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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010
Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett
Tisztelt Választópolgárok!
Polgármester jelölt Ábrahámhegy:
Jelölt neve és a jelölő szervezet
2010. október 3-án ismét általános önkormányzati válaszVella Ferenc Zsolt
független
tásra kerül sor. Négyévente egyszer van lehetőség arra, hogy
közös ügyeink vitelére helyi önkormányzati képviselőket és
Egyéni listás települési önkormányzati képviselő jelöl- polgármestereket válasszunk. Közös döntésünk hosszú időre meghatározza településünk sorsát, így nem mindegy ki
tek Ábrahámhegy:
jár el képviseletükben.
Jelölt neve és a jelölő szervezet
Vegyen részt Ön is a választáson, adjon felhatalmazást a
Fedőné Vodenyák Katalin
független
közügyek intézésére!
Gáspár József
független
Kik jogosultak részt venni a helyi önkormányzati képviGóth Péter
független
selők és polgármesterek választásán?
Homonnay Zsombor
független
A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező
Hus-Wéber Gábor
független
minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió
Kovács József
független
más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhelyZavari Judit Andrea
független
lyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog,
hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesteÁbrahámhegy, 2010. szeptember 6.
rek választásán választható és - amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó
Helyi Választási Bizottság tagjai
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete legyen. Polgármesterré és főpolgármesterré magyar állama Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagját 99/2010. polgár választható.
A Magyar Köztársaságban minden menekültként, beván(VIII.18.) Kt. határozatával megválasztotta.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38 § (1) doroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú szebekezdés c) pontja alapján a Helyi Választási Bizottság tag- mélyt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képjainak nevét, hivatali helyiségének címét az alábbiak szerint viselők és a polgármesterek választásán - amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik
közzé teszem.
- választó legyen.
Helyi Választási Bizottság (ellátja a szavazatszámláló biAz Alkotmány értelmében nincs választójoga annak, aki
zottság feladatait is)
jogerős ítélet alapján:
Elnöke: Baki Jánosné
• cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság haElnökhelyettese: Csillag Istvánné
tálya alatt áll, illetőleg
Tagjai:
• a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll,
Iváskó Mihályné, Pacsi Józsefné, Gallerné Szőke Borbála
• szabadságvesztés büntetését tölti, vagy
Póttag: Hornyák Róbert
• büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezeA Helyi Választási Bizottság hivatali helyisége:
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ábrahámhegy, 2010. szeptember 6.

lését tölti.
Külföldön élő magyar állampolgár az önkormányzati választáson nem szavazhat. Amennyiben a polgár külföldi letelepedés szándékával elhagyja az országot, nem rendelkezik választójoggal.

Soltész Attila A külképviseleten való szavazást az önkormányzati válaszHelyi Választási Iroda Vezetője tás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé.
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Jelölés és a választás rendszere
a) A települési önkormányzati képviselők választása
A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a
településen megválasztható képviselők száma, de szavazata
akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
Ábrahámhegy községben betölthető képviselői helyek száma: 4 fő

neve alatti, feletti vagy melletti körbe írt két, egymást metsző vonallal adtak le. A törvényben meghatározottnál több
szavazatot tartalmaz, vagy kiesett jelöltre adtak le. Egyéb
megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést
tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét
kihúzták, illetve nevet hozzáírtak.
Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a
borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell
dobnia. Ha a választópolgár a szavazólap urnába helyezése
előtt jelzi, hogy annak kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe új lab) Polgármester választása
pot ad ki, és ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottAz lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a leg- ság a rontott szavazólap helyett újat - személyenként - csak
több érvényes szavazatot kapta.
egyszer adhat ki.
c) A megyei közgyűlés tagjainak választása
A megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát pártok
és egyéb társadalmi szervezetek állítanak. A választópolgár
egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok
arányában jutnak mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5 %-át megszerezték.
A szavazás módja
- Szavazni csak személyesen lehet. Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet. A szavazatszámláló bizottság
először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy
szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím
igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi,
könyvecske formátumú) vagy
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően
kiállított vezetői engedély (kártya formátumú)
és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles viszszautasítani. A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a
polgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és
a névjegyzéken is szerepel. Fontos ezért, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik, máskülönben a
szavazólap nem érvényes. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. Jelöltre/listára szavazni a jelölt/lista
neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet. Érvénytelen az a szavazólap, amely
nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, amelyet érvénytelen szavazólapon adtak le, nem tollal a jelölt/lista
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A választási eredmény megállapításáról készült jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes települési önkormányzat választási irodájában a szavazást követő három napon belül
(2010. október 6-ig) megtekinthető.
Szavazás a bejelentett tartózkodási helyen (igazolással
szavazás)
Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással – bejelentett tartózkodási helyén
gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-át megelőzően jelentette be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén
16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy
a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon! Az
igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a
tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.
Szavazás mozgóurnával
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló
bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak
írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti
szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
Kampánycsend
A korábbi szabályozástól eltérően már csak a szavazás napján van kampánycsend, így kampányt 2010. október 3-án
00:00 órától 2010. október 3-án 19:00 óráig folytatni tilos.

Tisztelt Ábrahámhegyiek!
Mondandómat először is a köszönet szavaival szeretném
kezdeni. Szeretném megköszönni, hogy az elmúlt 8 év során,
melyből 4 évet alpolgármesterként, 4 évet pedig polgármesterként töltöttem el, segítették képviselő-testületünk munkáját minden területen, javaslataikkal, tanácsaikkal, közreműködésükkel támogattak bennünket. A rendezvényeink sikeres
lebonyolításában is nagyon-nagy odaadással dolgoztak, tettek, hogy örömet szerezzünk az itt lakóknak és a hozzánk látogató vendégeknek.
Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a jó szándékú bírálatokról sem, melyek szintén nagy segítséget nyújtottak abban, hogy belőlük tanuljunk és az elkövetkező időkben
ezek figyelembevételével végezhessük munkánkat.
Arisztotelész szerint az emberek a közös jóért hozzák létre az
olyan közösséget, mint az otthon, a falu.
A közös jó, a közös cél, a közös érdek szem előtt tartásával
lehet legjobban vezetni, igazgatni a közösségeket.
Az önkormányzat különféle adottságú személyiségek munkáját hangolja össze, mind a hivatalban, mind a képviselőtestületben. Éppen ezért a „csapat” működését úgy kell szervezni, hogy a lehető legjobb végeredményt érjük el.
A helyi döntéseket a helyi választópolgárok közössége hozza. Dönt a polgármester, a képviselők személyéről és ezáltal
meghatározza, hogy a következő négy évben kik döntsenek a
települést érintő kérdésekben.
Szerencsére manapság egyre inkább növekszik a helyi ügyek
iránti érdeklődés. Emiatt elsődleges feladatunk, hogy jól informáljuk az érintetteket, és hogy a helyi ügyekben megfelelő módon járjunk el.
A polgármester és a képviselő-testület is szintén helyi lakosokból áll. Ez azért is fontos, mert a képviselő-testület a településen élők választott képviselete, a polgármester a választott vezető, ennek megfelelően minden energiáját arra kell
fordítania, hogy biztosítani tudja az itt élők által elvárt életminőséget. Választástól-választásig az önkormányzati munka
nem más, mint a szűkös források újraelosztása. Nem mindegy, hogy a csekély mozgásteret milyen mértékű életminőség-javításra tudjuk felhasználni, hová tegyük a hangsúlyokat?
Tudnunk kell, hogy a fontos információk nemcsak az önkormányzatnál, vagy jelölteknél születnek, hanem a településen élőknél is. A közösségi kapcsolat a lakossággal való folyamatos párbeszéd azért is fontos, mivel a lakosságtól mindig
valós képet kaphatunk a település állapotáról, az aktuális igényekről és fejlesztési szükségletekről. Az emberek többnyire
azt szeretnék, hogy a problémákat helyettük oldja meg valaki. Valaki, aki tapasztaltabb, nap mint nap szembesül a gondokkal, aki átlátja az ügyeket.
Valójában azonban a település ügyeit a testület és a hivatal
dolgozói együtt oldják meg.
Ha nem így lenne, senki nem lenne alkalmas polgármesternek, illetve helyi vezetőnek, hiszen nem lehet mindenhez érteni egyszerre. A fontos az, hogy lássák a választók, hogy az
önkormányzat testülete ismeri a problémákat, nem lehet újat
mondani nekik, s hogy ezekről felelősen gondoskodik.

Ezen megfontolásból jelöltettem ismét magam polgármesternek.
Négy év alpolgármesterség és négy év polgármesterség mellett
is teszek azért, hogy minél szélesebb ismeretekkel rendelkezzek. Tanulok a budapesti Általános Vállalkozási Főiskola közszolgálati alapszakán immár másodévesként, hogy még szélesebb körben és még naprakészebben tudjak tenni az önkormányzat , illetve a község működéséért, fejlődéséért.
Utolsónak, de nem utolsó sorban említeném meg családomat. Feleségem, gyermekeim, szüleim, feleségem szülei, illetve a nagyszülők támogatását, akik mögöttem, mellettem álltak, állnak és a jövőben is segítik és támogatják ez irányú tevékenységemet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy időt szántak és elolvasták gondolataimat.
Továbbra is tegyünk közösen a mi kis falunkért, Ábrahámhegyért.
Tisztelettel: Vella Zsolt

Gáspár József képviselőjelölt
programja
1990 óta vagyok Ábrahámhegy képviselő testületének tagja. 2006-ig mint polgármester, az elmúlt 4 évben mint képviselő vettem részt a munkában.
2006 óta eltelt időben az új összetételű testület befejezte
azokat a megkezdett beruházásokat, amelyeket már korábban
megkezdtünk, vagy elterveztünk.
Befejeződött a belterület csatornázása, amelynek munkájában mint a Viziközmű Társulat elnöke vettem részt. Rövidesen megkezdődik a társulat végelszámolása. Az évekkel ezelőtt
megkezdődött strand felújítása mostanra azt biztosítja, hogy a
strand nem csak a helyieknek, hanem az ide látogatóknak is
kellemes kikapcsolódást, pihenést nyújt.
Elkészült a temetőkápolna, amely hosszú ideje szerepelt az
Önkormányzat tervei között. Néhány elképzelés nem valósulhatott meg pályázatok hiányában, illetve elutasítás miatt. Az
elmúlt négy évben a testület kiegyensúlyozott gazdálkodást
folytatott, amelynek eredménye, hogy a működési kiadások,
felújítások és beruházások ellenére településünk pénzügyi tartalékkal is rendelkezik. Ez a tartalék elég lehet arra, hogy a további pályázati lehetőségek kihasználása érdekében az Önkormányzat saját erőt tud biztosítani.
Az elmúlt 20 évi munka tapasztalatával úgy érzem, hogy
még hasznára tudok lenni a településnek, ezért indulok az önkormányzati választásokon képviselő jelöltként.
Az elmúlt négy évben három évi tiszteletdíjamat nem vettem fel, azt a polgármesterrel egyeztetve a község rendezvényeihez, testvér-települési kapcsolatokhoz, nyugdíjas klubnak,
alapítványok támogatására fordítottam.
Bízom abban, hogy az elmúlt 20 évben a község érdekében
végzett munkámat értékelve a választók lehetővé teszik, hogy
a következő négy évben is képviselői munkát végezhetek községünk fejlődése érdekében.
Ábrahámhegy, 2010. 09. 07.
Gáspár József képviselőjelölt
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Fedőné Vodenyák Katalin képviselőjelölt programja

Góth Péter képviselőjelölt
bemutatkozása

Tisztelt Ábrahámhegyiek!

Tisztelt ábrahámhegyi választópolgárok!

Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki
2006-ban támogatott abban, hogy képviselő lehessek. Családi vonatkozásban a négy évvel ezelőtti állapothoz képest
annyi változás történt, hogy megismerkedhettem az anyaság csodálatos érzésével, mert tavaly augusztusban egy kisfiúval bővült a családunk. Az eltelt időszakban igyekeztem
az emberek hozzám intézett kéréseit, észrevételeit a polgármester, a testület felé tolmácsolni, és megvalósítani azokat.
Úgy érzem, az előző választáskor írt programomhoz hűen
dolgoztam a négy év alatt. Sajnos azt nem sikerült elérnem,
hogy a helyiek ingyen mehessenek be a strandra, emellett
azonban továbbra is kitartok.
Az elmúlt négy évből én mindenképpen kiemelném a
közösségi élet fellendítését, amelyben én is rendszeresen
részt vettem. Én szerkesztettem az Ábrahámhegyi Hírmondót Bakosné Erzsikével együtt. A közösségben végzett
munkám kiterjedt még a képviselőségen túl a Nők a Balatonért Egyesület vezetésére, ahol az egyesületi tagokkal
együtt szerveztük az évenkénti kétszeri szemétszedést, a halászléfőzést, az év végi mikulás és ádventi rendezvényeket.
Sok beruházás megvalósult 2006 óta, azonban akad még
teendő bőven. A közeljövőben a Tompos hídnál található
buszmegálló is új külsőt kap. Sajnos a Patak utca átmenő forgalmát csökkenteni és lassítani nem lehet, a gyalogos
forgalom ellehetetlenült, ezért a sétányok fejlesztését kell
előtérbe helyezni, gondolok itt a szilárd burkolat, térkövezés kialakítására, mert eső után nagy a sár. A régi Posta alatti kis gyalogos híd is felújításra szorul, hisz mostani állapotában nehéz rajta közlekedni. Véleményem szerint szükség
lenne egy csónakkikötő létrehozására a jelenlegi patakbefolyó mellett, mellyel együtt megvalósulna az is, hogy a sétálók is szabadon lejuthassanak a Balatonhoz, ne csak a strandon keresztül, belépőjegy váltásával. Sok kis utca nagy esőzések után nehezen járható, ezért aszfaltozásuk elengedhetetlen. Ezzel együtt a vízelvezetés problémája is megoldásra vár. Számos feladatot azonban csak pályázati támogatással lehet kivitelezni.
A településünk az elmúlt négy évben sokat szépült, szemetesek, padok kerültek kihelyezésre, és virágosabb, ápoltabb lett környezetünk. Erre továbbra is oda kell figyelni!
Ennek érdekében lehetne egy komposztáló telepet létesíteni, és a már komposztált zöldhulladékot felhasználni a község virágágyásaiban, és az esetlegesen keletkező felesleget a
későbbiekben értékesíteni.
Remélem, hogy megtisztelnek bizalmukkal, tovább folytathatom a megkezdett munkát, és továbbra is tevékenyen
részt vehetek községünk életében!
Tisztelettel:
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő jelölt

Góth Péter vagyok, 1971-ben születtem Esztergomban. Kőműves szakmunkás bizonyítványomat 1989-ben
kaptam, azóta is a szakmámban dolgozok. Ebbe a kedves
kis községbe 2003 óta rendszeresen jártam nyaralni, majd
2008 nyarán itt telepedtünk le párommal, aki helyben házi
gondozó. Mindketten úgy érezzük, sikerült beilleszkednünk és be is fogadtak bennünket az itt lakó emberek. Szeretünk itt élni Ábrahámhegyen, jó döntést hoztunk, amikor ideköltöztünk. Kezdettől fogva részt vettem minden
közös rendezvényen, segítettem ahol tudtam. A halászléfőzés, a falunapon és a bornapokkor rendezett főzések állandó résztvevője vagyok, hajam mennyiségére utalva minden
általam készített étel „Kopasz módra” készül. Segítettem a
januári falusi disznóvágáson is. Mivel a labdarúgás a kedvenc sportom, ebben is aktívan közreműködök. Télen teremfocit szerveztem a fiataloknak hetente két-három alkalommal, februárban tagja voltam a Kistérségi sportversenyen induló csapatnak ahol harmadik helyezést értünk el,
majd júliusban ismét, amikor a második helyet szereztük
meg. Társadalmi munkában megjavítottam a tornaterem
meglazult, kiálló, ezért balesetveszélyes parkettáit, lefestettem a kapukat a sportpályán. Ezzel a kis felsorolással a teljesség igénye nélkül csak szerettem volna rávilágítani arra,
hogy bármiről legyen is szó, rám mindig lehet számítani,
szívesen megteszek bármit a faluért és az itt élőkért. Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik ajánlószelvényük
átadásával bizalmat szavaztak nekem és hozzájárultak ahhoz, hogy október 3.-án részt vehessek az önkormányzati választásokon, mint képviselőjelölt. Sikeres megválasztásom esetén is arra fogok törekedni, hogy az ábrahámhegyiek büszkék legyenek arra, hogy itt élnek, az ide ellátogató
nyaralók pedig jó szívvel gondoljanak az itt eltöltött napjaikra. Hogy mit kellene még az elkövetkezendő időszakban tenni, erre vonatkozóan konkrét dolgot nem említenék, mert véleményem szerint jó irányba halad a fejlődés
minden területen, s úgy gondolom hogy az elképzelések,
tervek megvalósulásának csak a rendelkezésre álló pénzeszközök szabhatnak határt. Ígérni a magam részéről csak anynyit szeretnék, hogy minden esetben Ábrahámhegy és az itt
élők, itt pihenők érdekeit képviselem, ha erre lehetőséget
kapok Önöktől. Jó egészséget és megfontolt, felelős voksolást minden ábrahámhegyi választópolgárnak!
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Ábrahámhegy, 2010.09.05.
Tisztelettel:
Góth Péter képviselőjelölt

Homonnay Zsombor képviselőjelölt
bemutatkozása
Tisztelt Választópolgárok, Kedves Lakók és Nyaralók!
Szeretném megköszönni, hogy ajánlószelvényeik átadásával
lehetőséget biztosítottak az Ábrahámhegyi Képviselő Testületbe
történő jelölésemhez.
Többen talán tudják, hogy a nyarak, a Balaton szeretete születésem óta Ábrahámhegyhez köt. Dédnagyapám, Hámori Mihály
az elsők között, 1932-ben épített nyaralót a településen. Pénzügyi feladatok ellátásán keresztül, aktívan közreműködött, - a
köznyelvben akkor még „a Séd”, mostani nevén a Burnót patak
által kialakított fövenyen - a Fürdőegyletben és településünk mai
arculatának kialakításában. Közös munkával ültették el a strandhoz vezető út fáit, építtették fel az első strandkabinokat, és öszszefogásuk eredményeként lett vasútállomás Ábrahámhegyen.
Gyermekeinkkel és feleségemmel, Kandikó Ágnessel kilenc éve,
azzal a szándékkal költöztünk Ábrahámhegyre, hogy a városi élet
forgatagát magunk mögött hagyva, természet közelibb gyermekkort biztosíthassunk három lányunk számára. Az itt töltött évek
alatt, Veres Tibor építész barátom tervei alapján, a falu központjában felépítettük az Ábrahám Teázót. A keszthelyi Agrártudományi Egyetemen 1989-ben szereztem általános agrármérnöki
diplomát. Az egyetem elvégzése után sok időt tölthettem Franciaországban és Svájcban, dolgozhattam falusi környezetben, farmokon, így megismerkedhettem a vidéki élet számos rejtelmével. Itthon, közel 10 évig tevékenykedtem az élelmiszeripar különböző területein. Később saját vizsgálatokba kezdtem és több
újszerű élelmiszer, étrend-kiegészítő készítmény fejlesztésében
vehettem részt, és publikálhattam munkatársaimmal, partnereimmel. Ehhez elengedhetetlen volt a természetgyógyászat több
ágazatának megismerése. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem,
Egészségtudományi Kar, Természetes Élet- és Gyógymódok Szakának hallgatója vagyok. Társadalmi szerepvállalásom Ábrahámhegyet is érintő állomása a Túravitorlás Sportklub vezetésének
felvállalása volt. E beosztásom által második éve aktív szemlélőjévé és részesévé váltam településünk közigazgatási kérdéseinek.
Személyes kapcsolatokat építettem ki azon országos közintézményekkel, hivatalokkal, és hatóságokkal, amelyek mind a kikötő,
mind pedig vízparti településünk életére hatással vannak, vagy a
jövőben lehetnek. Mindezt szeretném Ábrahámhegy további fejlődésének szolgálatába állítani. Szándékaim szerint olyan települést szeretnék Ábrahámhegyen, amely természeti és kulturális kincseit képes megőrizni, sőt gyarapítani. Üdülőövezeti jellegéből adódóan, célom olyan közösség továbbépítése, amelyben
mind az állandó lakosok, mind az itt nyaralók együttes gondolkodása által, közösségi szellemben fejlődhet tovább a falu, szélesedhetnek kapcsolataink, kulturális és anyagi lehetőségeink. A
vízi életről szerzett saját és hasonló ismeretekkel rendelkező barátaim tapasztalatait szeretném a település javára fordítani. Szeretném megtalálni annak korrekt lehetőségeit, hogy mind több
ember számára váljon hozzáférhetővé a part, és mind többen hódolhassanak vízhez kapcsolódó kedvteléseiknek. Szeretnék közreműködni abban, hogy minden korosztály számára kielégítő és
biztonságos közlekedési feltételek jöhessenek létre. Az itt élők,
nyaralni és pihenni vágyók számára is kielégítő, nyugodt és kiegyensúlyozott környezet épülhessen. Legyen helye a tartalmas

szórakozásnak, de teret nyerjen a nyugalom és a csend is. Legyen kiküszöbölhető a falut terhelő túlzott nyári gépjárműforgalom, legyenek újra parkjaink. Lehetőségeket látok olyan, nem
szezonális munkahelyek létrehozására, amely egyrészt bevételt jelenthet a település számára, ugyanakkor segítséget nyújthat az itt
élőknek, kisgyermekes családoknak és ingatlantulajdonosoknak.
Fontos volna felmérni és képet alkotni a lakosság egészségi állapotáról, ami alapján a háziorvosi rendelővel együttműködve, az
orvostudomány által elfogadott alternatív eljárásokkal, tanácsadással ki lehetne egészíteni a betegellátást. A helyi vállalkozókat
segíteni kell abban, hogy közbeszerzési pályázatokat is elnyerve lehetőségük legyen mind több munkát elvégezniük a településen. Személy szerint minden probléma megismerésére és megoldási lehetőségeinek felkutatására nyitott kívánok lenni. Szeretnék a falu közösségének olyan képviselőjévé válni, aki könnyen
megtalálható, akihez bizalommal fordulhat mindenki és elsődlegesen az itt élő és nyaraló közösség ismereteire támaszkodva,
megfelelően előkészített döntésekhez segítheti az Önkormányzatot.
Telefonszámom: 06/30/9408-873
Tisztelettel:
Homonnay Zsombor képviselő jelölt

Kovács József képviselőjelölt
programja
Tisztelt ábrahámhegyi lakosok!
Az Önök bizalmából már 8 éve képviselője lehetek a település közös ügyeinek, ezért már két alkalommal is lehetőségem volt
bővebb bemutatkozásra, emiatt most csak a változásokról tennék
említést. Legfőbb változás az, hogy gyermekeink már megint 4
évet öregedtek, a nagyobbik gimnáziumba, a kisebbik általános
iskola hetedik osztályába jár. A hegyközségek összevonása miatt már nem vagyok elnöke a volt szervezetnek, viszont ma is
borászkodással, és annak kereskedelmével foglalkozom. Az elmúlt választási ciklusban egy olyan képviselőtestület állt össze,
amely a település érdekében remekül együttműködött. Meglátszott ez a falu rendezettségén, és a közösségi programok színvonalán is. A tervezett beruházások többségét sikerült megvalósítani, csak pár példát említve: temetőkápolna, falubusz, traktorvásárlás, hivatali udvar térburkolása, akadálymentesítése, strandfejlesztés, csatornázás befejezése, kilátó környékének parkosítása stb. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nincsenek további teendők, hisz továbbra is megoldásra vár több helyen a közvilágítás
bővítése, utak aszfaltozása, felszíni esővízhálózat megtervezése és
kiépítése, a régi „Fagyöngy” épület helyén egy közpark kialakítása, patakparti sétány további fejlesztése, az önkormányzati épület
tetőszerkezetének teljes felújítása, és még sok más dolog. A szociálisan rászorulókról és az idősekről is gondoskodni kell, támogatni a gyermekes családokat és az iskolába járó fiatalokat. Vállalkozóbarát politikával ösztönözni a helyi vállalkozások kialakulását, ezáltal munkahelyek teremtését. Az elmúlt években kialakult és hagyományossá vált sport és szabadidős programok, valamint kiállítások megrendezése is feladata kell, hogy legyen a felálló új önkormányzatnak. Tennivaló tehát akad bőven. Ehhez a
munkához ajánlom fel segítségemet, megköszönve eddigi bizalmukat és kérve további támogatásukat.
Tisztelettel: Kovács József képviselő jelölt
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Hus-Wéber Gábor képviselőjelölt
bemutatkozása
Hus-Wéber Gábor vagyok. Független jelöltként indulok a
képviselő testületi tagságért. Dédszüleim 1930-ban építettek
nyaralót a Sziget utcában. Együtt álmodták meg Ábrahámhegy
jövőjét az akkori betelepült családokkal. Együtt építették a Burnót patak homokos befolyójánál a máig híres strandunkat, közösen ültették a platánsort a strand elé. Budapesten születtem
1963-ban. Az Arany János Gimnáziumban érettségiztem, és az
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szereztem meg doktori címemet mint jogász. Családommal együtt minden szabadidőnket itt töltöttük Ábrahámhegyen,és feleségemmel, Csákvári Zsuzsannával, aki Hévízen dolgozik gyógytornászként, 13 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy ideköltözünk a Sziget utcai házba.
Nem gyakorlom hívatásomat, mert három fontos dolog van az
életemben: egyenesség,őszinteség, igazságosság, és ezzel a mentalitással nem sok babér teremne nekem a jogi pályán. Ezért inkább a család vállalkozásában működő Szeremley pincészetnél
dolgozom. Borbemutatókat és borkóstolókat tartok ott. Képviselőként szeretnék majd Ábrahámhegy természeti és kulturális
örökségének védelmére hangsúlyt helyezni. Egy leendő piac létrehozásával lehetne ösztönözni, és segíteni a helyi lakosokat egy
önállóbb, a globalizmustól elszakadó faluközösség kialakítására.
Erre lehetőséget nyújtanak az új jogszabályok, mely szerint őstermelői igazolvánnyal bárki szabadon árulhat.(lásd káptalantóti
piac) Szívesen támogatnám a helyi borászok összefogását, hogy
közösen nagyobb erővel lehessenek jelen a piacon. Nyaralóként,
és helyi lakosként is megtapasztaltam az itteni életet, ezért átérzem mindkét oldal elvárásait, és gondjait. Azokat az ábrahámhegyi értékeket megbecsülve, amiért ideköltözött 80 éve családunk: a csendért, a nyugalomért, a természet szépségéért, a levegő és víz tisztaságáért fogok mindent megtenni, hogy ezeket a
jövő nemzedékének átadhassuk, mint ahogy azt szüleim, nagyszüleim és dédszüleim is tették. Ép ezért ellenzem, a Burnót patakba tervezett tisztított szennyvíz bevezetését is. Vissza kellene
állítani a postát. Fontosnak tartom, hogy a helybeliek és nyaralótulajdonosok jobban beleszólhassanak a falut érintő aktuális eseményekbe. Jó példa erre a szeptember 4-ei falugyűlés, amely reményeim szerint, nagyobb egységbe kovácsolja az embereket egy
közös cél érdekében, és ez a közös együttgondolkodás folytatódhatna tovább más ügyekkel kapcsolatosan is. Képességeimet felajánlva szeretnék falunkért, Ábrahámhegyért tenni, mint képviselő.
Tisztelettel: Hus-Wéber Gábor képviselő jelölt

Zavari Judit képviselőjelölt
bemutatkozása
Tisztelt Ábrahámhegyiek!
Gyermekkorom óta itt lakom. Szeretem a falumat. Fiatalként
valószínűleg könnyebb lett volna valamely nagyvárosban érvényesülni, én azonban mindig maradni akartam, a nehezebb utat
választottam. Zánkán a Gyermekközpont középiskolájában tanítok német nyelvet. Mellette a Veszprémi Egyetem anglisztika – angoltanári szakán tanulok. A közelmúltban elvégeztem a
Műegyetem közoktatási vezető szakát, ahol az oktatással, önkormányzatisággal kapcsolatos jogszabályokat alaposabban megismertem. Családomat ismerik, férjemet most kezdik megismerni. Tanár és informatikus. Révfülöpön, Zánkán és a Gyermekközpontban tanít. Világom közepe négy éves Marci fiam. Sze6

retünk itt élni. Most 41 éves fejjel jutottam el odáig, hogy egyre inkább foglalkoztat a település gondja, baja, öröme. Megköszönöm a bizalmat, hogy rám is gondoltak, gondoltatok képviselőjelöltként. Szívem, lelkem ábrahámhegyi. Képviselőként szélesebb spektrumban ráláthatok a falu életére, s talán tudok abban segíteni, hogy a mindenkori vitás kérdések az érintettek számára a lehetőségek szerint a legjobban, vagy legalább elfogadhatóan alakuljanak. Kérdéseikre, kérdéseitekre szívesen válaszolok
személyesen, vagy a zj325@freemail.hu E-mail címen.
Zavari Judit

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
2010. június 17.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
döntése alapján az Ábrahámhegyi Bornapok megrendezésére 2010.
augusztus 4 - 8-ig kerül sor. A rendezvény szervezője Ábrahámhegy Község Önkormányzata.
Helyben lakó borosgazdák települhetnek ki és egy – a képviselő-testület által meghívott – borkiállító, valamint meleg-, hidegétel
üzletkörrel két vállalkozó.
2010. június 25. közmeghallgatás
1. Közrendvédelmi beszámoló.
Horváth József Révfülöpi Rendőrőrsparancsnok
Ábrahámhegy állandó lakosainak száma a nyári idegenforgalom
idején megtöbbszöröződik, akár tízszeresére is. A község területén a
71. sz. főközlekedési út halad át.
A rendőrség részéről az ellenőrzés folyamatos. Nyáron a magas
vendégforgalom miatt jelennek meg a balatoni településeken az utazó bűnözők.
A községben bűnügyileg fertőzött helyek a strand, a parkolók, a
Virág, Vasút utca környéke. A fertőzött területet az üdülőjellegre
vonatkozóan kell érteni, amely itt a községben közepes.
A jellemző bűnelkövetés a betöréses lopás, illetve a besurranásos
lopás. Az utazó bűnözőket kiszűrik. A gazdasági válság és a munkahelyvesztés miatt több a bűncselekmény. A bűncselekmények 30-50
%-a az áldozatok hanyagsága miatt következik be, az autóban hagynak nagy értékű műszaki cikkeket és ez szinte kínálja magát a bűnözőknek.
A bűnmegelőzésbe bevonják az ábrahámhegyi polgárőrséget is,
akik napi szinten látnak el szolgálatot. A polgárőrség hozzájárul a
közbiztonsághoz, közös szolgálatellátás is van.
A rendőrőrs munkájának színvonalán folyamatosan javítanak és
folyamatos a járőrőzés.
A nyári szezonban a rendőrőrs létszáma is emelkedik, Ábrahámhegyet átcsatolták a Révfülöpi csoporthoz, 2009. óta oda tartozik.
Ruzsa Zoltán a körzeti megbízott. Révfülöptől Balatonedericsig tartozik hozzájuk, ez 28 km-es partszakasz.
Balesetveszélyes helyek a községben a Salföld felé vezető út, a
71. út kereszteződése. A 71. sz. főközlekedési úton nagy az autós- és
gyalogosforgalom, amelynek a rendjét fenn kell tartani. A sebességmérések folyamatosak a településen, már éjszaka is tudják mérni a
sebességet. A tavalyi évben négy közlekedési baleset történt.
2. Közérdekű kérdések és javaslatok.
Vella Zsolt polgármester
A szemétszállítás díja és módja, a szolgáltató az idei évben változott, lényegesen magasabb lett a díj. A mai ülésre meghívásra került az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Társulás részéről Tasnádi Tibor projektvezető és a Remondis

Kft. Tapolca részéről Kiss Nándor ügyvezető, hogy tájékoztassa a
lakosságot a szemétszállításról.
Tasnádi Tibor projektvezető
Ezt a társulást 2005. évben hozták létre. 2009. július 15-től Magyarországon nem lehet olyan szemétlerakó, amely nem rendelkezik védelemmel, nem folyhat keresztül rajta a talajvíz.
Az önkormányzatok az EU által felkínált támogatásból hozzák létre ezt a beruházást. A lerakóknak a csurgalékvíze nagyon
szennyezett. Ez a beruházás két milliárd forintba került. Ennyibe került Királyszentistvánon egy két hektáros hulladéklerakó,
hulladékfeldolgozó üzem, Tapolcán, Pápán, Ajkán és Veszprémben
egy szelektív hulladékot válogató csarnok, Tapolcán, Pápán, Ajkán
egy hulladék átrakó állomás és Balatonfüreden egy komposztáló
telep felépítése valamint csatlakozik még hozzá 400 db szelektív
hulladékgyűjtő sziget megépítése.
A munka elkészült, holnapután lesz az ünnepélyes megnyitó. A
sok jó között van rossz is, nyilván azért kértek meg engem, hogy
jöjjek el és mondjam el, hogy miről is beszélünk.
Tavaly július 15-e óta Tapolcára kerül a hulladékszállítás, melyet
a Remondis Kft. Tapolca végez.
2010. év egy átmeneti év és 2011. évben történik meg véglegesen
a szemétszállítási díj megállapítása.
Az új üzemnél bizonyos szabályokat be kellett tartani. Melyek
voltak ezek: szigetelt lerakó kellett, megfelelő hulladékszállítási engedély, megfelelő járművek, megfelelő szakképzettségű emberek.
A szelektív hulladékgyűjtés arányát emelni kellett 20 %-ra az
összes hulladékon belül, a lerakóba került bomló szerves anyagot
jelentősen csökkenteni kellett.
Előzetes kalkuláció szerint a 2011. évtől várható díj 34-35 ezer
forint lesz évente, egy 120 literes edényre vetítve.
Ez nagy szám, tudja akik itt ülnek nem termelnek hetente 120 liter hulladékot. Akiknél ez indokolt, ott be lehet vezetni azt, hogy a
kukát kisebbre cseréljék 80 ill. 60 literesre, ez alá nem lehet menni,
mivel a kisebb edényt a kukás autó nem tudja felvenni.
Ő a keletkezett hulladékot - pl. konyhai - komposztálja, a műanyag palackot szelektív hulladékgyűjtő szigetre viszi, ezzel például a keletkezett hulladék mennyisége csökkenthető.
A heti egy alkalommal történő űrítés jogszabályi kötelezettség,
ezt tartalmazza a díj, valamint évi egyszeri lomtalanítást és a szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemeltetését.
A díjkalkuláció egy hosszas egyeztetési folyamat eredményeképpen alakult ki, a bevételek és a költségek figyelembevételével.
2011-ben lesz valóban látható, hogy a rendszer mennyi költséggel fog működni, mennyi lesz a villanyszámla, a gázszámla, munkabérek, akkor tudják véglegesíteni, hogy mibe kerül ez a rendszer.
Kiss Nándor ügyvezető
2009. júliusában vették át a szemétszállítást a BÖKI-től. A községből a szemetet Tapolcára szállítják. A cégük rendelkezik olyan
hulladéklerakóval ahová engedéllyel helyezik el a hulladékot.
A jövőben Veszprém megye 158 településéről a szemét direkt
Királyszentistvánra kerül beszállításra, ez a veszprémi, balatonalmádi és a balatonfüredi gyűjtő körzeteire vonatkozik. A központi lerakótól legmesszebb lévő térségek Pápa, Ajka és Tapolca pedig úgy
oldja meg, hogy egyes városokban építetett hulladékkezelőt.
A Remondis Kft. Tapolca körzetéhez 42 település tartozik, ebből
három város. Évi 17-18 ezer tonna hulladékot kezelnek.
2009. júniusában 250 Ft+Áfa volt egy darab 120 literes kuka
űrítése, 2010.év átmeneti év lesz.
A Társulás pályázatot írt ki a megyében keletkező lakossági hulladék elszállítására vonatkozóan, melyet a Remondis Kft. Tapolca több egyéb szolgáltatóval konzorciumként megpályázott és ezen
pályázatot elnyerte.
A díj képzésénél figyelembe kellett venni a rendszer költségét, az

évi 52 alkalommal történő elszállítást, évi egy lomtalanítást, szelektív hulladékgyűjtést. A díj négy fordulós egyeztetésen ment keresztül a társulás és a konzorcium között. A díjképzés egységes díjpolitikai elvek alapján került megállapítása. A hat szolgáltató területén
5-6 %-os díjdifferencia van. Az egész rendszer úgy került kiszámításra, hogy minimális nyereség 2,3 %-os. A 2011. év végi kalkuláció
alapján tudják megmondani a 2012. évi díjakat. Elképzelhető, hogy
azt tudják mondani, ugyanannyi marad az ár, vagy csökken vagy nő
2 %-kal. Ennek függvénye, a bérek, üzemanyag stb.
Lehetőség van a 120 literes edény kisebbre, 60 literesre történő
cseréjére, de extrém esetben ha hirtelen lecsökkentené mindenki a
60 literesre, akkor a meglévő költségek mellett nem lehetne fenntartani a szolgáltatást és a következő évben a 60 literes elszállítása is annyiba kerülne mint a 120 literesé. A szelektív hulladékgyűjtő 400 db sziget tovább fog növekedni, még további 150-et vállaltak 2012-2013-ban. Be fogják vezetni a háztól a szelektív hulladékgyűjtést, csak szelektív hulladékot helyez ki a lakosság.
Vella Zsolt polgármester A szelektív hulladékgyűjtő sziget pályázat útján került kialakításra a Fürdőegyesülettel közösen, most
van kialakítás alatt a futballpályánál.
Fókás Elemér Tavaly hetenként kétszer gyűjtötték a szemetet
nyáron, az idén is így történik?
Vella Zsolt polgármester Két éve nyáron még a szemetet a
BÖKI cég szállította el. Jelenleg ez nem fér bele a díjba.
Pattantyús Miklós Lehet-e fémmel bővíteni a szelektív hulladékgyűjtést?
Tasnádi Tibor projektvezető A fém hulladékgyűjtőt konténerestől együtt lopják el, nem célszerű ott ahol őrizetlen a gyűjtés.
Németh Gábor Kérdezi, hogy az emblémás szemétszállító zsák
ára mennyibe kerül és hány literes.
Kiss Nándor ügyvezető A zsákot az önkormányzatnál lehet
megvásárolni és 110 literes, amelynek ára 480 Ft.
Tasnádi Tibor projektvezető A szemétszállítási díjban nemcsak
a működtetés költségét kell fizetni, hanem az amortizáció költségét
is ki kell termelni. A balatonrendesi szeméttelepnél is fel kellett volna halmozni a rekultiváció költségét is. A kukás autó 10 évig jármű,
utána meg kell vásárolni.
Soltész Attila körjegyző Milyen nagy a különbség a régi és a jelenlegi szemétszállítási díj között, ezt sokan felvetik. A díjat minden évben az önkormányzat saját erőből jelentős összeggel egészítette ki, a különbözeti összeget a szemétszállító cég felé befizetette,
de ezt az önkormányzat már nem tudja vállalni.
A mai Napló újságban jelent meg egy cikk, Czaun János ÉszakBalatoni Regionális Szilárdhulladék-kezelési Társulás elnökének
nyilatkozata szerint, hogy a szemétszállítás összköltsége 2,3 milliárd forinttal kevesebb lesz.
Tasnádi Tibor projektvezető A díjcsökkentésre a pályázatot június 30-án nyújtják be.
Ferenczi Balázs A szemétszállítási díjról számlát kapott, de
ő nem viszi igénybe a szemétszállítást, mivel májustól októberig
nincs itt, a számla így nem reális. A kuka űrítése kedden van, ők vasárnap haza mennek, a kukával mi lesz, nincs aki betegye az ingatlanán belülre. A zsákos megoldás jobb lenne a kuka helyett. Ő a zsák
után fizetne, amennyit igénybe vesz.
Tasnádi Tibor projektvezető A szemétszállítás jogi megközelítése: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény kötelező közszolgáltatást ír elő. A kukás autó az útvonalon végig megy, heti egyszer a
jogszabály szerint. A szilárd burkolatú edény meglétét is jogszabály
írja elő. Az emberi megközelítése, hogy megérti a nyaralótulajdonosokat, de nem lehet igazságosan kezelni.
Kiss Nándor ügyvezető A szemétszállítás díját a helyi önkormányzat állapítja meg a vonatkozó rendeletében, és törvényi előírás
is, hogy igénybevétele kötelező. Ha valaki nem teszi ki a kukáját a
szemétszállító cég költségei ugyanúgy felmerülnek egész éves szin7

ten, a rendszert fenn kell tartani.
Soltész Attila körjegyző Az önkormányzat helyi rendelete szabályozza a közszolgáltatás módját, az önkormányzat lehetősége,
hogy a nyaralótulajdonosoknak hány hónapban határozza meg a fizetendő díj mértékét.
Elhangzott többek részéről, hogy nem termelődik szemetük,
nem használják az ingatlant. Amennyiben ezt a tényt az önkormányzat képviselő-testülete elfogadja és biztosítani kívánja a díjfizetés
szüneteltetését, úgy van rá lehetőség, ha pl. úgy szabályozza a helyi
rendeletében, hogy akik nem használják az ingatlant, ha a közüzemi számlákon – víz, villany, gáz - nem képződik összeg, tehát „nullás” értékű, akkor arra a hónapra, hónapokra egyáltalán nem, vagy
esetleg más szolgáltatókhoz hasonlóan, csak rendelkezésre állási díjat kelljen fizetni. Jelenleg Ábrahámhegyen ilyen rendelkezés nincs
a vonatkozó rendeletben.
Ferenczi Balázs Ha a pluszként termelődő szemétnél elég a
zsák, akkor nem érti, hogy miért nem lehet csak zsákba rakni a szemetet.
Tasnádi Tibor projektvezető Mivel a zsák nem rendszeres szemétszállítást szolgál, hanem alkalmi célra való.
Kovács József képviselő A szemetes zsákot szétrágják a kutyák
és a vadak, ezzel az önkormányzati dolgozóknak feladatot adva, mivel ők szedik össze a szemetet és a falu két napig úgy néz ki, mint
egy szemétdomb. Az is félő, hogy a névtelen zsák az erdő alján köt
ki.
Illés Csaba szállításvezető A tapasztalatok szerint júliusban
több a szemét, mint áprilisban, ez évek óta így van. A szemetet valaki termeli, vagy állandó lakos vagy megjelenik az üdülő réteg.
Bliszkó Krisztina Ha mindenki 60 literes kukát használna, akkor
magasabb lenne az ár, ezt nem értette.
Tasnádi Tibor projektvezető Most van egy létesítmény aminek
van egy kapacitása évi 120 ezer tonna, ha csökken a hulladékmenynyiség csökken a működési költség is, a kettő között nincs egyenes arányosság. A szemét mennyiségét csökkenteni, van aki környezettudatosan külön tárolja a szemetet, kisebb edényt tud használni.
Ha túl sokan térnek át erre a rendszerre, valóban díjnövekedést fog
eredményezni.
Németh Gábor A 110 literes zsák mellé javasolja a 60 literes
zsákot is igénybe lehessen venni. Kérdezi, hogy az önkormányzatnak van-e rálátása a jogos költségekre?
Tasnádi Tibor projektvezető Ez a társulás a 158 települési önkormányzat vagyona, ezt öt település képviseli a Társulási Tanácsban, van egy ellenőrzési bizottsága a testületnek.
A szolgáltató éves üzemelési költségekről számviteli nyilvántartást vezet, ez alapján készül a díjelőterjesztés. A Társulási Tanács
végzi el a számításokat. A 2011. év lesz a próba, hogy hogyan működik ténylegesen.
Kiss Nándor ügyvezető A 60 literes zsáknak nincs akadálya,
gyártani fognak ilyet.
Nagy László 20 éve Németországban él, három hetet tölt itt. A
kukát bilétával kellene ellátni, annak a kukáját viszik el amin ez rajta van. Kérdezi ha két kukát tesz ki, kettő után kell fizetni?
Kiss Nándor ügyvezető Igen kettőt kell fizetni. Ha bilétát tesznek rá a kukára, akkor az a költségeket növeli.
Hagyák Mihályné Lomtalanítás az idén nem lesz, a díjban egy
lomtalanítás benne van, az ő környékükön már rossz paplant is raktak ki, kérdezi, hogy mikor lesz?
Kiss Nándor ügyvezető 2011.-től lesz benne a díjban az évi egyszeri lomtalanítás. A 2010. év egy átmeneti év, nincs benne a lomtalanítás díja.
Vella Zsolt polgármester 2009-ben a BÖKI szállította a szemetet, ekkor még tudták finanszírozni és 8 millió forintot fizetett ebbe
az önkormányzat.
Szabó András Látta, hogy jött a kukásautó és a szelektív hulladékot ömlesztve szállítják el.
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Kiss Nándor ügyvezető A szelektív szigetekről egy járattal vagy
csak üveget, vagy csak papírt vagy műanyagot gyűjtenek össze az
összes településről, nincs ömlesztve.
Fókás Elemér A fémhulladékgyűjtésre valakivel meg kellene állapodni, hogy csak azt vinnék el.
Kiss Nándor ügyvezető A fémkereskedelem végzéséhez engedély kell.
Vella Zsolt polgármester Lomtalanításkor több besurranásos lopás volt a községben.
Németh Gábor Az évközbeni váltás kukánál, hogy kisebb méretűt vegyen, lehetséges-e?
Kiss Nándor ügyvezető Nem lehetséges, csak 2011. januártól.
Cégük foglalkozik új és használt kukák eladásával, náluk lehet vásárolni.
Vella Zsolt polgármester Az önkormányzatnál is lehet vásárolni 5.000 Ft-ért.
Illés Csaba szállításvezető Felhívja a figyelmet, hogy kuka vásárlásakor csak szabványos kukát vásároljanak amit az autó kezelni
tud.
Pattantyús Miklós A komposztálással lehet csökkenteni a szemét mennyiségét. Javasolja, hogy ehhez egy daralógépet helyezzenek el, amit mindenki tudna használni.
Bliszkó Krisztina A Vasút utcában meg kellene oldani a felszíni
csapadékvízelvezetést.
Vella Zsolt polgármester Egyben kezelik a községben az egész
csapadékvíz-elvezetést, pályázati pénzzel tudják csak megoldani,
mivel több tíz millió forintba kerül, megközelíti a csatornázás költségét.
Bliszkó Krisztina A Nádirigó egyesület képviseletében javasolja, hogy a tűzijáték költségét ajánlják fel az árvízkárosultak részére.
Vella Zsolt polgármester A képviselő-testület a javaslatot meg
fogja vitatni. A tűzijáték költsége 270 e. Ft, amelyből 100 e. Ft pályázati pénz.
Brém Ottó Kérdezi, hogy a Badacsonyi u. 31. sz. alatti ingatlana mikor kap csatornát?
Gáspár József képviselő A képviselő-testületi ülésen már ezzel
foglalkoztak, nyomott rendszerű csatorna kivitelezéssel lehet megoldani. Személyesen fogja felkeresni.
Gödrös Zsóka A balesetveszély miatt jó lenne a Vasút és a Sziget utcában fekvőrendőr.
Vella Zsolt polgármester A fekvőrendőr elhelyezése a bicikli
utat veszélyezteti és megoldása csak több hatóság bevonásával lehetséges.
Gáspár József képviselő A kerékpárút kijelölésével meg lett
szüntetve, mivel kerékpárúton nem lehet fekvőrendőr.
Irma Nielsen Kérdezi, hogy az Akácfa utcában mikor lesz villany?
Vella Zsolt polgármester Sok engedély szükséges hozzá, de
megpróbálják. Fejlesztést a községben csak pályázati lehetőséggel
tudnak megoldani, lépnek az ügyben.
Nagy László Javasolja, hogy a buszmegállónál- ahol árok van –
1,5 méteres szakaszon korlátot kellene elhelyezni, a balesetek elkerülése érdekében.
2010. július 20. rendkívüli
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen történő elhelyezésre térfigyelő kamerákat rendelt meg,
bruttó 208.506 Ft összegben.
2010. augusztus 2. rendkívüli
A Badacsony Céh Turisztikai Egyesülettel 2009. szeptember 18án létrejött Megállapodást a felek egyetértésével módosította.
Kovácsné A. Katalin

Egy (vagy több)
kiállítás margójára

Ez az ember, aki személyes barátságával is megtisztel, Varannai Gyula, grafikusművész. Gyuszikám, köszönjük! Csak így prózaian.

Most pedig műfajt váltunk, A Műről szólottam,
A propozíció nyomán kijelentem, hogy a továbbiakat 18 éven felüliek csak felnőtt jelenlétében... stb. nem lenne tisztességes a közönség méltatásának elmulasztása. A közönség - mint ahogy a szociológiáAz egész kezdődött azzal, miszerint településünk ból tudjuk - nem homogén, hanem sokféle. Csak a
kultúrára (és némi egyéb nedűre) szomjazó népe tömeg homogén. A közönség előadásra, színházba,
igényének kielégítése céljából az Önkormányzat jó- vagy mint esetünkben kiállításra jár (a tömeg vonul,
voltából, színvonalas, igényes művészeti produkciók tüntet, kukákat borogat stb.).
(plusz borok, sörök, pogácsák) kiállítására, bemutatására, fogyasztására kerül sor. Szerencsénkre sok- Maradjunk a közönségnél, melynek arculata, érdeklődése lőn többféle. Egy része a testi, nagyobb része
szor.
a művészi, szellemi, lelki táplálék iránti igénye miatt
Mondom, így kezdődött! Folytatódott azzal a tény- veszen részt a rendezvényeken. Bizony. Míg a többnyel, miszerint, mint a romlott tej, összefutottam ség issza magába a kultúrát, a másik rész a nagy anPattantyús Ábrahám Miklóssal, a népszerű közíró- gol klasszikus Shakespeare (magyarul Sekszpír) akval és olvasóval - aki civilben főnököm - és utasítás- tualizált kérdését (enni és inni) válaszolja meg. Neban közölte kérését: hogy a fenti fennkölt rendezvé- hogy igazságtalan legyek. A művészet azért őket is
nyek rezüméit adjam közre. Kifejtette, nem érdekes, inspirálja. Ezt bizonyítani is tudom. Az „Erkel” ünhogy nyitott kapu, meg hogy a téma nem érdekel nepségen az Operaház vezető hősbaritonja arra
senkit, de a „Hírmondó” tiszta lappal nem jelenhet „biztatta” a művészetre szomjazó közönséget, hogy:
meg! Itt akár be is fejezhetném, de hát új tollat kap- „Gondold meg és igyál!” Többen szót fogadtak. Hát
tam. Ezért kérem a nyájas olvasót, (itt nemcsak a ju- így áll ez a téma. Viszont mindazok, akik a bemutahászokra gondolok) viseljen, vagy ítéljen el. Lészen tott alkotásokat tekintették meg, tovább gazdagoditt a következőkben szentségtörés (miután a diótö- tak – a Parnassusról aláereszkedvén a földszintre – az
rést egy Csajkovszkij nevű klasszikus popsztár már el- üres tányérok, levegővel töltött boros butéliák és povégezte), dicséret és kritika. Ki fog derülni, hogy me- harak látványával. Hivatalosan igazolom: ők ez ügyben nem panaszkodtak. Már megszokták. Tudomályik rész kiknek szól. Ez rám is vonatkozik.
sul vették, hogy reájuk vonatkozik a mondás: „MinNo de kérjünk, vagy inkább térjünk a lényeg- dent a szemnek, semmit a szájnak!”
re, mert csak gyün belülem a szó, mint kecskébül
Hát ennyit erről. Ajánlom magam a szerkesztőség
az igazgyöngy. Tehát! A közelmúltban két jelentős
képzőművészeti biennáléra került sor élénk közér- kegyelmébe. (Vagy mindent húzzanak ki, vagy egy
deklődés mellett. Az egyik az „ERKEL CENTENÁRI- bötüt sem!)
N.Gy.
UM”, a másik pediglen pedagógus képzőművészek
alkotásait hivatott bemutatni. Tudom, hogy a rendezőkkel szemben nincs, vagy nem lehet igazam, de
csendben megjegyzem: a centenárium az 100 éves, a
bicentenárium 200 éves időtartamot jelöl. Erkel bizony kettőszáz évvel ezelőtt volt szíves megszületni
nemzete nagy örömére, dicsőségére.
Néhány pillanatra - bármilyen hihetetlen - komolyra fordítom a szót. A bemutatott alkotások - festmények, érmék, szobrok - a művészet olyan szintjét képviselték, hogy ott a tárlókban jó volt magyarnak lenni. Hát még ábrahámhegyinek! A látványért, a hatásért, a megtiszteltetésért csak köszönet illeti az alkotókat, a szervezőket, az Önkormányzatot, Bakos
Erzsikét; és hadd emeljem ki azt a művészt, aki fáradhatatlanul mindent megtesz, hogy az igazi kultúra bárki számára elérhető közelségbe kerüljön.
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LELKES KÖZÖNSÉGSIKER AZ ÁBRAHÁMHEGYI

ERKEL CENTENÁRIUMI KIÁLLÍTÁS
MEGNYITÓ OPERAHANGVERSENYÉN

(interjú Varannai Gyula rendezvényszervezővel)
Ahogy azt már évek óta megszoktuk, nyaranta számos
egymást követő kulturális eseménynek lehet szemtanúja a nívós szórakozást és kikapcsolódást igénylő helybéli, valamint
az itt nyaraló, művészetkedvelő közönség.
Ezt az alaphelyzetet kellett szem előtt tartanunk, amikor
a magyar zeneirodalom korszakos jelentőségű személyisége, ERKEL FERENC születése 200. esztendejében programba szándékoztunk iktatni az évfordulóhoz méltó színvonalú EMLÉKKIÁLLÍTÁS, és ehhez kapcsolódó megnyitó
ünnepség megrendezését.
Maga a célkitűzés és a feladat eleve a legszélesebb együttműködés valós esélyét feltételezte – különös tekintettel a közismerten mostoha gazdasági környezetre…
Nem kis megelégedettséggel – sőt némi meghatottsággal konstatálhatjuk – hogy Vella Zsolt polgármester úr szavait
idézzük, miszerint kezdeményezésünket minden előzetes várakozást felülmúló siker koronázta!
Nyilvánvaló, hogy ez mindenek előtt ERKEL művészetének
máig ható kisugárzásának köszönhető; elég csupán a HIMNUSZ zeneköltőjének erre a nemzeti imádsággá magasztosult művének fenséges dallamára utalnunk, nem is szólva a
magyar nemzeti opera megteremtőjének örök érvényű érdemeiről.
Azonban nem maradhatunk adósak e siker kovácsainak
méltatásával sem, mivel a kiállítás nívóját szavatoló érem- és
szobrászművészek, festők mellett az ERKEL CENTENÁRIUM zenetörténeti rangjához méltó, élvonalbeli énekesek
is megtisztelték rendezvényünket.
A program kronologikus sorrendjét követve, elsőként Dr.
ZALATNAY OTTÓ ünnepi beszédéről kell megemlékeznünk,
aki ezúttal is – az elmúlt évek során megszokott – magas
színvonalú, nagy tárgyi tudással szerkesztett előadással
ajándékozott meg minket.
Ugyanez vonatkozik Dr. BÓNA ENDRE főorvos úr szakelőadására, amelyben a zene és az éremművészet kapcsolódási pontjait elemezte – különös tekintettel a kiállításon is megtekinthető alkotásokra – főként Fritz Mihály gazdag kollekcióját méltatva.
Ehelyütt kell szólnunk – a rend kedvéért alfabetikus felsorolásban – CZINDER Antal, FRITZ Mihály, HORVÁTH Sándor, JÓZSA Bálint, Dr. KUBÁSZOVA Tamara, MADARASSY
Walter szobrászművészek, valamint PÁLLAY József és SOMOGYI Gábor festőművészek, illetve GÁL György fotóművész érdemeiről, akik ezúttal is felkeresték a Bernáth Aurél
Galériát, ahol is műveikkel kívántak tisztelegni ERKEL életműve előtt – felvonultatva az egyetemes zenekultúrával öszszefüggő alkotásaikat.
Természetesen ERKEL szellemiségét leginkább auditív élménnyel lehetséges leghitelesebben megidézni – és hála az
ábrahámhegyieket személyesen megtisztelő zene- és énekművészeknek, e téren is maradandó élménnyel gazdagodott
a kultúrházat színültig megtöltő, lelkes hallgatóság.
Itt mondunk köszönetet az operahangverseny zongorakísérőjének, KAPI-HORVÁTH FERENC karnagy úrnak, aki a
zenei program motorja volt, továbbá a két legismertebb Erkel opera (Bánk Bán, Hunyadi László) szoprán áriáit előadó
SZEPESSY BEÁTA művésznőnek, akiket a közönség hoszszantartó tapsai köszöntöttek.
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Lévén azonban Ábrahámhegy klasszikus bortermő vidék,
ezért stílszerűen a Bánk Bán híres bordalának felcsendülése
hozta tűzbe istenigazából az ünneplő közönséget, amely dörgő vastapssal jutalmazta TÓTH JÁNOS Liszt Díjas énekművészt, a Magyar Állami Operaház vezető hősbaritonját, akit
maga a Jóisten is erre a robosztus hangerőt kívánó szerepre
teremtett. Olyannyira, hogy Petúr Bán finálénak szánt áriáját
ráadásként meg kellett ismételnie.
Zárszóként pedig mondjunk köszönetet az EMLÉKKIÁLLÍTÁS, valamint a hangverseny befogadó vendéglátóinak – Ábrahámhegy Önkormányzatának, továbbá mindazon szponzoroknak, akik a rendezvény anyagi támogatásával tették lehetővé ennek létrejöttét.
Végezetül; abban a jó reménységben tekintsük egy esztendővel előbbre, hogy 2011-ben LISZT FERENC 200. születési
évfordulóján mindezt megújrázhatjuk, ha ismét sikerülne öszszekovácsolni ugyanilyen széleskörű összefogást.
Értéket teremteni csakis ekként lehetséges!
(Az interjút lejegyezte: Bakosné Tóth Erzsébet)

„Zeneművészet éremalkotásokban”

készült. Ő alkotta az „Ábrahámhegy Díszpolgára” és az „Ábrahámhegyért” jutalomérmeket is. Zenei emlékérmeket harminc éve (1980-2010) megrendelésekre, évfordulókra folyaTárlat Ábrahámhegyen,
matosan készít. Reprezentálja a hazai és a világ zeneszerző2010. július 25.-től augusztus 2.-ig
iről zenepedagógusairól alkotott emlékeket. Az Erkel évfordulóra is készített kétoldalas emlékérmet, mely szintén beÁbrahámhegy Önkormánymutatásra került Ábrahámhegyen. A szobrásztanár éremműzata, Bernáth Aurél kiállítótervészetében korunk kiváló képzőművész generációinak hitvalme ez évi nyári tárlatán Erkel
lását követi. Műveiben érezhető a mintázott zeneszerzők zeFerenc születésének 200. évnéjéhez való személyes kötődése. Munkássága magába fogfordulóját ünnepelte.
lalja nemcsak az európai zenetörténet kiválóságainak többA kultúrközpont nyári hanségét, hanem a világ legújabb alkotó nagyságait is. Alkotásagulatában megszólítva a feliban a rajzos festői karakter dominál. Az arcképábrázolásokkért kiállító művészeket, graban antik öltözetben, a „musica practica” sokoldalúan jelefikusokat, festőket, szobrászonik meg. Ezen alkotások hátlap kompozíciói, attribútumai zekat, Borsos Miklós szobrásztanei eszközök, feliratok szemléletesebbé teszik munkáit. Ismét
nár 30 év előtti gondolatát mottóként idéztem: „Az érem eseSzabolcsi Bencét idézem: „A nagy mesterek muzsikája vamény, vagy személy megörökítője, ünneplés, tiszteletadás tetrázslatba ejt. Ha Haydnt lemosolygod, Mozartot hidegen hatekért, érdemekért.”
gyod, Schumann és Chopin zenéje könnyekre fakaszt, a zenéAz Erkel évet köszöntve Szabolcsi Bence történeti könyjük játékszere vagy, labdáznak veled, mert mágikusak hatása
véből a (1977) az alábbiakat társítom: „Aki emlékezni tud, az
alá kerültél.” Fritz tanárúr érmeinek feliratában az évszámok
megismerheti a halhatatlanság titkait.” E két gondolat egysé500 év zenekultúrájának fejlődését tükrözik. Felsorolni is sok
gében a kamara kiállítás személyes jellegét hangsúlyozom. A
a zenei vonatkozású érmek gazdagságát, de velük végig kísérkiállító művészek bizonyítják, hogy a zenei és a szobrászahetjük a napjainkig kialakult zenei formavilágot.
ti, képzőművészeti tevékenység egy forrásból eredeztethető.
A kiállítás megnyitóján jelenlévő több mint 100 fős érdekA tárlatlátogatók által megismert művek mindannyiunk szellődő közönségnek az alkotók alkotásaikat tárlatvezetéssel
lemi és lelki gazdagodását gyarapítják. Erkel Ferenc (1810mutatták be.
1893) személyére és munkásságára vonatkozó adatok feldolDr. Bóna Endre (Szeged)
gozottak és megismerhetők. Életútját az Ábrahámhegyi hírmondó előző számában is olvashattuk.
A kiállításon az alábbi művészek zenei témájú alkotásai volA magyar és a világ zeneművészeinek érmeiről Kresz Kártak láthatók:
oly „A zene az éremművészetben” (Magyar zenei Közlöny)
Czinder Antal Munácsy díjas szobrászművész, Fritz Mihály
1943-ban jelent meg az első magyar nyelvű közlemény. Az
szobrászművész, Horváth Sándor szobrászművész, Józsa Báott bemutatott zenei érmek és a mai alkotások összehasonlílint szobrászművész, Dr. Kubaszova Tamara szobrászműtó vizsgálatára most nincs lehetőség. Ezért Szolláth György
vész, Madarassy Walter szobrászművész, Pállay József festő„Zeneművészetünk érmei” (MÉE, 1972) kiadványából kiraművész, Somogyi Gábor festőművész, Varannai Gyula grafigadom az Erkel Ferencről leírt és kategorizált emlék- és jutakus, valamint Dr. Bóna Endre éremgyűjteménye.
lomérmeket, melyek a XX. század első felének kiváló éremművészeitől származnak. Többek között Moiret Ödön 1911,
Dr. Bóna Endre
Berán Lajos 1912, Reményi József 1923 (alkotásuk két változatban készült), valamint Beck Ö.Fülöp 1925, Ferenczy Béni
Dr. Bóna Endre már több alkalommal volt olyan kedves,
1943. De sorolhatnám több generáció alkotásait, és az Ábrahogy a Bernáth Aurél Galériában rendezett kiállításainkra
hámhegyi Tárlaton kiállító művészek szépen megmunkált, és
Szegedről elhozta éremgyűjtekivitelezett műveit is.
ményéből a kiállítás témájával
1952-ben a Minisztertanács „Erkel Ferenc Díjat” alapított,
kapcsolatos érem-válogatását.
három fokozatban, melyet fiatal zeneszerzők jutalmazására
Szintén több alkalommal volt
szánt. Az emlékérmeket 1952-ban, 1955-ben, 2001-ban megszerencsénk meghallgatni érújították. A Magyar Nemzeti Bank Erkel születésének és hadekes és új ismereteket átadó
lálának évfordulóira több alkalommal arany- és ezüst vereteelőadásait, melyek a kiállítás
ket, emlékpénzeket adott ki, így 2010-ben is ezek voltak látmegnyitók fontos részét képezhatók a kiállítás előszobai tárlóiban. A kiállító művészek és
ték. Szeretném most az Ő életFritz Mihály Szegeden élő szobrász és éremművész két tárútját, munkásságát is közzétenlóban is látható kimondottan zenei vonatkozású emlékérmei
ni, hogy jobban megismerheskülön figyelemre méltóak voltak. Fritz Mihály, 2006. évi Ábsük:
rahámhegyi Tárlatát követően most harmadszor mutatkoDr. Bóna Endre orvos-szakzott be Ábrahámhegy közönségének. Munkásságából kiragaorvos, numizmatikus Kiskundom a városainkban és falvainkban felállított alkotásait, vafélegyházán született, 1943. jalamint 1969 óta folyamatosan készített emlékérmeit, plakettnuár 3.-án, polgári családban. Általános és polgári iskoláit
jeit, melyek száma napjainkra elérte a 900-at. Ezeknek csakKisteleken végezte, majd Sopronban érettségizett.
nem fele Szabó Géza ötvös mester szegedi éremverdéjében
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1954-60 között a szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvoskarán végezte tanulmányait, 1964-ben fog és szájbetegségekből szakvizsgázott. Munkahelyei. Szeged Városi
kórház rendelőintézet (1959-61) Csenger Járási Rendelőintézet (1967-ig), majd 1967-2004 között Kistelek Városi Rendelőintézet Szak-főorvosa volt. Kutatási területe a szakirányú
sürgősségi betegellátás. Hobbija: orvos-numizmatika. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének (MÉE) alapító tagja, 1970től Szegeden a Juhász Gyula Gyűjtőklubnak, majd 1973-tól a
Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Csongrád Megyei Szervezetének vezetőségi tagja, 1994-től elnöke. Jelentős szerepet vállalt a „Szegedi Éremalkotó Műhely” megteremtésében,
1988-tól a szegedi „Serlegvacsora” létrehozásában. 1977-96
között a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének választmányának tagja, 1979-86 között két választási ciklusban, az elnökségben „vidéki titkár”, majd az etikai bizottság referense volt.
A Magyar Numizmatikai Társulatnak 1969-től tagja. Alapító
tagja a Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi Numizmatikai szakosztályának, 1982-től annak alelnöke. Ez irányú publikációina száma eléri a 200-at. Könyvei 1986-ban, 1992-ben,
2002-ben, füzetei 1984-ben, 1987-ben jelente meg. 2000-ben

„Milleneumi megemlékezés Szent-Györgyi Albert munkásságáról, a SZTE pályázatán az első díjat nyerte el. Egyéb díjai: Reizner János Jutalomérem, a MÉE Széchenyi Ferenc Jutalomérem, - fokozatai, a Magyar Numizmatikáért Emlékérem”, Unger Emil Jutalomérem, valamint Reményi József,
Csúcs Ferenc, Fritz Mihály szobrászművészek tiszteletérmei.
Utalás: Éremtani Lapok bibliográfiája 2000. 16-17.
Fogorvosi Almanach 1995. 36-37.
Szegedi Ki Kicsoda 1988. 99., 33.
2009-ben megjelent kötetben a művészek munkáiban SzentGyörgyi Albert közvetlen, sajátos egyéniségét, a Nobel-díjas
tudós legjelentősebb korszakát (1923-38) az Ő szavai szerint
„a mindent átfogó szellemi szabadság gyümölcseivel” mutatta be.
Tisztelettel köszönjük közreműködését Ábrahámhegy kulturális, ismeretterjesztő rendezvényei alkalmából. Munkájához
további lelkes tenni akarást és jó egészséget kívánva, szeretettel várjuk más alkalmakra is.
Bakosné

A 2010. ÉVI BORVERSENY EREDMÉNYEI:
Nagy Arany
Gáspár József
Kovács József

Olasz Rizling száraz 2004
Kéknyelű

Aranyérem
Borbély Gyula
Orbán Gergely
Borbély Gyula
Dunai János
Móczár Béla
Kovács József
Bernáth István
Borbély Gyula
Orbán Gergely
Szőke Barna
Dunai János
Herceg Tamás
Kovács József
Gáspár József
Szőke Barna
Szőke Barna

Sauvignon blanc
Chardonnay
Olasz Rizling száraz
Rajnai-Olasz 2008
Kékfrankos
Olasz Rizling száraz
Olasz Rizling késői 2006
Irsai Olivér
Pinot gris
Szürkebarát száraz
Olasz Rizling száraz
Chardonnay
Félszáraz rozé
Olasz Rizling száraz
Olasz Rizling késői édes
Olasz Rizling félszáraz

Ezüstérem
Mohos Gergely
Szőke Barna
Szőke Barna
Vörös Ferenc
Mohos Gergely
Móczár Béla
Orbán István
Vörös Ferenc
Vörös Ferenc
Mohos Gergely
Dunai János
Gál Tibor
Orbán Gergely
Tamáska Sándor

Olasz Rizling száraz
Kéknyelű
Olasz Rizling száraz
Szürkebarát késői édes
Zweigelt félédes
Kékfrankos 2008
Irsai Olivér félédes
Olasz Rizling száraz
Szürkebarát késői félédes
Szürkebarát félédes
Szlanka rozé
Olasz Rizling száraz
Szürkebarát száraz
Zöld veltelini
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Borbély Gyula
Budai József
Mohos Gergely
Orbán István

Szürkebarát félédes
Olasz Rizling száraz
Juhfark Száraz 2007
Ezerförtű

Bronzérem
Dunai János
Vörös Ferenc
Szőke Erázmus
Dr. Herceg Ferenc
Dr. Herceg Ferenc
Mohos Gergely
Gáspár Norbert
Gáspár József
Brandt Imre
Vágó Árpád
Pacsi József
Vörös Ferenc
Kovács József

Olasz Rizling száraz
Olasz Rizling száraz 2008
Rizlingsz-Chardonnay
Kékfrankos
Zweigelt
Rizlingszilváni félédes
Merlot rozé félszáraz
Szürkebarát félédes
Juhfark Száraz 2008
Szürkebarát száraz
Szürkebarát száraz
Szürkebarát félédes
Szürkebarát száraz

Oklevél
Móczár Béla
Szabó Lászlóné
Gál Tibor
Gáspár József
Pacsi József

Olasz Rizling száraz
Cabernet Sauvignon
Olasz Rizling száraz 2008
Szürkebarát száraz
Olasz Rizling száraz

ÁBRAHÁMHEGYI
BORNAPOK 2010.
Megint eltelt egy év, és elérkezett a már-már évek óta
hagyományos borverseny és bornapi ünnepség. Mint
minden évben, idén is jó hangulatban telt el az öt nap,
amit időnként a kedvezőtlen időjárás próbált megzavarni. Hála a polgármester úrnak és a szervezőknek, hogy
a sátor, amit állítottak megvédte a szórakozni vágyókat
és a fellépőket az eső elől. Gratulálunk a boros gazdáknak a borversenyen elért eredményeikhez, minőségi boraikhoz, melyeket oly szívesen fogyasztott a vendégsereg. Aztán jöttek a finomabbnál-finomabb ételek, amit
az asszonyok, no és az urak szorgalmának és jó ízlésének köszönhetően kóstolhattunk. Ahány kondér, annyiféle íz. Az esti műsorok is nagyon színvonalasak voltak, megtalálta szórakozását kicsi és nagy, idős és fiatal
egyaránt. Reméljük, hogy még sok-sok éven át lehet részünk ilyen és hasonló élményekben. Köszönjük azoknak, akik tettek azért, hogy mindannyian jól érezzük magunkat az idei bornapokon!
Iváskó Mihályné

BORKIRÁLYNŐ VÁLASZTÁS
AZ ÁBRAHÁMHEGYI BORNAPOKON
A bornapok szombat estéjén került sor, már hagyományosan az ábrahámhegyi bornapok borkirálynő választására.

2010. Borkirálynője:
Sákovics Luca, Szombathely
Udvarhölgyei:
Gedeon Virág, Zalaegerszeg
Pusztai Adrienn, Szombathely

13

„FŐZŐVERSENY” AZ ÁBRAHÁMHEGYI BORNAPOKON
Szeretettel vártuk kedves vendégeinket 2010. augusztus 7-én, szombaton az Ábrahámhegyi bornapok rendezvény keretén belül szervezett főzőversenyre. A főzők által elkészített ételeket vendégeink megkóstolhatták. Egy
kóstolójeggyel, egy főzőcsapat ételéből kaphattak kóstolót. A kóstolók a legfinomabbnak tartott ételre, illetve az
azt főző csapatra szavazhattak. Azok a főzők, akik a legtöbb szavazatot kapták, jutalomban részesültek. A játékos versenyre 15 csapat nevezett be, más-más ételféleséggel. Ezek a következők voltak:
1. Góth Péter és Tóth Miklós csapata
Pacalt főzött gombával, velővel, marhahússal.
2. „Edu és a Kotnyelesek” csapata:
Szombathelyi Ferenc, Vertz Attila, Bujtor József,
Meilinger István
Csülkös marhalábszár pörköltet készített.
3. „Vadorzók” csapata:
Horváth Krisztián, és Küllös Péter
Vaddisznó pörköltet főzött.
4. Pacsi József és családja
„Minden ami a disznóból kilóg” ételt készített.
5. Tóth Mónika és csapata a „Gencsi bikák”
Székelykáposztát rotyogtatott.
6. Kurcz Lóci és Mátraházi Zsuzsa
Hét vezér tokánnyal indult.
7. Az „Ábrahámi terroristák” csapata
Makrai Zoltán és Kóla Károly
Vörösboros báránypörköltet alkotott.
8. A „Hiénák” csapata
Palotás Gábor és Bacsevits Dávid
Bakonyi báránylevest főzött.
9. „Csak csajok” csapat
Holló Kata és Peti Krisztina
Savanyú káposztás korhelylevese főtt a kondérban.
10. „Zűr-zavar” csapat
Varga Roland, Varró Péter, Réthy Tamás
Brassóira vállalkozott.
11. „OGRE idomárok csapat
A Cser család
Töltött szőlőlevele sem volt akármilyen.
12. „Végső kiáltás” nevű csapat
Martynovics Tamás, Gellért Andrea, Zsédő Ádám,
Zsédő Péter: Halászlét készített.
13. Farkas Krisztián és Járai Nortbert
Kanga csirkéje is különleges volt
14. A „Boszorkánykonyha” csapat
Horváth Anita, barátai és a hivatal lányai-asszonyai
Sörös csülkös ragut készítettek.
15. A „Dusi és a Csipet csapat”
Marharagut készített vörösborral, burgonyával.
Ezt még utólag olvasni is étvágygerjesztő, hát még megkóstolni! Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a „verseny”
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csak idézőjelben érthető, mivel minden csapat más-más
ételt készített, (hogy színesítsük a választás lehetőségét),
és még ráadásul különböző mennyiségekben is. Így az
összehasonlításnak semmiféle komoly alapja nem volt.
Egy biztos pontot lehetett találni, méghozzá azt, hogy
mindegyik étel kiválóan sikerült és nagyon finom volt!
És mind elfogyott!!! Sőt! Lett volna még kóstoló közönség, de sajnos a szombat reggelén derült ki, hogy három előre beígérkezett csapat „lemaradt” a főzőversenyről, különböző okokból, főleg „a bornapok viszontagságaira” való hivatkozással. Nem baj, szeretettel várjuk
Őket más alkalommal főzőtudományukat bemutatni! Viszont jelentkeztek új csapatok, olyanok, akik saját maguk hoztak minden hozzávalót, de sajnos Ők csak kevés ételt tudtak kóstolójegyre a vendégeknek felajánlani. A végére azért kialakult egy helyezési sorrend, de ettől én most el is tekintek a fenti okok miatt. Mindenkinek megköszönöm a fáradozását, munkáját, aki ebben
a játékos vetélkedésben részt vett, és segítségünkre volt
abban, hogy a bornapokra kilátogató közönséget egy tányér finom étellel kínálhattuk.
Bakosné Tóth Erzsébet

Kispályás foci a bornapokon
Ez évben is megrendezésre került a kispályás labdarugó verseny a bornapok keretein belül. Versenybe szállt
testvértelepülésünk, Dobruska csapata, a pécsi fúvószenekar csapata , a polgármesterek és több ábrahámhe-

gyi csapat is. Nagyon jó hangulatban, nagyszerű szurkolók biztatásával zajlottak a mérkőzések, ahol minden
csapat szívvel-lélekkel küzdött. Ahogy a bornapok minden rendezvényén, itt is évről évre nő a résztvevők és a
szurkolók száma. A mérkőzések sportszerűen zajlottak,
nem sok dolga akadt a játékvezetőnek. Az utolsó mérkőzés után a felfrissülést adó sörök mellett már terveztük a
2011-es versenyt. Tehát jövőre újra, ugyanitt!
Góth Péter

Mustos ősz

énekét is meghalljátok fegyverek vidám durrogásától kísérve a szőlőhegyen. Hipp-hopp! Képzelni mindent lehet, képzeljük hát oda magunkat az aranygerezdes dombokés füstös
présházak közé. Képzeletünk vásznára lankás hegyoldalak
és lapályok képe vetül, szőlősorok masíroznak, a dús tőkék
közt kendős, szalmakalapos nők és gyerekek hajladoznak.
Puttonyos férfiak hordják a levágott fürtöket a présház elé.
Széles fakádban feltűrt gatyás, mezítlábas legény tapossa a
szőlőt. Mozgása szinte tánc, mégis ez a legnehezebb szüreti
munka. Másutt botokkal törik, csumiszolják a gerezdeket,
és az összezúzott szőlőből fapréssel sajtolják ki a mustot. A
falusi mesteremberek által készített, időtől sötétre pácolódott, faragott szerkezetek valóságos műremekek, a jelenben
múzeumok, tájházak kincsei.
Az Alföldön Szent Mihálykor kezdődött a szüret. Egerben és Dunántúlon Teréz, a Somló-vidéken Orsolya, Hegyalján Simon-Júda napján özönlötték el a szőlőket a szedők
és puttonyosok. A munka végét mindenütt világra szóló vigassággal ünnepelték. Maszkos, jelmezes felvonulás, hordón ülő, piros huszárruhás Baksus-szobor, kocsikázás, fegyverropogás és szüreti bál tette emlékezetessé.
A szüretelés is olyan, mint egy mulatság. Előkerül a korai szőlőből készült, könnyű szüreti bor, vagy még a tavalyit kínálja a gazda. A szedők énekelnek, legények-leányok
bolondoznak. Piruló hagyma illatát hozza a szél, füstcsíkok bodorodnak pirosló levelű tőkék fölött. Hús pörkölődik a bográcsokban: a vincellér (így nevezték a szőlőművest), a napszámosok és a vendégek ebédje. Régi szüretek
híres lakomáit emlegetjük ma is. Jókai Mór, a nagy mesemondó ilyenkor meghívta svábhegyi szőlőjébe a barátait.
Kint a szabadban birkapörkölt készül és nyárson sülnek a
csirkék, bent a konyhában bableves fődisznó körmivel, egy
fazékban töltött káposzta rotyog,… a kemencében túrós
kapros lepény sül– így tudósít az írótárs, Mikszáth Kálmán.
Ódon szüretek felejthetetlen hangulatát leghívebben mégis
a versek tükrözik. Mustos ősz van, mustos ősz, víg szekerek
jönnek./ Rajtuk ül az ittas csősz, örül az örömnek – vetette
papírra egy költő a huszadik század elején, talán épp azon
a helyen, ahol több mint másfélezer éve Probus, római császár mocsarakat csapoltatott le katonáival, hogy helyükre
szőlőt telepítsen Pannóniában. Egy alföldi poéta pedig így
festette a dunántúli őszt: Szüret tüzei égnek,/ Szólnak szüreti nóták/ S a szőlőhegyek hátán/ Venyige lombja pirkad.
Lassan vége szakad munkának és vigasságnak. A
lecsupasztott szőlőhegy elcsendesedik, a fosztott tőke álmodozva vár. Pincék mélyén, nehéz tölgyfahordókban
bugyborékolva forr a must. Márton napjára újbor lesz belőle a lúdpecsenyéhez.

Valaha, amikor a világ még nem volt tele elektronikus
szerkezetekkel, az idő múlását a nap járása, az esztendő fordulását az évszakok változása jelezte. Az emberek többnyire
falvakban, mezővárosokban éltek, benne a természet körforgásában. Jeles napok segítségével tartották számon a tennivalókat: szántást, vetést, aratást, tyúkültetést, állatok kihajtását a legelőre, a halászat kezdetét, az ünnepek és mulatságok idejét. Már a pendelyes (vagyis egy szál, térdig érő
inget viselő) kisgyermek is tudta, hogy a Vince-napi napsütés jó bortermést ígér, Zsuzsánnakor megszólal a pacsirta,
Sarlós Boldogasszony napja az aratás kezdete, Kisasszony
napja a dióverésé, az őszi kisfarsang Szent Mihálytól Katalinig tart, és Disznóölő András zárja a hegedűt, vagyis a vigalmakat. Az esztendő minden napjára jutott valami. Századokon át apáról fiúra, anyáról leányra hagyományozódott ez a tudomány. Képzelni lehet, mennyi íratlan ismeretet, törvényt, regulát halmoztak fel a régiek, s ezek szabályozták a paraszti élet rendjét.
A tennivalókra a kalendáriumok hónapképei is figyelmeztettek: márciusban szántás-vetésre, júniusban szénakaszálásra, decemberben disznóölésre. Hónap- és évszakábrázolások másutt is megjelentek: középkori templomok kőfaragványai közt és a magyar kártya lapjain egyaránt találkozhatunk velük. Ismeritek, ugye, a tűznél melegedő öreg favágót, Makk Ász apót, a tél jelképét? Vagy Zöld Ászt a mus- Gyűjtötte: Szabóné Berki Szilvia (Forrás: Internet,
tos hordó mellett? Ha sokáig nézitek, tán még a szüretelők Jámborné Balog Tünde nyomán)
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Budapesti Képzőművész Stúdió
kiállítása Ábrahámhegyen
A Stúdiót 1953-ban alapították. A szabadiskola nemsokára helyet kapott a Pedagógus Kultúrházban, ahol komoly
képzőművész-oktatás folyt, és kis idő után már 40 résztvevő is eljárt oda „alkotni”, illetve tanulni. Itt elkötelezett
művésztanárok oktattak társadalmi munkában. A Stúdió
története olvasható a Hírmondó júniusi számában.

A Stúdió 2005-ben ellehetetlenült, de Bodonyi Ferenc
tanár úr megmentette, és saját műtermében folytatta az oktatást. Mostanra már csak 5-10 tanítvány jár oda, de mindegyikük „hobbiból”. Rendes munkahelyük, családjuk van,
mégis szakítanak időt kikapcsolódásként a rajzolás és festészet, vagyis a képalkotás tudományának elsajátítására.
Ábrahámhegyen a kiállítás megnyitása augusztus 8-án
történt, ahol 12 alkotó képét, legalább 50 darabot, valamint 7 szobrot ajánlottunk megtekintésre a nem kis létszámú résztvevőknek. A képek között szerepeltek festmények,
grafika, akvarell, kroki, még linómetszet is.
Az üdvözlőbeszédet Vella Zsolt polgármester úr tartotta,
a zenei aláfestést Semes-Bogya Eszter, faszobrász dalénekes
adta elő. Ő tehát szobrász is, és zenész is, aki egy szál gitár
kíséretével és nagyszerű orgánumával magyar dalokat énekelt, csodás hangulatot ébresztve a jelenlévő hallgatóságban.
Az ünnepi beszédet magam próbáltam előadni több-kevesebb sikerrel, ismertetve kettőnk (a tanár úr és én) 30
éves kapcsolatát, Bodonyi Ferenc kettős életét (kémia-tanár és képzőművész), valamint a kultúra visszafejlődéséről
szóló véleményét. Ez arról szólt, hogy míg a természettudomány (pl. a kémia) és a civilizáció fejlődött, addig „a
humán tudományok, a kultúra erejüket vesztették a múlt
században, a művészek a reklám és a divatipar csatlósai, a
pénzcsinálók bohócai lettek”. És miért lett mindez? „Mert
hiányzik az erős közösségi szellem!” – Magam, és még sokak véleménye, hogy ez Ábrahámhegyre nem vonatkozik,
hisz idén ez már legalább az ötödik kiállítás, és lesz még
több is, nem is beszélve a helyi közösség összefogását elősegítő sok-sok rendezvényről, ünneplésekről, sportnapokról
és „bulik”-ról.
A beszédben megemlítettem, hogy a mostani kiállítók,
képalkotók nemcsak képolvasókat, hanem „társakat keresnek, akiket párbeszédre hívnak, amelyben egyesülhet az alkotó és a műélvező közös álma, ami éles fényt vet érzelmi és
értelmi hitvallásunkra, múltunkra, jövőt építő vágyainkra.”
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A kiállítás megtekintésekor bízzunk abban, hogy az alkotók és a nézők e gondolatok alapján egymásra találnak.
A zene után Bodonyi tanár úr elmondta a Stúdió történetét és a képzőművészet egy részének elkorcsosulását, mint
például amikor üres vagy csak néhányy
vonalat tartalmazó vásznat állítanak ki
(és még díjakat is kapnak ilyen alkotások, illetve ún.„művészek”). A jelenlévő kiállítókat sajnos szerénységük miatt nem tudtuk bemutatkozásra bírni,
hisz ők nem magukat, hanem alkotásaikat akarták bemutatni.

Végezetüll a polgármester
úr megnyitotta a kiállítást,
és
l
k ll
a résztvevőket különféle jutalomban részesítette munkájuk
elismeréséül. Bodonyi tanár úr két különálló, a bejáratnál
kiállított, a horgászéletről szóló képet ajándékozott Ábrahámhegy képviselőinek azzal a feltétellel, hogy a horgászversenyeken ezeket az alkotásokat kéri kihelyezni. A képeken az alábbi versikék olvashatók:
Elhagyta a pecahelyet
Nem fogott ma semmit
Ám ő ezért nem kesereg
Sőt egy dalra zendít.
Nézzétek e kövér halat
Nem fog ilyet senki
Féltem, hogy a tóban marad
S nem tudom kivenni.
A Stúdió ezúton is köszöni Ábrahámhegy ÖnkormányzaÖ
tának a szíves fogadtatást, és hogy lehetőséget adott erre a
kiállításra.
Pattantyús-Á. Miklós

Somogyi Gábor
festőművész kiállítása
a Bernáth Aurél galériában
Somogyi Gábor 1939-ben született
Budapesten, 1962-ben diplomázott
az Iparművészeti Főiskola díszítőfestő szakán, 1965-ben a Képzőművészeti Főiskolán is diplomát kapott.
Mesterei: Z. Gács György, Miháltz
Pál, Szentiványi Lajos voltak.
1962-ben meghívták a Képző- és
Iparművészeti
Szakközépiskolába
szakosztályvezetőnek a festő szakra,
itt tanított 1998-ig. Budapesten a Százados úti Művésztelepen él. Tanulmányúton járt Libanonban, Szíriában,
Egyiptomban, Görög- és Olaszországban, Nyugat-Európában. Munkái megtalálhatók Németországban a coburgi és
groslittgeni múzeumban, angliai és amerikai magángyűjteményekben.
Egyéni kiállításai voltak: Budapest (1978 Helikon Galéria), Kassel (1989), Hofgeismar (1990), Brüsszel (1999),
Himmerod (1999), Újpest Galéria (2000), Dunakeszi
(2002), München, Orosháza, Deidesheim, Pataky Galéria,
Budapest (2003), Hévíz (2004), Szabadkígyós (2005), Sümeg, Milánó, Himmerod-Großlittgen.

• 1996: 9th International Exhibition of Enamelling Art in Japán, Tokyo
• 1997: Motivart Stúdió kiállítása, Bank Center Budapest
• 1997: Százados úti Művésztelep kiállítása, Salgótarján
• 1998: International Emaillenkunstaustellung Himmerod
(Groslittgen)
• 2002: Deidesheim
• 2003: Pataky Galéria

Murális munkái:
• „Népművészet” 1979. Budapest IX. Dési Huber u. 2. előcsarnok, Tűzzománc
• „Oszlopburkolatok és ajtó - tolópajzsok” 1983. M.T.A., Budaőrsi-úti épületében Tűzzománc, - krómacél
• „Neuron” 1985. Országos Haemathológiai Intézet előcsarnoka, Tűzzomán 1987 BKV Székház zománc
• Olimpiai ötkarika 1987 Mihály Gáborral közösen nyert pályázat, Cegléd V. Sportcsarnok, acél plasztika

Somogyi Gábor józanul látó,
biztos kezű művész, a gondosan
tanulmányozott szín és fényhatások érzékeny visszaadása jellemzi alkotásait. Elismertek
tűzzománc munkái, melyekből
ízelítőt kaphattunk az Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett kiállításunkon.
A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ:
2010. szeptember 5.-től szeptember 25.-ig szerda, csütörtök, péntek és szombati napokon: 15 órától 20 óráig

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

MEGHÍVÓ
Csoportos kiállításai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1973: II. Országos Zománcművészeti Biennále, Salgótarján
1975: III. Országos Zománcművészeti Biennále, Salgótarján
1987: Internationale Emailkunstaustellung, Coburg
1989: Galerie am Markt. Hofgeismar
1989: „10 Jahre Creativ - Kreis - International” Stadthalle,
Deidesheim
1989: Pneumátika Kentro Demon Athenaion, Athén
1990: Mitteleuropas Kunst „Pfrundhaus” Birr
1992: Zeitgenössischer Künstler aus Ungarn. Galerie Rondell
Siebefeld – Bern
1992: Cafe Kipfer Galerie, Bern
1992: Die Ungarische Kunst Digikomp Ag. Zürich
1993: Email International 3. Coburg
1993: Die Ungarische Kunst, Digicomp AG. St. Gallen

PAVEL STEPAN FOTÓMŰVÉSZ
ÉS KEJVAL JOSEF A DOBRUSKAI
MŰVÉSZISKOLA
IGAZGATÓHELYETTESÉNEK
KIÁLLÍTÁSA LÁTHATÓ
A KULTURÁLIS CENTRUMBAN
2010. szeptember 11-től október 9-ig
A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ:
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK ÉS
SZOMBATI NAPOKON:
15 ÓRÁTÓL 20 ÓRÁIG
17

SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN
A hazaszeretet a Pallasz Lexikon szerint: „… az erkölcsi erények legfőbbike. Az egyén erejének fő forrása .….
Csak nagy nemzeti hanyatlás korszakában gyengül ez az
érzés. Ekkor lábra kap az önzés, az elszigetelődés, a magánérdek kielégítésének hajhászása, a hazaszeretetnek
szóval, és tettel való megtagadása. A hazaszeretet érzésének gyengültével a nép erkölcsi ereje is gyengül. Öszszetartozása lazul, képtelenné válik nagy fellendülésekre, nagy tettekre. Nemzetek akkor bomlanak fel, amikor
a hazafiság érzése nem védi meg többé őket a megpróbáltatások idején.”
Szép gondolatok! Ma már sokak szerint romantikus,
elavult elképzelés az, hogy, valaki örökre és visszavonhatatlanul egy adott csoporthoz kötődjön. Jobb a világpolgárság! Értsen az ember valamihez, legyen becsületes és élje ott az életét, ahol munkáját megbecsülik. Elavult, mert a gazdaságot nem nemzeteknek találják ki.
Egy mérnök, vagy munkás megélhetése jobban függ német anyavállalata vagy az amerikai fogyasztók, bankok
döntéseitől, mint a húsz kilométerre lévő falu lakosaitól.
Miért vigyáznánk kultúránkra, ha azt könnyedén jobbra cserélhetnénk? Miért őrölnénk energiáinkat és idegrendszerünket közügyeink megvitatásával és az azt intézők ellenőrzésével, ha egy egyszerű telephelyváltással
otthagyhatjuk a korrupt, opportunista álságos vidékeket?
Miért óvnánk síkságainkat a szárazságtól, erdeinket a kivágástól, folyóinkat a szennyeződéstől, ha a lehasznált,
bepiszkolt helyekről egyszerűen elköltözhetünk? Miért támogatnánk elesett társainkat, ha nem köt hozzájuk
semmi, és semmi sem garantálja, hogy ők is segítenének
minket, ha mi lennénk keserű helyzetben?
„Ha egy nemzet nem tudja meghatározni magát, nem
tudja honfitársaival elfogadtatni, hogy felelősek egymásért, akkor mindenki csak magára, legfeljebb családjára és közvetlen barátaira támaszkodhat. A tisztességet
felváltja a számítás, a közügyek magánprédává vállnak.
Mindenki csak arra vigyáz, ami az övé. Az elesettek nem
esélyt biztosító segítséget, hanem elzárt telepeket kapnak. Az összetartozás érzése elhalványul, a közös problémák megoldásának szándéka kihal, ezután az ezt lehetővé tévő képességünk is eltűnik.”
„A jó társadalom működéséhez nemcsak a kulturális öszszetartozás érzése, de a polgári felelősségvállalás, a közösség életét érintő döntések meghozatalához és végrehajtásához való felelős hozzájárulás is kell. Ha nem
kötődsz valamihez, nem akarod megvédeni, jobbá tenni, hiába támasztasz igényeket, nincs szolidaritás, nincs
tisztesség, nincsenek közös ügyek, nincsen közösség,
olyan, amiből kikerülni fájdalmas.”
Ezek a gondolatok támadtak bennem, az idei augusztus
20.-i ünnepség után. Az eddigi nemzeti ünnepeinken tar18

tott megemlékezések alkalmával, volt, hogy kevesebben, volt, hogy ennél többen is voltunk, de mindig azt
éreztem, hogy létrejön az ünnep emelkedett, összetartozó, megtisztuló érzése. Nem az volt zavaró, hogy az ünnepség alatt jöttek, mentek az emberek. A strandon, egy
nyári napon nem is várható el, hogy mindenki figyeljen a műsorra, akit érdekelt, az figyelemmel tudta kísérni. Ez a múlt évben is így volt. Viszont, az, hogy a tűzijáték után a Himnusz alatt tömegével tódultak ki az emberek a kijáraton, mintha valahová rettenetesen kellene
sietniük, egészen meglepett. Nem hiszem, hogy idő kérdése, hogy nemzeti himnuszunk alatt megálljunk. Valami mást rontottunk el …. Ez a tűzijáték nem azért volt,
hogy csak úgy legyen, ….. hanem azért mert ünnep volt!
Szent István Ünnepe!
Tudom, hogy a hazafias érzéseket nem nagy divat ma
vállalni, azt is tudom, (a TV-ben volt), hogy az utcán
megkérdezett emberek több mint fele nem is tudja ki
volt Szent István. Már ez sem nagy öröm! De, addig eljutni, hogy a magyar himnusz alatt, mint a csorda ……
hát ez egészen elkeserítő! Láttam családokat, kisgyerekekkel. Lehet, hogy itt kellene kezdeni! Kisfiam, kislányom, hallod… szól a magyar himnusz, ilyenkor megállunk…..Sokan azt mondják, ehhez, az is kell, hogy az
emberek többsége azt érezhesse, hogy jó magyarnak lenni. Ha tisztességesen dolgozol, van megélhetésed, bizalmad lehet abban, hogy a közös ügyeinket jól intézik. Hát
persze! De ha nem is mennek olyan jól a dolgok, akkor
is saját önbecsülésem kérdése, hogy a magyar himnusz
alatt megállok-e egy percre.

Reménykeltő és vigasztaló, hogy amikor ábrahámhegyi kisiskolás és óvodás gyerekeket és a szüleiket kértem meg, hogy az ünnepségen szerepeljenek egy-egy rövid kis magyarságunkról szóló verssel, mindenki első
szóra és szívesen vállalta. Köszönöm szépen a szülőknek, hogy időt és energiát szántak rá, megtanították, gyakoroltatták a verseket. A gyerekeknek pedig, hogy ilyen
szépen, bátran és példamutatóan szerepeltek!
Bakosné Tóth Erzsébet

SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN KERÜLT
SOR AZ „ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉREM” ADOMÁNYOZÁSÁRA
Ábrahámhegy Község Képviselőtestülete nevében Vella
Zsolt polgármester, az augusztus 20.-i ünnepség keretében
adta át Fekete Józsefnek az „Ábrahámhegyért emlékérmet”
kiemelkedő munkásságáért, mely munkásság elválaszthatatlanul kapcsolódik a településhez és annak lakóihoz, szellemi,
kulturális és erkölcsi értékeinek megőrzéséhez, gyarapításához.

A kitüntetéssel az önkormányzat adózni kívánt Fekete József példamutató magatartásáért maradandó alkotásaiért,
amely példaként állítható a jelen, és utókor elé.
Babits Mihály szerint nem az énekes szüli a dalt, hanem a
dal talál gazdájára, szüli énekesét. Valahogy így talált Ábrahámhegy is krónikájának írójára, Fekete Jóska bácsira, - hiszen a faluban mindenki csak így ismeri és emlegeti. Életútja
kacskaringóiban mindig fontos szerepet kapott a Balaton-felvidékhez való kötődés, hova újra és újra visszatért, végül itt
telepedett le, és a mai napig is itt él köztünk.
Halápi szülőházától indulva elemi iskoláit a tapolcai fiúpolgáriban végezte, majd Bajára került tanítóképzőbe. Első
tanítói állását Nógrádsápon kapta, majd Lajoskomáromban
volt tanító. A második világháború idején orosz fogságba került. Legyengülve és betegen, de szerencsére hazatért. Felépülése után a farkasgyepűi gyermekszanatórium általános iskolájának vezetője lett, majd Pápa környéki kis iskoláknál kapott tanítói munkát. A tanítás mellett, életében mindig fontos
szerepet kapott a zene és irodalom szeretete, a helytörténeti
munkásság. Háború előtt a néptanítói bizonyítvány mellett római katolikus kántori oklevelet, majd a háború után általános
iskolai matematika-fizika szakos tanári képesítést szerzett. A
harmincas években a Tapolcai Lapok” hetilapban kezdte írásait publikálni. A háború és a fogság megpróbáltatásai után
csak 1960-ban kezdett újra irodalmi munkába. A megyei Napló pályázatán a „Századfordulótól a sorsfordulásig” című kisregényével harmadik helyezést ért el. Ezután rendszeresen jelentek meg írásai a Napló fórum rovatában. 1970-ben a Tapolcai Járás Művelődési Osztálya által meghirdetett pályázaton
„Nemesgulács kulturális fejlődéstörténete” munkájával első
díjas lett. 1984-ben megírja katonaságának és keleti fogságának történetét. Ezt a munkáját egy országos pályázaton 1986-

ban díszes emléklappal, a Magyar Történelmi Társulat pedig
emlékplakettel tünteti ki. Ezt az anyagot a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Hadtörténeti Tanszéke dokumentációs anyagként használja. Az 1956-os forradalom idején a farkasgyepűi
szanatórium Forradalmi Tanácsában tevékenykedik. Ezért 57
tavaszán elhurcolják és négy és fél hónapra ítélik. Szabadulása után lát ismét munkához. 1966-ban „Veszprém megyéért”
emlékérem ezüst fokozatával tüntetik ki. Tíz év múlva nyugalomba vonulása alkalmából negyven éves szolgálatáért a Pedagógus Szakszervezet Szolgálati Emlékérmét kapja. Újabb
tíz év elteltével 1986-ban az egykori Alma Mater, a Bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola közmegbecsülésre méltóan
teljesített pedagógusi munkásságáért Arany Oklevéllel tünteti
ki.
Életútja során sorsa sokfelé vetette. Az ország több településén teljesített tanítói szolgálatot, mindig igyekezett becsülettel és odaadással végezni a dolgát. Ábrahámhegyen 1965ben telepedett le. 1996.-ban megjelent „Ábrahámhegyi Krónika” című kiadványa, mely feldolgozza és bemutatja a település és környékének történetét, az itt élő emberek életét. Azóta is Ábrahámhegyen él szeretett otthonában, a Balatonhoz
közel, nem gazdagságban, de lélekben gazdagon, a mai napig
is minket is gazdagítva. Kívánjuk, hogy ez még sokáig így legyen, és még sokáig szólhasson a dal, mely olyan szépen és
szeretettel szólt Ábrahámhegyről. Az ünnepségen Jóska bácsi sajnos egészségi állapota miatt személyesen nem jelenhetett meg, így unokája vette át a kitüntetést, és tolmácsolja azt,
hogy tisztelettel és szeretettel gondolunk rá és köszönjük meg
a település közössége érdekében végzett munkáját, hogy segített felderíteni és bemutatni az itt élő emberek gyökereit.
Az Ábrahámhegyi Krónikában megjelent írások alapján:
Bakosné Tóth Erzsébet

LENGYEL FÚVÓSOK ÉS
MAZSORETT TÁNCOSOK
ÁBRAHÁMHEGYEN
2010. augusztus 18.-án az Orkiestra deta miasta leszna i
mazsoretki lengyel fúvószenekar és mazsorett csoport menetzenével köszöntötte Ábrahámhegyet az Iskola utca - Sziget
utca - strand - Patak utca útvonalon. A nézelődők nagy örömére látványosan színes öltözetben, ütemes jó zenével, tánccal vonultak a falu utcáin. Másnap, 19.-én a strandon szórakoztatták a közönséget.
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JÁTSZÓHÁZ
Ábrahámhegyen

VAN EGY HELY, hol csoda vár,
ár,
Épül egy nagy mesevár!
Kézművesség, csupa móka,
Velem játszhat nagyapóka.
ár,
VAN EGY HELY, hol csoda vár,
Én leszek a Csendkirály!
Ring a bölcső, száll a repcsi,
Az se baj, ha nincs ma Balcsi.
VAN EGY HELY, hol Tündér jár,
Icu néni csak ránk vár!
Vágyunk vissza egész télen,
Találkozzunk jövő évben!

Szeptember elején a könyvtárban Icu nénivel beszélgetek. Eltelt egy újabb nyár, immár a második, melyen Icu néni játszóháza várta a helybéli és
a nyaraló gyerekeket egyaránt.
- Icuka! Mióta nyaraltok Ábrahámhegyen?
- 2006 óta van itt egy kis nyaralónk. Férjemmel
olyan csendes, nyugodt helyet kerestünk, ahol
szép környezet, kedves emberek vesznek körül
bennünket. Ábrahámhegyen mindezt megtaláltuk,
úgy érzem, hazaérkeztünk.
- Honnan jött a
játszóház gondolata?
- A strandon mindig sok kisgyerek
vett körül. Nyugdíjas óvónőként soksok év tapasztalatával ez számomra
természetes. Egy
szintén itt nyaraló nagymama kérdezte meg tőlem, hogy „Te Icuka! Miért nem csinálsz itt Ábrahámban egy óvodát?” Végiggondoltam és úgy éreztem, hogy talán tényleg van itt feladatom. Vidéken nőttem fel, a kecskeméti óvónőképzőben végeztem. Egész életemben városi nagy óvodában
dolgoztam, nagy álmom volt, hogy egy vidéki kis
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óvodában legyek óvónéni. Egyeztettem a Polgármester úrral és 2009 nyarán már működött is a játszóház.
- Mit csináltok egy-egy ilyen alkalommal?
- Igyekszem változatos tevékenységeket biztosítani a gyerekeknek. A legkisebbeknek és a nagyobbaknak is próbáltam mindig új dolgokat kitalálni. Nagy sikere van a kézműves foglalkozásoknak, ahol a legkülönfélébb anyagokkal dolgozhatnak a
gyerekek. Népi dalos- játékok, mozgásos játékok, társas- és fejlesztő játékok is szerepelnek a programok
között.
- Mi az, ami megkülönbözteti Icu néni játszóházát egy óvodától?
- A szülők, nagyszülők itt maradnak játszani a
gyerekekkel. Nagyon fontos, hogy minél több időt
töltsenek el a szülők a gyermekeikkel, fontos az
együtt töltött idő minősége is, hogy odafigyeljünk
rájuk, együtt játszunk velük. Hiszen az ember abból táplálkozik felnőttkorában, amit gyermekként
kap. Tompa Mihály írja egyik versében:
„Mert a boldogságra kevés csak a jelen,
A multon épül az s az emlékezeten;
Örömeinkre szint s derűt titkon az ád,
Mint a gyök adja a virág szinét, szagát.”
- Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Szeretnéd az elkövetkező években is folytatni a játszóházat?
- Nagyon szeretném folytatni. Én az életben nagyon sok szeretetet adtam és kaptam is. Most pedig már azt hiszem túllőttem a célon: többet kapok, mint amennyit adok.
- Icuka! Legyen ennyi szeretetben részed még
nagyon sokáig, köszönjük neked azt a nem kevés
munkát és energiát, amit a játszóházra, a gyerekeinkre áldozol.
Ezúton szeretnénk megköszönni Icu néninek a vidám, tartalmas játszóházi foglalkozásokat, a soksok szeretetet, kedvességet, ami gyerekeinket és
minket, felnőtteket is várt ezeken a csodálatos
délelőttökön. Polgármester Úrnak és a képviselő
testületnek köszönjük, hogy helyet és eszközöket
biztosított, az adományozóknak pedig a sok szép
játékot, amivel játszóházunkat gazdagították.
Szabóné B. Szilvia

SZÜRETI
SZÍVERŐSÍTŐ
KIS BOROS KRÚDY-HANGOSKÖNYV
MÉCS KÁROLY ELŐADÁSÁBAN
Szüreti víg hangok, sárga szőlődombok, lopakodó feketevarjú-csapatok. Eső. „A nagy szürke köpönyegek, amelyek a fázékony föld felett lebegnek, mindjárt megmozdulnak, és egészen
ráborulnak a világra.” Ősz ante
portas. Néhány hete várakozik,
most ebben a hirtelen nyári szezonvégben, a szüreti nekifeszülés, sepregetés küszöbén szinte kéredzkedik a lejátszóba az Asszony, aki szőlőfürt
lett, szíverősítőnek. A taposólány, Az úriember, akinek
szőlővirágszaga volt, Az üveglopó, a Szépvadászné tabáni kocsmái és a többiek. Irodalmi ampullák életigenlőknek, kis boros Krúdy-összes Mécs Károly hangján –
hol érces eréllyel, máskor lágyan, álomszerűen.
Míg az élet álom (1931) címmel hitelből szinte utolsó szusszal megjelentetett Krúdy elbeszéléskötet „étkezőnovellákat” fűz egymásba, egy nemrég összeállított
könyv, és ez a nyáron azonos címmel kiadott közel négyórás hanganyag kizárólag a bor körül forgó Krúdy-novellákat szedte egy csokorba -, jótékonysági céllal. A
hangoskönyv elkészítésében olyan emberek vettek részt,
akik legalább annyira szeretik Ábrahámhegyet, mint a
bort, az irodalmat. A kiadvány bevétele egy Ábrahámhegyen épülő temetőkápolna javára gyűlik egy szép kezdeményezés részeként: környező önkormányzatok, hívők,
civil szervezetek és magánemberek fogtak össze, hogy a
kis templom megépülhessen.
A szerző, a téma, a név önmagáért beszél, nem kell egyiknek sem cégér. Inkább csak a mindenkiben ott szunnyadó igényt kell megcsiklandozni, hogy ne legyen rest a
váltókat szép, míves mozdulatokkal lassúbb menetre
kapcsolni. Hogy vegye a percet, az órát, amikor megáll,
és például Krúdy sűrűn hímzett mondataival megtisztítja
magát a nyári portól. Akár a kései „gasztronovellákban”
s tulajdonképpen úgy általában Krúdy írásaiban, a boros
prózában sem a cselekmény a lényeg. A fontos történések nem a mérhető idő szűk keretei között mennek végbe. A főszereplő a táj, a lombokból kiénekelhető líra, a
hangulatokból fércelt zene, s a sejtelmességből kibontakozó bölcselet. Tömény impresszionizmus.
Hallgatja az ember a ráérősen hömpölygő írásokat, és
elfogja a vágyakozás egy valójában persze sohasem lé-

tezett aranykor iránt. Azokat az időket vágyja, amikor az
emberek nem keserves szervezések árán kiszorított lopott percekben tehették, hogy jelen vannak a saját életükben. Napokat, amikor gondtalanul megteheti, hogy
akár egy óbudai vendéglő kockás abroszán könyökölve Krúdy, kósza gondolatokat szüreteljen, s rendezgessen sorba. Mára irodalma van a fejlődés (fokozás) kényszerébe belegabalyodott homo informaticus, azaz a mai
ember időzavarának, az okoknak. Nem árt, ha néha-néha legalább egy novella az eszébe juttatja: kár a rohanásért. Ezredszer is Hamvast idézve. Isten és a bor – végül
is ketten maradnak.
(Asszony, aki szőlőfürt lett: Krúdy Gyula minden írása
a borról – hangoskönyv. Előadja: Mécs Károly. Kiadja a
Z-eLeM Soft Bt. Forgalmazza az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány, 2010.)
Klementisz Réka írása
a Magyar Nemzet 2010. augusztus 31-i számából

A temetőkápolnáért
Már korábban írtam arról, hogy a hangoskönyv készítése
során mennyi segítőkész emberrel találkoztunk. Ugyanez folytatódott a CD terjesztésekor is. Ábrahámhegyen
a strandon, a kultúrházban, Kővágóörsön, Káptalantótiban, Balatonfüreden, Badacsonytördemicen, a budapesti
Könyvhéten lehetett megvásárolni az „Asszony, aki szőlőfürt lett” című Krúdy hangoskönyvet. Sokat segített az
előadó, Mécs Károly is, aki szerte az országban fellépései, meghívásai alkalmával mindig vitt magával a lemezből. Semmiképp sem hagyhatom ki a felsorolásból Vastag Gábort és feleségét Hildát sem, a badacsonytomaji
keramikus művészeket. Szinte külön lerakat volt a portájukon. Badacsonyi borászok vettek át több példányt,
felkerült a régiós buszjáratra is. Az országos napilapban megjelenő méltató ismertetés kezdeményezője után
nyomoznom kellett. Még nem tudva, hogy miként került a napi sajtóhoz az ábrahámhegyi hangoskönyv, gyanakodva megkérdeztem Mécs Károly művész urat, hogy
ő volt-e a „felbujtó” a cikk-kel kapcsolatban. Tiltakozott
és hozzátette: - Lehet, hogy ez a lemez önjáró lett!
Azt szeretném, hogy így is maradjon!
Az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért
Alapítvány a Hírmondó megjelenéséig a hangoskönyv
bevételéből 420.000,- Ft-ot utalt át az „Ábrahámhegyi
Kápolnáért” alapítványnak, amelynek célja a temetőkápolna felépítése és működtetése
Zolnai László
kuratóriumi elnök
21

Bringára fel!

Irány a Bakony!
Az idei alsós tábor helyszínéül a Bakony szép, vadregényes tájára esett a választás. Táborhelyünk Vinyén
az Öregbakony turistaházban volt. Kellemes fogadtatásban, remek ellátásban volt részünk az öt napban. Vasárnap még a nagy melegben indult útnak a kis csapat. Útközben Veszprémben megnéztük Állatkertet, így a délutáni órákban érkeztünk csak meg Vinyére. A turistaház
vezetője (Angi néni) praktikus tanácsokkal látott el bennünket, felhívta figyelmünket minden érdekes látnivalóra. Jártunk a Fenyőfő határában az Ősfenyes szélső fái
mellett. Angi néni vezetésével a Hódos-ér gyaloghídján
eljutottunk a Likas-kő érdekes sziklaalakulatáig. A kőben elágazó járatok vannak, amin át lehet bújni. Odafelé
szedtünk Szent László megkövesedett pénzéből.

Az idén is nagy sikernek örvendett a gyerekek körében a „Balatont megkerülni kerékpárral” tábor. A szép
számmal jelentkező gyerekek mellé természetesen felnőttek is csatlakoztak, akik sok mindenben segítették
munkánkat. Sajnos az időjárás nem kedvezett, de legalább nem sültünk pecsenyére. Már induláskor szemerkélt az eső, de mi nekivágtunk az összességében 210
km-es távnak. Közben többször eláztunk, megszáradtunk, eláztunk - így kissé vizes állapotban érkeztünk
Káptalanfüredre, az első szálláshelyünkre. Estig próbáltuk megszárítani átázott ruháinkat - több-kevesebb
sikerrel - az előbukkanó nap sugarai segítségével. Másnap újult erővel vetettük rá magunkat a döcögős kerékpárútra. Siófokon áthaladva láthattuk, hogy a Sió-csatorna mennyire tele van vízzel, és örültünk, hogy ezen a
napon még nem áztunk meg. Örömünk nem sokáig tartott, mert rövidesen elkezdett cseperegni az eső, és az
utolsó kilométereket Zamárdiig szakadó esőben tettük
meg. Így sajnos elmaradt az a lehetőség, hogy délután a
Kalandparkban fitogtassák ügyességüket a gyerekek. A
harmadik nap délelőttje azonban „kalandosra” sikerült,
viszont elértük azt, hogy délután már nem esett az eső,
így Balatonfenyvesre szárazon érkeztünk meg. Utolsó
nap reggelén verőfényes napsütésre ébredtünk, aminek
mindenki nagyon örült. Sajnos fürödni nem tudtunk a
vonyarcvashegyi strandon, mert nagyon hűvös volt a
víz, viszont remek ebédet rendelhetett mindenki magának.
Négynapos utunk során szembesültünk azzal, hogy
a víz nagy úr tud lenni, hiszen nemcsak mi áztunk el
többször is, hanem a part mentén levő területek is víz
alatt álltak.
Köszönet a segítőinknek, és a gyerekek kitartásának!
Farkas Csilla
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Természetesen nem hagyhattuk ki a Cuha-völgyének
megismerését sem. Vonattal elmentünk egy megállót
Porvacsesznekig, és onnan a völgyön keresztül, többször
átkelve a Cuha vad, sziklás medrében visszaérkeztünk
a szálláshelyünkre. Közben láttuk a betyárok barlangjait
is.
Bemásztunk a Kőpince-barlangba, és a Kőpince-forrást érintve elsétáltunk a Pakuts pihenőig.
Nagy kihívás volt a gyerekeknek az éjszakai túra. Sötétedés után vágtunk neki csendben az éjszakai erdőnek. Célunk az őzek éjszakai legelésző helyének figyelése volt, de inkább csak a bozótban való csörtetésüket
hallottuk. Az erdei úton átvonuló vaddisznók pedig otthagyták nekünk a „szagukat”. Ezután következett az éjszakai bátorságpróba! Egy murvás útszakaszon a gyerekeknek egyesével, kettesével kellett elmenniük 300-400
métert egyedül. Az út végén természetesen várták őket,
eltévedni nem lehetett. Nagy élmény volt, másnap is erről beszéltek, mert az táv végén az egyik kísérő bebújt a
bozótosba, és úgy röfögött, mint egy vaddisznó, persze
rögtön fel is hallatszott a már megérkezett gyerekek nevetése.
Utolsó este tábortűzzel búcsúztunk a Bakonytól. Fáradtan, de élményekben gazdagon térhettünk haza!
Farkas Csilla

Akikre büszkék lehetünk!
Az elmúlt tanévben több ábrahámhegyi gyermek ért el nagyszerű eredményeket az általános iskolában.

A badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskolában
oklevelet és könyvjutalmat kapott:
- kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, valamint sport munkájáért Kaszás Sára 2.
osztályos tanuló
- jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és
szorgalmáért, valamint közösségi-és sport munkájáért Kovács
Janka 6. osztályos tanuló
- jó tanulmányi eredményéért Szlávik Barbara 7. osztályos tanuló
- kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért
Kovács Kornél 8. osztályos tanuló
- kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért
és szorgalmáért, 8 éven át kitűnő bizonyítványáért, közösségi munkájáért és a sport területén nyújtott kimagasló eredményeiért átvehette a „Jó tanuló, jó sportoló” díjat és a Tatay Emlékplakettet is Szabó László 8. osztályos tanuló

sületi tagok is igazából akkor ismerkedtünk ezzel a játékkal, és
még nekünk is nyújtott új információkat a Balatonról. Ezen kívül volt egy több oldalas műveltségi totó Ábrahámhegyről, a Balaton-felvidékről, amit Szabóné Berki Szilvia készített el nekünk
erre az alkalomra.
Mindenkinek ajánlom, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt,
hogy megismerjék ezt az interaktív játékot!
Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített abban,
hogy mi ezt az interaktív játékot bemutathassuk Ábrahámhegyen: a Balatonedericsi Önkormányzatnak, akik ezt ingyen rendelkezésünkre bocsátották; Galler István helyi vállalkozónak, aki
ingyen elszállította ezt a több részből álló játékot Ábrahámhegyre; és mindenkinek, aki a felállításában, a teherautóról való le- és
felrakodásban, vagy egyéb módon segédkezett!
Fedőné Vodenyák Katalin
Nők a Balatonért Egyesület

A Révfülöpi Általános Iskolában könyvjutalmat kapott:
- kitűnő tanulmányi eredményéért és a „Pindúr Pandur” közlekedési verseny területi fordulóján elért 1. helyezésért, valamint
sport munkájáért Vella Dániel 2. osztályos tanuló
- kitűnő tanulmányi eredményéért, a kistérségi természetismereti versenyen elért 1. helyezésért, valamint a kistérségi műveltségi vetélkedőn elért szép eredményéért Dressel Fruzsina 8.
osztályos tanuló
Sport eredményeiért kiemelném Koncz Brigittát és Koncz
Ramónát, akik a kézilabdacsapat tagjaiként szép eredményeket
értek el.
Zeneiskolai eredményeiért Homonnay Csenge 6. osztályos
tanulót és Homonnay Virág 4. osztályos tanulót illeti dicséret.
Csenge gitározik, Virág pedig dobol.
Valamennyiüknek gratulálunk, a következő tanévre jó
munkát, és hasonlóan szép eredményeket kívánunk nekik!

Balatoni interaktív játék
A Nők a Balatonért Egyesület 2010. június 26-án a Balatonnal
és környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvényt szervezett.
Eljött a NABE Fonyódi környezetvédelmi irodájának vezetője,
Piliszky Zsuzsanna, akitől környezetvédelmi tanácsadást lehetett
kérni, és ökológiai lábnyomot mért, ami azt jelenti, hogy valakinek az életformája, háztartása mennyire terheli meg saját környezetét. Ezen kívül elhoztuk Balatonedericsről a Balatoni interaktív játékot, amellyel a gyerekek játékosan ismerhetik meg a
Balatont. Elsősorban felsős általános iskolásoknak szól. Egy-egy
tabló elolvasása után, melyek az élővilággal, épített és természeti nevezetességekkel, a Balaton körül élt híres személyiségekkel
foglalkoznak, számos játékos formában lehetett a megszerzett
tudást tesztelni. Volt halakat csoportosító játék, Balaton kirakó, térkép, amely körül el kellett helyezni a Balaton körüli híres
épületeket, tabló méretű párkereső a balatoni festők képeiről, és
egyéb játékok. A kisebbeknek pedig lehetett egy kis vár palánkon
törökökre célba dobni, vagy kis csónakból balatoni halakat horgászni, melyek fából készültek. Sajnos a rossz idő miatt rendkívül kevesen voltak, de aki eljött annak nagyon tetszett. Mi, egye-

Megkezdődött az iskola
Szabó Lászlóné Györgyi néni néhány jó tanácsa a
gyerekeknek iskolakezdésre, versbe szedve:
Míg gyerek vagy, boldog vagy, de gyönge,
A tanulás szorgalmad eredményes gyümölcse.
A tudásod a tiéd, s mindig jó befektetés.
Ha szorgalmad most felületes és gyér
Hiányát érzed, s az életedben végig kísér.
Kedvedre való, tanult, jó munkát végezz,
Így életed mindvégig sikeres lesz.
Ha teheted, műveld mind magas fokon,
Most még tanulni nem nehéz, de kell e szorgalom!
Magabiztosság mindig, és mindenhol,
Sikeres és örömteli lesz minden napod.
A jövőd, s életed tanulással most alapozod,
Bármerre jársz is, s merre lesz otthonod,
Boldoggá teszed mindig a családod
A tudatlanság az emberi gyötrelem,
Tudás nélkül nem leszel más, csak szolga,
Mások megalázott kiszolgálója,
Mert mindig te vagy rájuk szorulva.
Ezért légy okos, s a magad gazdája,
A tudás önbecsülést és tiszteletet ád,
A hazád és a család büszke lesz majd rád!
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Kertészkedjünk,
továbbra is…
Zöldségtermesztés:
Ugyan a mai őszi időszakban már nem a tavaszias
elánnal tudunk kertészkedni, hiszen a korai idő csak
egyszer van az évben. Az időjárás függvényében gazdálkodó és gondolkodó kertész nagyon sok mindennek van kitéve. Így aztán lehet, hogy amiben bíztunk, pont az a zöldség nem úgy termett, illetve nem
a kedvünk, akaratunk szerint alakultak növényeink
állapota, fejlettségi szintjük.
Mit lehet csinálni még így ősz elején?
Sok mindent lehet még a szorgos embernek tevékenykedni. Lehet másodvetést; például a közismert
tőkehagyma termése adja a lehetőséget az elvetésre,
amelyet rövid tenyészidejéből kifolyólag még ősszel
a zsíros kenyér mellé húzhatunk fel, de mivel fagytűrő, tavasszal fantasztikus vitaminbomba a reggeli és esti étkekhez. Továbbá, mint rövid tenyészidejű: bab, borsó, uborka vetésével gyorsan kapunk őszi
élelmiszert. A talajunk meleg állapota kellő nedvességgel hamar kikeleszti a magvakat. Vethetünk szeptemberben petrezselymet is, ami téltűrő lévén nagyon korai időben biztosítja a levesbe valót.
Mivel a kertészet nagyon munkaigényes, ez az az ágazat, ahol a munkanélküliséget lehetne országos szinten is csökkenteni. A primőrtermesztéssel hasznosíthatnák ezeket az energiákat az Alföldön például.

Dísznövény:
Minden más szemet, lelket gyönyörködtető virágözön közepette a muskátli, a rózsa, leander is a kertészet nem is akármilyen ágazata. E növényeket szinte mindenki ismeri, újat nem hiszem, hogy tudok
mondani. Nyilvánvalóan az elvirágzott muskátli virágokat le kell szedni, a szaporítást bujtással pótoljuk. A rózsákat vadrózsa alanyon szaporítjuk szemzéssel és bármilyen színű, illatú rózsával pótolhatjuk az esetleges hiányzó töveket. A rózsát, akárcsak
a gyümölcsfákat, T alakú bevágással augusztus második felében – amikor a szemek érettsége lehetővé teszi - szemezzük, valamikor rafiával tekertük körbe a vágást, ma már egyszerű szigetelőszalaggal oldjuk meg tökéletesebben ezt a pótolhatatlan műveletet. A muskátlikat és leandereket a téli fagy miatt óvnunk kell, ezért fagymentes helyre kell helyeznünk
őket, muskátli esetében egy nyirkos pince is megteszi. A leander igényesebb, őt világos helyre kell helyeznünk, mivel az öntözés mellett a fényt is igényli.
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Szőlőtermesztés:
Kis hazánk szőlőtermesztési ágazatában már sokszor
akadtak gondok. Idén különösen a természeti csapások számottevőek. Gondoljunk a kora tavaszi elsőszámú – mint meghatározó – történelmi borvidékünkre, a Tokajhegyaljára; az akkori híradások hetekig az északkeleti országrészre szegezték a mértani tekintetünket „Ilyen még nem volt” címmel. Az
árvíz nemcsak a falvakat, a tokaji szőlőket is próbára
tették. Ez a rendkívüliség még a mai napig is sújtja a
szőlőket. Aki járt valamikor ezen a vidéken, az tudja, hogy a sorok iránya sajnos a hegy – völgy irányban
fekszik, így a lezúduló, több évre is elegendő csapadék utat tört magának és mindent vitt magával, amit
ért, utat, ültetvényt, támberendezést nem kímélve.
A mai napig a tavaszi sokkot nem heverte ki a vidék.
A megszokott gépesítés helyett – amit lehetetlenség
volt bevetni – elő kellett venni a hagyományos kézi –
háti permetezőgépeket és a gumicsizmát, hogy megvédjék a szőlőket a peronoszpórától, ami a fürtre is
átterjedt, és a lisztharmattól, mint gombáktól.
Mindezt azért bocsátottam figyelmükbe, mert a mi
szűkebb régiónk ebből semmit sem érzett. Persze
azért itt is akadt fürtperonoszpóra és lisztharmat, de
aki a felszívódó szereket folyamatosan használta, annak legfeljebb a Karatánt kellett rásegítésként, nagyobb dózisban elővenni. Ma már túl vagyunk ezen
az állapoton, azért aki nem tudná elmondom, hogy
a lisztharmat elsősorban a fürtöt támadja kívülről, és
nem hagyja a szokásos növekedését a bogyónak, hanem rátelepszenek a spórái a szemekre, ami később
felreped és zöld- vagy fakórothadást idéz elő. A fürtperonoszpóra belülről szabályosan tönkreteszi a termést. Előbbinek a 34 fokos kánikulai hőmérséklet
kedvez, utóbbinak a sok eső, párás környezet az okozója.
A folyamatban lévő időszerű munkák a csonkázás
után az oldalhajtások 3-4 levélre való visszacsípése.
Nem ajánlom a tőből való kitörést, mert jön helyette másik, így viszont a régi leveleknek besegít az aszszimilálásban, tápanyag lebontásban.
Ma már augusztusban is kell permetezni, méghozzá
huzamosabb hatástartalmú rézgáliccal. Hol van már
az az idő, amikor 2-3 rézgálicos permetezéssel meg
lehetett védeni a szőlőket, minderre én még emlékszem az 50-es évekből. Aki jó minőséget akar, annak
vissza kell térnie a késői, Teréz napi szüretekre. Természetesen az időjárást figyelembe kell venni!
A borászat területén ilyentájt a maradékborokat, ha
lehet, kellő kén kíséret mellett egybe kell fejteni. A
cél mindig, hogy a tároló edényzet tele legyen, ne érvényesüljön az óbor íz, mivel ez az ízfajta a tokaji bo-

rokra jellemző. Nálunk az olaszrizling – mint meghatározó fajtának - ez az íz nem kívánatos, sőt kifejezetten káros. A kispincékben a szokásos hordó mosások, pókhálózások, a szüretelő edények kitisztítása
az időszerű. Legyünk igényesek a sok verejtékkel, elvesztett erővel létrejött újborra, hiszen örömünket,
bánatunkat ebben rejtjük. Bor nélkül lehet élni, de
nem érdemes!

Gyümölcstermesztés
Ez a sokrétű kertészeti ág, az idén elsősorban
az időjárás rendkívülisége következtében sokoldalúan vérzett. A kora
tavaszi hűvös, szeles, a
virágzáskor szinte kritikus időszakban, amikor
a gyümölcsfák virágoztak, csoda lett volna, ha
a mai ésszel több termésre számíthatunk. Nem
kedvezett a méheknek sem – ha még egyáltalán vannak – amik beporozták volna az erre rászoruló, nem
saját magát porzó egyedi gyümölcs fajokat. A rendkívüli viharos hideg a megtermékenyülést, az idei
termés kilátásokat alapvetően minimálisra csökkentette. Ennek az ódiumát egész évben érezzük. Fajtól és fajtára tekintettel sajnos nagyon gyenge gyümölcsterméssel számolhatunk egész évben. E nem
túl bölcs megállapítástól eltérően azért a jövőbelátás
reményében feltétlenül el kellett és még el kell bizonyos halaszthatatlan tennivalót végezni. Az egész
éves növényvédelem: kora tavaszi lemosó permetezés, az időszakos gomba és rovarölő permetezések 2
hetente. Az őszibarackfák különös figyelmet érdemlenek, mivel a réztartalmú szerek a leveleiket tönkreteszik vegetatív időszakban. Tehát a nagyon kedvelt a szőlő mellett e vidék gyümölcsének tekintendő őszibarack maradjon továbbra is kedvelt gyümölcsünk. Vigyázzunk a nem réztartalmú szerek használatára és a metszésére. Ilyenkor feltétlenül el kell végezni az úgynevezett zöldmetszést. Ez abból áll, hogy
a letermett vázágakat a végén 2/3 arányban vágjuk
vissza kifelé álló ágra azért, hogy a meglévő vázágakon lévő hajtások jól betermékenyüljenek. Az oltások, szemzések ideje is most jött el augusztus második felében – amikor már a szemek a hajtásokon
éretté válnak a szaporításra. A T alakú vágással beszemzett fákat teljesen magunk javára változtathatjuk, kedvelt gyümölcs változatosságunkat kielégítve.
Orbán István

SPORTNAP
Ábrahámhegy 2010. augusztus 14.
Az eredetileg tervezett időpontokhoz képest az időjárás
viszontagságai miatt augusztus középen tudtuk csak megrendezni az évek óta nagy sikerű sportnapunkat. A nap folyamán legnagyobb sikert a kicsiknek rendezett lufitaposás aratta. Három fordulót is kellett rendeznünk a nagy érdeklődésre való tekintettel.
A győztesek Melkovics Kíra, Molvai Vivien, Melkovics Rebeka.
Az ő jutalmuk ráadásként 1-1 cirkusz jegy volt.
Szintén a fiatalabb korosztálynak rendezett kapura lövés
versenyben első helyezett Pethő Márk, második Vella Dániel,
harmadik Bors Benjamin.
Kosárra dobásban, melyen nyolc évestől közel hatvanéves korig bezárólag vettek részt, első helyezetést Molnár Zoltán érte el,
második Molnár Krisztián, harmadik helyezést Haragh Zsófia
ért el.
Gyermek asztaliteniszben első Pap Csongor, második Andris
Jonson, harmadik Morvai Vivien, negyedik Melkovics Kíra.
Természetesen sor került gyermek labdarúgásra is első helyezett csapat Gajdácsi Márton, Pesti Gergely és Sobor Donát.
Második Gyarmati József, Sobor Milán és Vella Dániel.
Harmadik Pethő Attila, Pethő Márk, Bors Benjámin és Bors
Barnabás.
Felnőtt asztaliteniszben 24-en mérték össze tudásukat: első
helyezett lett Draskóczy Gergely, második Szekér Ádám, harmadik Csók Dániel.
Felnőtt streetball:
I. Molnár Zoltán, Molnár Krisztián, Molnár Sándor és
Molnár Zoltán alkotta csapat
II. Dr. Bubu névre keresztelt együttes lett.
Felnőtt labdarúgás:
I. Horváth – Szalai – Serdült - Sákovics
II. Piroska – Troll - Richter
III. Draskóczy – Robi – Cirmos
IV. Mókus utca csapata
A legnagyobb érdeklődés mellett a röplabda verseny zajlott, a
versenyt az Old Inclusiv nyerte, második helyezett lest a Red
Tomato, harmadik pedig a 109 névre keresztelt csapat.
Végül, de nem utolsó sorban a lábtenisz eredménye, első helyezett Tóth Miklós – Vella Zsolt, második Szőke Géza – Varga
Roland, harmadik Draskóczy Gergely – Góth Péter duó lett.
Zajlott még egy kézilabda mérkőzés is, mely kiegyenlített eredményt hozott, szoros eredmény mellett a „Suhancok” csapata
nyert.
Ezúton is gratulálunk mindenkinek és reméljük, hogy az
elkövetkező évben hasonló létszámban veszünk részt minden
egyes sportversenyen.
Jó pihenést kívánunk az elkövetkezendő időszakban mindenkinek és találkozunk 2011. nyarán.
Vella Zsolt
sportszervező
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Megalakultunk
Július 2-án Szabóné
Berki Szilvia kedves hívására összegyűlt kis csapattal megalakult az Ábrahámhegyi Nyugdíjasok Klubja. Nagyon jó
programokat előrevetítve, amely remélem megmozdítja a kicsit nehezebben megmozdítható idősebb generáció érdeklődését. Nemes cselekedet szép, gazdag programot szervezni olyan idős embereknek, akik már nehezen
mozdulnak a menésre, bár az agyuk kiadja még a parancsot „Indulj, lábam!”,
de a lábak nem mindig
engedelmeskednek.
A
képviselő-testület
minden tagja - Vella
Zsolt Polgármester úrral
az élen - odafigyelő tisztelettel viseltetnek irántunk. Példája ennek a szép gesztusnak, hogy az első
programra én is nehezen indultam el - kicsit nehézkes mozgásom miatt -, de jó szomszédom Berkiné
Hoffmann Ilonka unszolására és segítségével mégiscsak elindultam a Bognármúzeum megtekintésére. Hozzá kell tennem, hogy a Polgármesteri Hivatal járművet is biztosított, Pacsi Jóska olyan tisztelettel foglalkozott velünk, hogy ha valaki a ház előtti
dudaszóra nem jelentkezett, akkor ő a kocsiból kipattant és bement, hogy nincs-e valami baj, hogy miért nem jön a várt személy. Háztól házig szállította az
idős embereket. Meg kell,
mel, hogy mondjam, szívet me
lengetően megható voltt
a hozzáállása.
Na, és az az élmény,
ami ott fogadott bennünket! Szilvi asszonyy
hideg itallal kínált bennünket, szeretettel és
kedvességgel. Köszönjük.
Kiváló tárlatvezetőnk, Kozsda Imre csodái elbűvöltek. Nagyon sok embernek meg kellene nézni, és
megköszönni Kozsda Úrnak ezt a nem kevés munkával létrehozott kiállítást, melyen érződik az, hogy
szeretetet és tiszteletet érez azok iránt, akik ezeket a
tárgyakat megalkották. A szépség csodái ezek a tárgyak. Én még most is a hatása alatt vagyok és még leszek is. Tervezem, hogy még egyszer, de az is biztos,
hogy többször is meg fogom nézni, még részletesebben.
A sok szépségre a ráadás a kilátás volt onnan a
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mi kis ékszerdoboz településünkre és a „tengerünkre”, a Balatonra. Én
ugyan budapesti születésű - tehát „gyütt-ment”
vagyok, ahogy mondják,
de én már maradtam
immár 56 éve, és maradni is szeretnék életem végéig, ebben a Balaton egyik
legszebb gyöngyszemébe, ami szemmel láthatóan
épül-szépül az itteni lakosok és nyaralók összefogásával.
Továbbra nézve színházlátogatás Veszprémbe,
amit én személy szerint örömmel veszek. Továbbá
hévízi fürdőzés az öreg csontok regenerálására. Öszszejövetelek, tapasztalatcsere, beszélgetés, emlékezés, és még az is lehet, hogy a fiatalabb generáció is
meglátogat bennünket tapasztalatcserére. A jó pap
is holtig tanul- tartja a mondás.
Egyszóval köszönet mindenkinek, aki ehhez a sok
szép élményhez hozzásegít bennünket.
Csík Józsefné

Könyvajánló
„Semmi sem szebb és semmi sem hasznosabb az ember egész
mulandó életében, mint a könyvek olvasása.”
Miron Costin

Kálnay Adél: Az igazi ajándék
(5- 10 éves gyerekeknek)
Az igazi ajándék főszereplője egy Zsuzsi nevű játék
baba. Az ő története azonban összefonódik két hatéves kislány különös sorsával is.
Egyikük az édesanyjával
egyedül élő Kata, aki épő
pen most kezdte az első
osztályt, s fél évig nélkülözni kénytelen az Afrikába utazó Anyut, másikuk a
gyermekotthonban élő szelíd és magányos Juli.
Zsuzsi baba változatos kalandjai akkor kezdődnek,
amikor Kata anyukája végre kimenekíti őt a játékbolt unalmából, hogy karácsonyi ajándékként örvendeztesse meg vele a kislányát. Zsuzsi és gazdája
felhőtlen napjainak egy váratlan fordulat vet véget:
a babáját Kata egy veszekedés után a játszótéri padon felejti.

Szomorú események és szomorú találkozások sorozata után kerül Zsuzsi az árva gyerekek otthonába,
hogy ott aztán Juli egyetlen vigasza és társa legyen.
Ám ezzel koránt sincs vége a meglepetéseknek, egy
vidám balatoni nyaralás alkalmával Kata és Juli igaz
barátnők lesznek.
De kinél marad végül Zsuzsi? Hogyan alakul a két
kislány további sorsa, le kell-e mondania valamelyiküknek a kedves babáról, segít-e valaki okosan és szeretettel megoldani a gyerekek súlyos gondját? Mindezt megtudhatja az olvasó Kálnay Adél olykor örömteli, máskor szívbe markoló elbeszéléséből, melyet
nagy ovisoknak és kisiskolásoknak ajánlok.

Paulo Coelho
(felnőtteknek)
Paulo Coelho világhírű brazil író, filozófus, az ENSZ
békenagykövete. Művei mintegy 150 országban 56
nyelven, több mint 45 millió példányban fogytak el.
Regényeiben jelen van a vallás, a misztika, a szerelem, a nehéz döntések, a kétségbeesett érzelmek és
a tragikus emberi sorsok ábrázolása.
Paulo Coelho fő művének világszerte Az alkimista című regényét tartják. 1988-ban írta meg
ezt a könyvet, mellyel egy csapásra nemzetközi hírnevet szerzett. Santiagónak, az andalúz
pásztorfiúnak
meseelemekkel
átszőtt kalandtörténetét a kritikusok Saint-Exupéry Kis hercegéhez szokták hasonlítani.
Santiago, miután kétszer látja azt az álmot, hogy vaS
lahol a piramisok lábánál elásott kincs várja, elindul
megkeresni azt. Végigzarándokol Afrika északi, sivatagos részén, szokatlan élményekkel töltekezik, számos különös figurával találkozik, köztük az alkimistával, akitől megtanulja, hogy mindig hallgasson a
szívére, vegye észre a sorsára utaló jeleket, és igyekezzék beteljesíteni álmait.
A filozofikus mese lelki balzsamként hatott azokra a
tízmilliókra, akik már eddig elolvasták Coelho alapművét.
A zarándoklat című- útinaplónak is olvasható- műben a szerző három hónapos zarándokútra indul,
hogy visszanyerje a RAM-rend mesterét megillető
kardot. (A valóságban Paulo Coelho 1986-ban indult el a Santiago de Compostella-i zarándoklatra. A
830 kilométeres utat gyalog tette meg.)

A könyvben hétszáz kilométeres
zarándoklata során számos veszélylyel kell szembenéznie: találkozik
a transzcendens világgal, megküzd ördögeivel, megharcolja személyes harcait. Útközben mágikus gyakorlatokat tanul titokzatos
vezetőjétől, amelyek emberfölötti
képességekkel ruházzák fel.
Coelho szerint az ember számára a llegfőbb
f bb veszély
l
mindenekelőtt önmaga. Elsősorban magunkkal kell
szembenéznünk, legyőznünk a gyarlóságainkat, félelmeinket, szenvedélyeinket, csak így közelíthetjük
meg a tökéletességet és a szeretetet. Isten bennünk
van – sugallja az író.
Ez az utazás valódi beavatássá vált: Coelho minden
korábbi tudását megváltoztatta annak az egyszerű és
természetes igazságnak a felismerése révén, miszerint „a Rendkívüli az Átlagemberek útján rejtezik”.
Íróként arra törekszik, hogy feltárja lelkünk belső
gazdagságát, és mindannyiunkat részesévé tegyen e
felfedezésnek.
Szeretettel ajánlom minden kedves olvasónak.

Mozdulj Balaton döntő,
Vonyarcvashegy
Az ábrahámhegyi labdarúgó csapat megvédte tavalyi
első helyét a vonyarcvashegyi záróeseményen.
A szervezők a negyven résztvevő strand csapatainak
teljesítményei alapján nemcsak három sportágban streetballban, strandfociban és strandröplabdában –
hirdetettek győzteseket, hanem összesített végeredmény
is született. Siófok mögött a Keszthelyi Városi Strand
végzett a második helyen, harmadik Gyenesdiás és dobogóról egy ponttal leszorulva Ábrahámhegy végzett a
negyedik helyen.
A programsorozatot a Balaton Fejlesztési Tanács 2004ben kilenc Balaton-parti település részvételével indította
útjára. Szántód csatlakozásával 2009-ben már 34 balatoni település 40 strandja várta a mozogni vágyókat és
az idén sem változott a helyzet.
Sportolási lehetőséget biztosítottunk június közepétől
augusztus közepéig szombat délutánonként. Az első helyezett labdarúgó csapat névsora: Csók Dániel, Völcsei
Róbert, Varga Roland, Molnár Dávid. Ezúton is gratulálunk mindannyiuknak.
Vella Zsolt sportszervező
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RENDEZVÉNYTERV
Rendezvény időpontja
Október 9.
Október 23.
November 6.
November 27.
November 27.
December 4.
December 17.
December 31.

Megnevezése
Szüreti felvonulás
Október 23-i ünnepségek és Kirándulás
Filmvetítés
Márton nap
Katalin-napi bál
Adventi készülődés
Mikulás ünnepség
Idősek karácsonya
Szilveszteri batyus bál

Helye
Strand
Emlékmű, Pálos Kolostor Rom
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
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:
Fogadóóra: csütörtökön 9-12 óráig, 70/456-71-41
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, abrahamkonyvtar@freemail.hu
Kultúrház: 70/380-0763, kulturhaz@abrahamhegy.hu
Nyitva tartás szerdától szombatig 15-21 óráig
Tűzoltóság Tel.: 87/471-539
Csőtörések bejelentése: DRV ZRT.
Telefon: 06 40 240240/1
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Ügyfélszolgálat: 40/220-220
Műszaki hibabejelentés: 40/330-330
Falugazdász:
Pekli Tamás, Telefon: 30/410-9525
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

Ábrahámhegyi Hírmondó
Az Önkormányzat és a Fürdőegyesület Lapja
Felelős kiadó: Vella Zsolt polgármester
Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Vezetője: Fedőné Vodenyák Katalin
Nyomdai munkák: VISUAL.HU Kft.
Nytsz: MKM B/PHF/1461/Ve/94.
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