mint egy anyjától elszakított
lánygyermek története, akik harcolnak, hogy a kislány
visszakerülhessen szülőhazájába, még nem gondolva azt,
hogy az afgán törvények mennyire apa-pártiak és, hogy a
kislány kijuttatása tömérdek türelmet és nem kevesebb
pénzt emészt fel.
A történetet olyan furcsaságok színesítik, hogy a német
feleségnek nincs is értelme írnia pakisztáni férjének, hiszen
az analfabéta. Levélcím hiányában a pakisztáni nagykövetség
kilátástalan harcot vív, hogy megkeressék az apa címét egy
olyan országban, Pakisztánban, mely kétszer akkora, mint
Németország.
Közben az információktól megfosztott anya szívszorító
vergődésben él: ” Miért nem írt még Nasima ? Negyedik
osztályos létére ugyanis nem volt kitűnő tanuló, de írni
tudott, és ismerte a címünket is. Akkor hát miért nem
válaszolt? Lehet, hogy elköltöztek, és egészen máshol lakik.
Lehet, hogy nem kapta meg a leveleimet? Időközben újra rám
tört a kétségbeesés, és már az is felvetődött bennem, hogy
talán már nem is él.“
Az anyát más is nyugtalanította. Nasia (Maria lánya)
vészes gyorsasággal kezdte elfelejteni anyanyelvét, a
németet. Nagyon gyerekesen fogalmazta a gondolatait,
mintha nem is tizenegy éves lett volna, csak nyolc.
További bonyodalmakat okozott az is, hogy a követség
munkatársai szerint, feleslegesnek tűnt az anyának
Pakisztánba utazni, mert a pakisztáni törvények értelmében
a lány pakisztáninak számított, mely fölött csak az apa
rendelkezhetett. Egy német anya által elkövetett
leányrablási kísérletet a pakisztáni törvények akár halálos
ítélettel is büntethették volna.
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Maria azonban nem törődött bele a sorsába, nagy összegű
kölcsönt vett fel, felfogadott két detektívet, és Pakisztánba
utazott. Végül mégis a lánya nélkül, az anyagi csőd szélén
kellett hazatérnie.
Aztán egy napon csoda történt. Másfél év hallgatás után
telefonhívás jött Pakisztánból... A háttérből lánya hangját
hallotta:
- Apa, apa, én is hadd beszéljek anyával!- hajtogatta
folyamatosan, Mariának könnycseppek gördültek végig az
arcán...
Nasimát eközben az apja fogva tartotta, és egy távoli
unokaöccséhez akarta feleségül adni. A szinte még gyermek
Nasima és szerelme együtt szöktek meg, s ezzel kezdetét
vette az idegtépő hajsza...
Nemrég kezdtem újra dolgozni, s "régi-új" munkahelyemen a könyvek között keresgélve ez a kötet volt az első,
amit leemeltem a polcról. Magával ragadott a gyermekét
mindenáron visszakapni akaró Édesanya története, mely a
90-es években megtörtént, valós eseményeket dolgozza fel.
Ajánlom ezt a kötetet és még sok más érdekes és izgalmas
olvasnivalót az itt élő és nyaraló kedves vendégeimnek.
A könyvtár használata mindenkinek díjtalan. A
beiratkozáshoz lakcímkártya és személyi igazolvány
szükséges.
A könyvtárban E-Magyarország pont is működik három
számítógéppel, internethozzáféréssel, lehetőség van
nyomtatásra, fénymásolásra is. A gyermekeket játszósarok
várja: lego, rajzolás, színezés, puzzle.
A könyvtár címe: 8256 Ábrahámhegy Badacsonyi u. 12.
E-mail: abrahamkonyvtar@freemail.hu
Tel.: 06-70/380-0761
Várom kedves vendégeimet: Szabóné B. Szilvia

TÁJÉKOZTATÓ
Szeretettel meghívom az Ábrahámhegyen és környékén
lakókat és nyaralókat az
„Ábrahámhegyen és környékén alkotók“
VI. csoportos képzőművészeti kiállítás megnyílt.
Időpontja és helye:
2009. augusztus 8. 17 órakor
a Bernáth Aurél Galériában.
Megtekinthető 2009. augusztus 30-ig
a Bernáth Aurél Galériában
Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
(hétfő és kedd kivételével) naponta 15-19 óráig.
A kiállításon felfedezhetünk ismerős alkotókat és tájakat.
Több mint 30 kiállító munkáját tekinthetjük meg.
Érdemes kikapcsolódni, ha csak egy fél órára is,hiszen nem
kell távolra utaznunk,mert itt van helyben a kiállítás.
Kiss Gábor

Lynne Boyer kiállítása nyílik
2009. szeptember 5-én
a Bernáth Aurél Galériában!
Lynne Boyer Hawaiiban, Oahun nőtt
fel és már gyermekkorától érdeklődést mutatott a festőművészet
iránt. Nagyon korán kezdett el
festeni és rajzolni, de fiatal korában a
egy vízi sport, a szörfölés sportja
kötötte le minden idejét. Ebben kiváló
eredményeket ért el. Lynne profi
szörfölő volt, több versenyen nyert
első helyezést, kategóriájában
kétszer lett világbajnok: 1978-ban
és 1979-ben. A versenyszerű szörföléstől való visszavonulása
után visszatért a festéshez. 1981-től fest, főleg olajfestményeket. Részt vett művészeti képzéseken és műhelymunkákban, de
elsősorban autodidakta módon tanulta meg a festészet fortélyait.
A tenger és a természet szerelmese. A tájak, a hegyek, a tengerpart
a témái legtöbb festményének. A természet erejét, örökké változó
szépségét jeleníti meg vásznain. Mivel Lynne Boyer jól ismeri a
tengert, a víz hullámait úgy festi meg, mint senki más. Festményeivel számos kiállításon vett részt, képeit több galéria is forgalmazza
Hawaiitól, Japánig, Európától Ázsiáig, az Amerikai kontinensig.
Lynne egy évben körülbelül tíz hónapot tölt Hawaiin, és két hónapot
Magyarországon, főleg Budapesten és Ábrahámhegyen. Ábrahámhegyet az első pillanatban megszerette, tájait azóta is festi itt
minden évben.
Bakosné

MEGHÍVÓ
Ábrahámhegy Község Önkormányzata és a
PRO Ábrahámnegy Alapítvány szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

1 bolygó, 2 világ, 12 óra időeltolódás:
Magyarország és Hawaii egy művész szemével
című festménykiállítás megnyitójára
2009. szeptember 5-én, szombaton, 17 órakor
a Bernáth Aurél Galériába.
Köszöntőt mond: Vella Zsolt, polgármester
A kiállítást rendezte: Lynne Boyer és Domokos Réka
Megtekinthető:
2009. szeptember 5-én: 21 óráig
2009. szeptember 6-tól 27-ig
szerda, csütörtök, péntek, és szombati napokon
naponta 16-20 óráig.
Ha többet szeretne megtudni Lynne Boyer munkásságáról,
látogassa meg a http://lynneboyer.com oldalt!

BALATON BEACH TOUR
2009.
XII. Balaton körüli Strandkosárlabda és
VIII. Nyílt Strandröplabda Bajnokság
Augusztus 01.
ÁBRAHÁMHEGY
(Községi strand)
kosár és nyílt röpi (női+vegyes)
Augusztus 15.
BALATONFÜRED
(Kisfaludy strand)
nyílt röpi (férfi-női-vegyes)

Az összetett versenyek eredményhirdetéseit az adott sportág utolsó
versenyhelyszínén tartjuk.
Nevezés: a helyszíneken 9-10 óra között.
Nevezési díj: 1.500,- Ft/fő (mindkét sportágban) + a helyszínen BBT
2009-es pólók vásárolhatók (1.200,- Ft/db).
Kategóriák:
- Nyílt strandröplabda
- 10-14 éves (vegyes)
- 14-18 éves (vegyes)
- Családi csapatok (2-4 fővel)
- Felnőtt-amatőr (férfi-női-vegyes)
- Felnőtt-nyílt (férfi-női-vegyes)
Legalább 4 csapat szükséges egy kategória megrendezéséhez,
ellenkező esetben egyes kategóriák összevonásra kerülhetnek!
Kiegészítő programok: 3 pontos dobóverseny, büntető dobóverseny,
one-on-one (1-1 elleni játék)
Fontosabb szabályok: A kosárlabda mérkőzések egy palánkra, 15
percig vagy 15 pontig mennek 3-3 ellen, míg a strandröplabda
mérkőzések 10-15 percig vagy 21-25 pontig tartanak.
Amelyik csapat legalább 3 helyszínre nevez, az jogot szerez arra, hogy
összetettben elnyerhesse a Balaton Strandkosárlabda Bajnoka 2009,
illetve a Balaton Nyílt vagy Amatőr Strandröplabda Bajnoka 2009 címet
és kupát!
Az egyes helyszíneken a szponzorok által felajánlott ajándékok, díjak és
kupák nyerhetők.
A profi kategóriákban a Balaton Bajnoka sportfelszerelés díjazásban
részesül. (Profi az, aki NB. II-ben vagy magasabb osztályban igazolt
játékos, vagy NB. I ifi illetve junior csapatban játszik.)
Fővédnökök: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT,
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Védnökök: HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
Terméktámogató: CERBONA ZRT.
Rendező: Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete
(AKE)
További információk: Szabó Antal (AKE) 30/211-2647
www.akebasket.hu
www.beachtour.hu, www.balatonbeachtour.hu

17

Szeretnél nyáron
a Balaton-parton
sportolni?
Egész héten sportolhatsz a pályákon, szombatonként pedig versenyezhetsz is a kedvenc
sportágadban.
Nevezési díjat nem kell fizetned, de ha jól
szerepelsz, díjat is vihetsz haza.

Időpontok:
Június 20., 27.
Július 4., 11., 18., 25.
Augusztus 1., 8., 15.
(A programok egységesen 13 órakor kezdődnek!)

Augusztus 22. Vonyarcvashegy (Lidó Strand):
VI. Mozdulj Balaton Sporttalálkozó

Szervezett sportolási lehetőségek:
streetball, strandröplabda, kispályás foci, vízi
sportok, tollaslabda, lábtenisz, strandkézilabda,
petanque
(a strandok lehetőségeinek és a résztvevők
igényeinek függvényében)

www.mozduljbalaton.hu

SPORTNAP
Értesítjük a sportolni szerető strandlátogatókat,
hogy 2009. július 18. és 25. napjára tervezett
sportnapi rendezvényt
tekintettel a szélsőséges időjárási viszonyokra

2009. augusztus 20-21. napján
kívánjuk megrendezni.
Kérjük szíves megértésüket, illetve sok szeretettel
várjuk Önöket ezen időpontban.
Tisztelettel: Vella Zsolt polgármester
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Ahol várunk téged
és barátaidat:
Siófok - Ezüstparti strand
Zamárdi - Kossuth utcai szabadstrand
Szántód - Községi strand
Balatonföldvár - Keleti strand
Balatonszárszó - Községi strand
- Móricu Zs. utcai strand
Balatonőszöd - Községi strand
Balatonszemes - Berzsenyi utcai strand
- Hullám utcai strand
Balatonlelle - Napfény strand
Balatonboglár - Platán strand
Fonyód - Sándor-telepi strand
- Bátori utcai strand
Balatonfenyves - Balatonfenyves-alsói szabadstrand
Balatonmária-fürdő - Központi strand
Balatonberény - Községi strand
Keszthely - Városi strand - Libás strand
Gyenesdiás - Diás strand
Vonyarcvashegy - Lidó strand
Balatongyörök - Községi strand
Balatonederics - Községi strand
Szigliget - Községi strand
Badacsonytomaj - Badacsony strand
- Városi strand
Ábrahámhegy - Községi strand
Révfülöp - Császtai strand
Balatonszepezd - Központi strand
Zánka - Községi strand
Balatonakali - Községi strand
Balatonudvari - Fizető strand
Tihany - Hajóállomási strand
Balatonfüred - Kisfaludy strand
- Esterházy strand
Csopak - Községi strand
Alsóörs - Községi strand
Balatonalmádi - Wesselényi strand
Balatonfűzfő - Tobruk strand
Balatonkenese - Vak Bottyán strand
Balatonvilágos - Aligai strand

ISMÉTELT TÁJÉKOZTATÁS
a szelektív hulladékgyűjtés kialakításáról és
a hulladékszállításban végrehajtott
változtatásokról Ábrahámhegy Községben

Szelektív hulladékgyűjtés
Ábrahámhegy Községben a Park utca vasút utca találkozásánál a
szennyvíz átemelő mellett, illetve a Posta utcában a Posta utca és a
71-es főút közötti zöldterületen kiépítésre kerültek a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek, melyek az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület
nyertes pályázatának köszönhetően létesültek. A szelektív
gyűjtőszigetekben az üveg, műanyag palackok és a papírok külön
gyűjthetőek, melyet a szolgáltató a pénteki és hétfői napokon a
konténer telítettsége alapján az Önkormányzat megrendelésére
szállít el. A községben az elkövetkezendő évben további egy darab
gyűjtősziget kerül kialakításra a község tűzoltószertára mellett, a
sportpályán. Megkérjük a tisztelt lakosságot, hogy a gyűjtő
konténerekbe csak a konténeren található címke szerinti hulladékot
helyezzék el.

Hulladékszállítás változásai
Mint már az előző lapokban, valamint szórólapokkal is
tájékoztattuk önöket: A szolgáltató változás miatt beharangozott
várható díj emelés a 2009-es évben elmarad, mivel a felmerülő
többletköltséget Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2009
december 31-ig átvállalta. A községben a lakosságnak nyújtott
tájékoztatás segített abban, hogy a hulladék begyűjtésére
alkalmazható kuka, illetve a többlet hulladék elszállítására a
szolgáltatótól megvásárolható emblémás zsák, (melynek ára magába
foglalja a hulladék szállítás díját is) egyre több helyen kerül
kihelyezésre az Önkormányzati rendeletnek megfelelően. Jó
példaként több utcát is fel lehetne sorolni. Vannak sajnos a községben
a rossz, a régi engedékeny rendszer szerinti hulladék elhelyezők is,
akik sajnos több esetben jelentős többlet munkát jelentenek az
Önkormányzat által foglalkoztatott, munkájukat hatékonyan végző
közmunkásoknak, illetve azoknak a jó szándékú lakosoknak, akik a
kihelyezett zsákokat, (melyeket a kutyák, macskák gyakran
széttépnek) a közterületről a gyűjtő edényekbe helyezik. Így
kerülnek azok a szolgáltatón keresztül a szeméttelepre. A
közterületekre kihelyezett hulladékgyűjtőkbe illetve azok mellé
sajnos rendszeresen háztartási hulladék kerül elhelyezésre. Ezáltal
jelentősen romlik község utcaképe, ezzel együtt az ide látogatók
megítélése is településünkről. Az elkövetkezendő időszakban a
kihelyezett hulladékok ellenőrzésének szigorítása várható. Kérjük a
lakosságot, a nyaraló tulajdonosokat és a községünkbe látogató
vendégeinket, hogy az utcai szemetesekbe csak az oda való szemetet
helyezzék.

Fontos!
A lakosság kérésére, a hétvégi időszakban a
Körjegyzőség bezárását követően a községi strand
nyitvatartási idejében is lehetőség nyílik a többlet
hulladék elhelyezésére szolgáló zsák beszerzésére: péntek
14 órától vasárnap 18 óráig.

NYÍLT NAP
AZ ÁBRAHÁMHEGYI
VITORLÁS KIKÖTŐBEN
A LAKOSSÁG RÉSZÉRE
Ábrahámhegy polgármesterével,
Vella Zsolttal elhatároztuk, hogy

2009. szeptember 4-én
közös kikötői programot szervezünk
a falu lakosságával.
Tervezett programok:
- a kikötő és a hajók bemutatása,
- a falu hobbikertészeinek
„bormustrája”
- ebéd elkészítése és elfogyasztása,
- beszélgetés,
- szélviszonyoktól függő vitorlázás.
Kérjük tisztelettel tagtársainkat, és a
nagyobb hajók tulajdonosait, hogy lehetőségük szerint jöjjenek el, mert időjárástól
függően az érdeklődőket szeretnénk
meghívni egy vitorlázásra!
Az ünnepi étel elkészítésében számítunk
hölgy tagjaink részvételére!

FONTOS!
Előző nap, 2009. augusztus 28-án,
18 órakor megrendezésre kerülő
falugyűlésen Ábrahámhegy község
rendezési tervének módosításáról
kaphatnak információt az érdeklődők.
Üdvözlettel: Vezetőség
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TOVÁBBI PROGRAMOK 2009. ÉVBEN
Rendezvény megnevezése

Rendezvény időpontja

Rendezvény helye

Balaton Beach Tour 2009.
XII. Balaton körüli Starndkosárlabda és
VIII. Nyílt Strandröplabda Bajnokság

Augusztus 1.

Strand

Helyi művészek kiállítása

Augusztus 9.

Művelődési Ház

BORNAPOK

Augusztus 5-9.

Tűzoltó park, Sportpálya

Strandbuli

Strand

Tűzijáték és Ünnepség

Augusztus 20.

Strand

Art by Boyer kiállítás

Szeptember 5-27.

Művelődési Ház

Dobruska testvérváros olajfestmény kiállítás

Október 2.

Művelődési Ház

Szüreti felvonulás

Október 3.

Strand

Október 23-i ünnepség és kirándulás

Október 23.

Emlékmű, Pálos Kolostor Rom,
Filmvetítés a Művelődési házban

Márton nap

November 7.

Művelődési Ház

Katalin-napi bál

November 28.

Művelődési Ház

Adventi készülődés

November 28.

Művelődési Ház

Mikulás ünnepség

December 5.

Művelődési Ház

Idősek karácsonya

December 18.

Művelődési Ház

Szilveszteri batyus bál

December 31,

Művelődési Ház

KÖZÉRDEKŰ
Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn és szerdán 8-12 és 13-15:30, pénteken 8-13:30 óráig
Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.
Körjegyző:
Hétfőn és szerdán 8-12 és 13-15:30 óráig
Előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Polgármester:
Pénteken 9-15 óráig
Központi telefonszám:
87/471-506
Jegyző:
87/471-506
Műszak:
87/571-107
Igazgatás:
87/571-108
Pénzügy, adóhatóság:
87/571-109
Fax:
87/571-110
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu - www.abrahamhegy.hu
Háziorvosi ellátás
Rendel: Dr. Németh Csaba
Telefon: 87/464-197 lakás, Mobil: 20/9444-862
Rendelők:
- Ábrahámhegy: 87/471-516
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig
- Balatonrendes: 87/464-338
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütürtök 8-9 óráig
- Révfülöp: 87/464-150
Rendelési idő: hétfő 8-12, kedd 9-12
szerda 9-12, csütörtök 14-16, péntek 9-12
Ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Tapolca Kórházban
Telefon: 87/511-083
Hétvégén, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 16:30-7:30-ig
Állatorvos
Dr. Szabó Béla, Kővágóörs, Tel.: 87/464-109, 20/475-2965
Hatósági állatorvos
Dr Ásványi Tamás, Kővágóörs, Kossuth u. 26.
87/463-745, 20/9217-372
Fogorvos
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán
Badacsonytomaj; Telefon: 87/471-689

hétfő 13-19, kedd 7-13, szerda 13-19, csütörtök 7-13,
péntek páros héten de., páratlan héten du.
Bejelentkezés és időpont 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
Hétfő 8-11, kedd 13-16 (Badacsonytördemic)
szerda 8-12, csütörtök 13-16, péntek 8-12 óráig
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel.: 87/464-065
Nyitva: hétfő 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17, csütörtök 7:3010:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12 óra
Griff Gyógyszertár, Badacsonytomaj
Hősök tere 5.; Tel.: 87/471-012
Nyitva: hétfőtő, szerda, péntek 7:30-11:10, 12:50-17, kedd és csütörtök
7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10 óráig
Könyvtár, internetes helyiség és a kiállító helyiségek
Nyitva tartás:
hétfőn szünnap
kedd, szerda, csütörtök 15-21 óráig
péntek, szombat
15-21 óráig
vasárnap
Zárva
Telefon: 70/380-0761
Kultúrház Tel.: 30/233-8361, 70/380-0763
Nyitva tartás szerdától szombatig 15-21 óráig
Tűzoltóság Tel.: 87/471-539
Csőtörések bejelentése: DRV RT. Badacsony, Egry sétány
Telefon: 87/531-007
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Ügyfélszolgálat: 40/220-220
Műszaki hibabejelentés: 40/330-330
Falugazdász:
Pekli Tamás, Telefon: 30/410-9525; Minden kedden 13-14 óráig
Hegybíró: Szőke Géza, Minden pénteken 15:30-17 óráig
Gyermekjóléti szolgálat és családsegítő szolgálat Jámbor Szilvia
Minden csütörtökön 12:30-13:30 óráig, Telefon: 30/378-15-67
Helyük: Kulturális Centrum (volt iskola) Badacsonyi u. 12. hátsó udvar
felől
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Az Önkormányzat és a Fürdőegyesület Lapja
Felelős kiadó: Vella Zsolt polgármester
Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Vezetője: Fedőné Vodenyák Katalin
Nyomdai munkák: VISUAL.HU Kft., Tapolca
Nytsz: MKM B/PHF/1461/Ve/94.
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