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TISZTELT ÁBRAHÁMHEGYI LAKOSOK! TISZTELT NYARALÓ TULAJDONOSOK! 
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit településünk önkormányzata nevében! Községünk kiadványában az Ábrahámhegyi 
Hírmondóban igyekszünk minden olyan hírt, információt megjelentetni, ami segíti Önöket a helyi közügyek, a közélet 
történéseinek megismerésében. Kezdeném a fejlesztésekkel, beruházásokkal.  
 

A 71-es főút menti gyalogjárda felújítására kiírt közbeszerzési eljárás 
sikeresen lezárult. Szeptember 1-én megkezdődik a kivitelezés. A 
csónakkikötő megvalósítása tárgyában Siófokon, illetve Ábrahámhegyen 
tárgyaltunk. Beérkeztek a tervezési ajánlatok. Döntés hamarosan várható, 
így valószínű már az ősz folyamán elkezdődhet az érdemi munka. További 
konzultációt és lakossági tájékoztatót is tervezünk. A közvilágítás 
korszerűsítése már több alkalommal napirenden volt, az ajánlatok 
beérkeztek, rövidesen tárgyalja a képviselő testület és itt is kézzelfogható 
közelségbe kerül a megvalósítás.  
Tovább gondolva a megújuló energiaforrások kihasználását egyben a 

megtakarításokat is figyelembe véve a szomszéd településekkel készülünk pályázni, hogy a fa aprítékot felhasználva 
tudjuk az Önkormányzati épületek fűtését is gazdaságosabbá tenni.  
 

Nagy örömmel tudatom mindenkivel, hogy sikerült új falubuszt nyerni pályázaton, ami várhatóan októberben érkezik 
meg, a községi strandon pedig megépült a mozgáskorlátozottak számára a vizi bejáró. 
 

Mindennapi feladataink ellátásában ne-
hézséget okoz, a településre érkező és 
áthaladó látogatók közül, a nemtörődöm 
és gondatlan polgárok utáni kommunális 
hulladék eltakarítása. Ez nem csak plusz 
feladatot jelent, de még pénzt is von el a 
költség-vetésünkből, amit hasznosabb 
célokra is fordíthatnánk. 

 

A gondozatlan kertek rontják a település 
összképét, megítélését. Kérem az érintet-
teket tegyék meg a szükséges, és a közösség által jogosan elvárt lépéseket, azért, 
hogy gondozott és rendes környezetben élhessünk, valamint, hogy az ide látogatók is 
a település jó hírét vihessék a kirándulásuk, vagy nyaralásuk után. 
 

Nagy harcban állunk a településre látogató vadakkal. Igaz volt, és lesz is majd az ősz 
folyamán vadhajtás, kérem aki teheti jöjjön majd el erre, hogy sikeresebb legyen a 
négylábúak állományának gyérítése.  

 

A leírtak tájékoztató jellegűek, szívesen várjuk közügyeinkkel kapcsolatos  
érdeklődő hozzászólásaikat, gondolataikat, írásban, szóban,  

illetve képviselő társaimon keresztül is . 
 

Itt köszönném meg Kedves Kollégáimnak áldozatos kitartó munkájukat.  
Természetesen köszönet illet Mindenkit aki a település javát szolgálja. 

 

További szép nyarat, jó pihenést, aki pedig munkával tölti,  
annak kívánom, hogy eredményes legyen! 

 

                                                                                                             Vella Zsolt  
                                                                                                                polgármester  
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MIRŐL TÁRGYALT ÉS DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ TESTÜLET? 
 

A testületi ülések tartalma tájékoztató jellegű, az előterjesztés, a hivatalos jegyzőkönyv és a rendeletek 
hatályos szövege megtalálható a honlapon, vagy az Önkormányzaton ügyfélfogadási időben megtekinthetők 

 

A Képviselő-testület 2015. március 30-i nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester Kovács József alpolgármester Gáspár József,  
Homonnay Zsombor, Zavari Judit Andrea képviselők. A lakosság részéről: nem jelent meg senki. 

Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző Meghívott: Soltész Attila a Hungaro Tender Kft. képviseletében 
 

NAPIREND ELŐTT:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Vella Zsolt polgármester: A testületi határozatokról szóló tájékoztatót a megkapták a képviselők. A Ságvári utca elneve-
zésével kapcsolatban elmondta, hogy az Origo is foglalkozott vele és Ábrahámheggyel konkrétan, valamint, hogy jegy-
zőasszony írt a Levéltárnak és a Magyar Tudományos Akadémiának, Homonnay Zsombor képviselőtársunk pedig járt a 
Földhivatalnál. Április 12-ig kaptunk haladékot, az érdemi döntésre. Véleménye szerint, amíg, az állásfoglalás nem érke-
zik meg, addig kérjenek újabb hosszabbítást. Azon személyeknek, akikkel tudott beszélni, személyi igazolványába 
Ságvári utca van írva. Itt a hivatalban utánanéztek régi iratoknak. 1968-ban még helyrajzi számok voltak ezen a 
területen, 1979-től van utca bejegyezve. Ebben a témában Orbán Lajos bácsival még nem tudott beszélni.  
 

Kovács József alpolgármester: Budai Józsefet megkérdezte, aki most 87 éves, és ő elmondta, hogy 70-75 éve biztos 
benne, hogy Ságvári forrás volt, és arról kapta az utca a nevét.  
 

A témával kapcsolatban más hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő testület a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.  
 

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Vella Zsolt polgármester tájékoztatta a 
testületet, hogy a vizsgált időszakban egy fő részesült 10.000 Ft összegű segélyben, gyógyszerkiadásaira tekintettel. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a testület a tájékoztatót elfogadta. 
 

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről: A polgármester március 13-án, a Balatoni Szövetség 
ülésén volt, ahol a Balatoni díjak átadása is megtörtént. Beszéltek az ülésen a Balaton-környéki üzletek nyári nyitva-
tartásáról, melyet Balatonfenyves polgármestere szorgalmazott. Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke találkozni 
fog a minisztérium képviselőjével, valamint a Balaton vízszintjével kapcsolatban Pécseli Péter szakaszmérnökkel is 
egyeztetni fog. Március 25-én társulási ülésen volt, ahol nehezményezte, hogy az orvosi ügyelet egy autóval van ellátva. 
Ezzel kapcso-latban 5 fős előkészítő bizottságot szavaztak meg, amelynek tagja személye is, továbbá Badacsonytomaj 
polgár-mestere, valamint Tóth Csaba és Kapolcs részéről Göntér Gyula is. Azt szeretnék elérni, hogy nyáron legalább 
két orvos legyen ügyeletben. A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy választási lakossági tájékoztatót tartott a 
Műve-lődési Házban a Jobbik és a Fidesz képviselő jelöltje, itt volt az MSZP részéről Pad Ferenc, és Czigler László 
független képviselőjelöltek. A beszámoló Ábrahámhegy Község Önkor-mányzatának Képviselő testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Gazdasági Program megalkotása: A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a képviselő testületnek 

hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban kell rögzíteni, mely a testület megbízatásának időtar-

tamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. 
 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVI  GAZDASÁGI PROGRAMJA  - tájékoztató jelleggel 
 

I. fejezet, az óvodai nevelés, szociális- és egészségügyi alapellátásról 
 

1. Óvodai nevelés: Társulás fenntartása a Pipitér közös fenntartású napközi otthonos óvodával. 
 

2. Egészségügyi és szociális alapellátás feladatai: Háziorvosi szolgálatok személyi, tárgyi feltételének a 
jogszabályban előírtak szerinti biztosítása. Helyi Esélyegyenlőségi Program, Szociális szolgáltatások és ellá-
tások működésének helyi szabályozása. Az egyes szociális intézményekkel történő együttműködésére 
vonatkozó szabályok felülvizsgálata. A szociális gondozói hálózat igények szerinti működtetése a Tapolca és 
Környéke Önkormányzati Társulás keretében. 
 

3. Gyermek-,ifjúsági-és sport feladatokkal kapcsolatban: Feladat a helyi ifjúsági közösségek önszervező-
désének támogatása, a fiatalok szórakozási lehetőségeinek, a szabadidő kulturált eltöltés feltételeinek 
javítása, Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatban való részvétel biztosítása, részvétel. A 
fiatalkori bűnözés és a kábítószer fogyasztás megelőzésével kapcsolatos preventív célú programok, 
rendezvények támogatása. Játszóterek szükség szerinti korszerűsítése, felújítása.         (folytatás a 3. oldalon) 
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A helyi tömeg- és versenysport támogatása, az önkormányzat erejéhez mérten. Kultúrház kihasználásának 
növelése konditerem fejlesztése, nagyterem padlóburkolatának cseréje. 
 

A Településfejlesztés és településüzemeltetéssel kapcsolatban:  
 

Csatornázás, vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, gázellátás: A csatorna és ivóvíz hálózat fenntartása 
fejlesztése. A hegyi vízelvezető árkok tisztítása, iszapcsapdák helyreállítása, ezen feladatra speciális köz-
munka szervezése. Az épített és természeti környezet védelme. 
 

A Helyi Szabályozási Terv felülvizsgálata: A helyi védelemre javasolt ingatlanok listájának összeállítása, erre 
önkormányzati rendelet megalkotása. 
 

Közvilágítás: Az energiatakarékos fogyasztói rendszer kiterjesztése a még ellátatlan belterületekre, illetve a 
belterületeket összekötő külterületi részekre, pályázati forrás bevonásával. Közvilágításiű működtetési 
költségeinek csökkentésére vizsgálat. Közvilágítási hálózat bővítés, napelemes önellátó rendszer építése.  
 

Köztemető fenntartás: Köztemető bővítésének vizsgálata pályázati forrás bevonásával. Temetőgondnoki 
feladatok ellátásának biztosítása. Temető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata. 
 

Helyi közutak és közterületek fenntartása: A meglévő szilárd burkolatú úthálózat megóvása és fejlesztése 
nem szilárd burkolatú utak folyamatos karbantartása. A kiépített kerékpárút fejlesztése. Részvétel a „Bringa-
körút” programban. A gyalogjárda rendszer fejlesztése és szükség szerinti karbantartása. A település 
közlekedés szabályozási koncepciójának kidolgozása, elfogadása. Közterületek folyamatos karbantartása. 
Közterületek szépítése helyi jellegzetességű tárgyakkal, művészeti alkotások kihelyezésével. Patak utcai 
buszöböl kialakítása. 
 

Köztisztasági és településtisztasági feladatok Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében 
szükséges intézkedések kidolgozása, végrehajtása, együttműködve a rendőrséggel és a polgárőrséggel, 
ehhez pályázati lehetőség vizsgálata. Térfigyelő kamerarendszer elhelyezése pályázati forrás segítségével. 
Ingatlanoktól történő szelektív hulladékszállítás megvalósítása. 
 

III. fejezet: Tűzvédelem,közbiztonság,katasztrófavédelem: A Tűzoltó egyesület támogatása. Polgárőrség 
támogatásának fenntartása. Katasztrófavédelmet érintő dokumentumok folyamatos aktualizálása. 
 

IV. fejezet: Foglalkoztatáspolitika, munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés: Az önkormányzati feladatok 
ellátása során a helyi foglalkoztatás elősegítése. Vállalkozási kedv erősítése, helyi vállalkozások lehetőség 
szerinti támogatása. Turisztikai és a településpolitikai, helyi gazdaságpolitikai elképzelésekkel össze-
egyeztethető egyéb munkahelyteremtő beruházások támogatása. Turisztikai beruházások növelése. Önkor-
mányzati területek hatékonyabb kihasználása. Helyi termelői piac létrehozása. A közösségi munkavégzés 
megszervezése, a közfoglalkoztatás kiszélesítése. 
 

V. fejezet: Közművelődési és kulturális tevékenység: Közösségi tér megteremtése: A lakosság önszerve-
ződő közösségeinek, egyesületeinek támogatása. Közösségi tévécsatorna és honlap üzemeltetése. Az 
önkormányzat lapjának fenntartása. Szomszédos települések önkormányzataival, hegyközségeivel való 
térségi kapcsolatrendszer fenntartása. 
 

Közművelődési és kulturális tevékenység: A helyi közművelődést érintő önkormányzati rendeletek felülvizs-
gálata, a rendeletben foglaltak végrehajtása. A település hagyományainak, a szőlő- és bor kultúrájának meg-
őrzése és fenntartása. A helytörténeti kutatások személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, a helytörténeti 
gyűjtemény tárgyi feltételeinek javítása, egyéb helytörténeti értékek felkutatása. A település rendezvé-
nyeinek megtartása. Hosszú távú kulturális koncepció kidolgozása és megvalósítása. 
 

VI. fejezet: Turizmus: A Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás felülvizsgálata. Az 
önkormányzat tulajdonában álló strand színvonalának javítása, az üzemeltetés biztosítása. Strand bővítési 
lehetőségének vizsgálata, sportpályák kialakítása átalakítása céljából. A minőségi vendégfogadás felté-
teleinek megteremtése, az erre irányuló kezdeményezések támogatása. Horgászturizmus feltételeinek bizto-
sítása csónakkikötők létesítésének vizsgálatával és építésével a strand mellett. Községi strand épületeinek a 
mai kor igényeinek megfelelő átépítése. Fagyöngy park kialakítása. Patak utcában járda kiépítése. 71-es 
főúton gyalogátkelőhely építése. Patak parti sétány fejlesztése. Honlap és helyi médiák fejlesztése. 
 

VII. fejezet: Vagyonkezelés, az önkormányzati vagyontárgyak fenntartása: Az önkormányzat 
törzsvagyonának és üzleti vagyonának elkülönített nyilvántartása, az ingatlankataszter naprakész vezetése. 
Gazdasági és műszaki fenntartási terv készítése a meglévő önkormányzati épületállomány megóvása 
érdekében. Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek és más ingatlanok 
folyamatos karbantartásának megoldása, felújításuk és rekonstrukciójuk előkészítésére programjavaslat 
készítése, majd a testület döntése alapján a feladatok végrehajtása. Vagyongazdálkodási feladatok 
személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, az önkormányzat ingatlanvagyonának gyarapítása. A település 
üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges megfelelő telephely korszerűsítése.             (folytatás a 4. oldalon) 
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VIII. fejezet: Helyi közigazgatási szolgáltatások fejlesztése Az Önkormányzat informatikai eszközál-
lományának szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése. Elektronikus ügyintézés, szolgáltató és ügyfél-
barát önkormányzati hivatal fenntartása, ehhez pályázati források felkutatása. 
 

Zavari Judit képviselő kérdése: A Patak utca végén az állomásnál körforgalom nem lesz? Gáspár József: Volt róla szó, 
de nincs hely a körforgalomhoz, pl. egy kamion nem tud megfordulni. Vella Zsolt: Forgalomtechnikai megoldásra lenne 
szükség, például, amit Zsombor a múltkor említett, a forgalomlassítás.  
 

Homonnay Zsombor képviselő szerint: az előző ülésen előterjesztett javaslatát teljes egészében át kellene venni. 
Szívesen vette volna, ha a gazdasági programot megkaphatta volna előbb, mivel ebben köszön vissza a választáshoz 
beküldött programterve mindenkinek. A különböző fejezetekben van hosszú távú dolog és van rövidebb, külön kell 
válogatni. Az átemelő szivattyúkkal való foglalkozást is jelölni kellene benne. A helyi közutak és közterületek fenntartása 
ponthoz hozzá kellene tenni a 71-es út problémáját, a köztisztasági és település tisztasági témához pedig a zöldhulladék 
kezelést. Vella Zsolt polgármester A Gadasági Programot lehet módosítani, ez a jelenlegi még csak egy tervezet.  
 

Homonnay Zsombor képviselő kérdése, hogy, a Vízügyi Igazgatóságtól a csónakkikötő tervét megkapták-e? Vella Zsolt 
polgármester: Még nem kapták meg, az ügyintéző telefonon érdeklődött, várják a megküldését.  
 

A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvényben biztosított jogkörében eljárva Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2015-2019. évi Gazdasági 
Programját az elpőterjesztés szerint, a megfogalmazott kiegészítésekkel elfogadta. 
 

2. Közbeszerzési Terv elfogadása: Vella Zsolt polgármester Felkérte Soltész Attilát, hogy a Hungaro Tender Kft. 
képviseletében tájékoztassa a testületet, mivel a Képviselő testület a Kft-t bízta meg a gyalogjárda felújítás 
közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. Soltész Attila: A Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása a képviselő testület 
feladata. A Közbeszerzési Bizottság tagja nem lehet képviselő testületi tag. Fontos a képviselő testületnek megalkotni az 
alapkövetelményeket, amelyeket az ajánlati felhívásban szerepeltetni kell. Fontos az is, hogy az ajánlati dokumentáció 
részét képezi a műszaki leírás, javasolja átgondolásra, hogy ki állja annak a költségét. A közútkezelő előírta, hogy a 
kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal tervet és engedélyt kell kérni az ideiglenes forgalomkorlátozási terv 
benyújtására, enélkül nem lehet a munkát megkezdeni. Ezt a költséget javasolja a leendő nyertesre áthárítani. 
 

Wolf Viktória jegyző: Badacsonytomajon a Közbeszerzési Bizottság tagjai a jegyző, a műszaki osztályvezető és a 
közbeszerzési referens. Vella Zsolt polgármester javasolja, hogy itt is így legyen. Soltész Attila: A cég felvállalja a közbe-
szerzési referens személyét.  
 

Vella Zsolt polgármester: Amennyiben a testület egyetért, javasolja a Közbeszerzési Bizottság tagjai közé jegyző 
asszonyt elnöknek, a műszaki osztályvezető asszonyt, Horváth Mártát, Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőt, továbbá a 
műszaki ügyintézőt Sütő Árpádot és az aktuális közbeszerzési tanácsadót. A testület a javaslatot elfogadta. 
 

Kovács József alpolgármester: Ez egy meghívásos pályázat lesz? Soltész Attila: A képviselő testületnek először el kell 
dönteni, hogy milyen vállalkozókat hívjanak meg. A testület mondhatja, hogy nyílt eljárásban bonyolítja le és nem veszi 
bele a nemzeti eljárás részt, de ugyanúgy meg kell hirdetni és bárki pályázhat. Vella Zsolt polgármester: A munka 
kivitelezésére három céget hívnának meg: a Folly Bt-t, Szencz Szabolcs, valamint Galler István építési vállalkozókat. 
Homonnay Zsombor képviselő kérdése: A járda felújításának tervét lehetne látni? Volt arról szó, hogy a Közútkezelővel 
közösen bejárják a területet. Vella Zsolt polgármester: Már volt itt a Közútkezelő, bejárták a területet, ha bejáráson részt 
szeretne venni, azt a műszaki előadónak jelezni kell. Gáspár József képviselő: Újra végig kellene járni, ha ilyen aggályok 
vannak. A bejáráson a Közútkezelő annak a véleményének adott hangot, hogy az útszegély legyen része a 
járdafelújításnak. Véleménye szerint az útszegély, nem a járda része, hanem a 71 számú út stabilitását biztosítja.  
 

Wolf Viktória jegyző: A februári ülésen az hangzott el, hogy a bejárás nem a járdafelújítással kapcsolatos, hanem a 
gyalogátkelőhelyekkel. Nem javasolja jelen közbeszerzési eljárás kiírásánál az időhúzást, mivel ha a képviselő testület 
eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, akkor újbóli kiírás szükséges és így kifuthatnak az időből. Vella Zsolt 
polgármester: December 31-ig már el is kell számolni.  
 

Homonnay Zsombor képviselő: A február 23-i ülésen felsorolta, hogy hat zebrát számolt meg: 1. a sín alatt áthaladó a 
csónakkikötő folytatása ami elég forgalmas hely, 2. az önkormányzattal szemben, 3. az állomás épülete mellett 4. a 
fősorompó melletti gyalog terelőnél, 5. a forgónál a Bökhegyi útnál, 6. az iskola utcánál is kellene, mivel nagyon sok 
ember ott megy le a strandra. Soltész Attila: A dokumentációban benne van a tervezői rajz, abban kell megnézni, hogy 
jelölte-e a tervező a szintbeli eltéréseket, ha jelölte, akkor egyeztetni kell a Közútkezelővel. Vella Zsolt polgármester 
javasolja, hogy a Nemzeti eljárásrend alapján legalább három céget hívjanak meg. Kovács József képviselő: Egyetért, 
javasolja, ha lehet helyi vagy helyközeli vállalkozó legyen a kiválasztott. Soltész Attila: Abban kell dönteni, hogy ki 
legyen a nyertes, a legelőnyösebb ár legyen, vagy a legelőnyösebb árat adó. A Polgármester Úr azt javasolta, hogy a 
legelőnyösebb ár legyen a bírálati szempont. A testület előírhatja még, hogy pl. a garancia időt, vagy a kötbér mértékét 
is vizsgálja. Meggondolandó, hogy a fizetés a beruházás befejezésekor, vagy időszak követő legyen-e. (folyt. a 5. oldalon) 
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Wolf Viktória jegyző: Az első 30 %-os teljesítésnél szokták benyújtani az első részszámlát, utána pedig 70 %-os 
teljesítésnél. Jótállási biztosítékot is köthetnek ki 10 %-ot. Itt a nettó beruházási értékhez viszonyítva a 10 % magas, 
illetve a garanciális feltételeket szokták plusz egy-egy évvel nyújtani. A képviselő-testület azt is előírhatja, hogy a 
közbeszerzési ajánlattevők forgalomtechnikai szabályozás vonatkozásában készítsenek tervet. Az hangzott el, hogy 
legalacsonyabb ellenszolgáltatás legyen az egyik pont, esetleg lehet a kivitelezés rövidebb teljesítésű határidejű is. 
 

Gáspár József képviselő : Október 31-re célszerű lenne befejezni. Vella Zsolt polgármester: Az elhangzottak alapján a 
kötbér mértéke napi 30.000 Ft legyen a kezdési időpont pedig szeptember 1.  
 

Wolf Viktória jegyző: Összefoglalva: A közbeszerzés tárgya a járdafelújítás. A szerződés meghatározása: vállalkozási. 
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje október 31. A teljesítés helye a szelvények alapján meghatározott.  
A számlát az ajánlatkérő átutalással teljesíti. A fizetési határidő 30 nap. Az ajánlatkérő nem enged meg több változatú 
alternatív ajánlattételt. Értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A kizáró okok: a Közbeszerzési 
törvény alapján. Az alkalmassági minimum: a jogszabály erejénél fogva, ami kötelező. Adatok és megkövetelt igazolások 
szintén jogszabály szerint. Referencia munkára és hiánypótlásra szintén a Közbeszerzési Törvény az irányadó. 
Ajánlattételi határidő: 2015. május 4. 16.00. óra. Benyújtás címe: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ajánlattétel nyelve 
magyar. A felbontás helyére, annál való jelenlétre jogosultak és az egyéb követelmények és információk is a jogszabály 
szerint. A kötbér mértéke 30.000 Ft/nap. A meghiúsulási kötbér 3 %. Az összes többi jogszabály szerinti. A felhívás 
megküldésének napja április 15.  
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, hogy a község belterületén gyalogjárda felújítása tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el a  
71 sz. főút 71+118,25-72+643,25 km szelvények között a jobb oldalon lévő gyalogjárda felújítása okán azzal, hogy a 
tervezett állapot kialakítása során az eredeti állapot helyreállítása a cél. A gyalogjárda az eredeti nyomvonalon az ere-
deti szélességek figyelembevételével kerül felújításra. Úgy határozott, hogy az eljárást a Közbeszerzési törvény szerint, 
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri a közbeszerzési tanácsadót, hogy a felhívás megküldéséről 
gondoskodjon a Folly Bt. 8257 Badacsonytomaj, Galler-Bau Kft. 8256 Ábrahámhegy, Daitoku Kft. 8454 Nyirád, részére. 
Utasítja a polgármestert, kezdeményezzen helyszíni bejárást a Közútkezelő Kht-val vés a képviselő-testülettel közösen.  
 

3. A 19/2015. (II.13.) Képviselő-testületi határozat visszavonása: Vella Zsolt polgármester: A képviselő-testület a 
173/2007.(XI.14) sz. határozatával döntött az akácfa utcai telkek pályázati feltételeiről. A kérelmező 2015. március 23-án 
a kérelmét visszavonta. Javasolja, hogy az erről szóló Képviselő-testületi határozatot vonják vissza. A testület Simon 
Mihály 8256 Ábrahámhegy, Patak utca 62. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és annak ismeretében a 
19/2015.(II.13.) határozatát visszavonta. 
 

4. Strandon vízimentő foglalkoztatására szerződéskötés. Vella Zsolt polgármester: Az önkormányzat az előző 
években a strandi vízimentő alkalmazására a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesülettel kötött szerződést. 
Az egyesület megküldte a megbízási szerződés tervezetét, és a 2015. évi szezonra vonatkozó strandi mentési aján-
latot., mely szerint: Vízimentési feladatok: 8.164 Ft+Áfa/nap/fő, szállásdíj hozzájárulás: 1.425 Ft+Áfa/nap/fő, rádió bérleti 
díj: 764 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió  Az árak a tavalyihoz képest 1,8 %-os emelést mutatnak. Az idén is szükséges lenne 
szombatra és vasárnapra plusz 1 fő vízimentős a stéghez. Júliusban a következő napokra: 4-én, 5-én, 11-én, 12-én,  
18-án, 19-én, 25-én, 26-án. Augusztusban:  1-én, 2-án, 8-án, 9-én, 15-én, 16-án, 20-án, 21-én, 22-én és 23-án.  
A szerződést június 12-től kötnék augusztus 23-ig. 
 

Fentieket a Képvislő testület elfogadta, ezen felül árajánlat bekérését rendeli el mederkotrásra a Vízimentők Szakszol-
gálatától. A költségeket az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a működési kiadások terhére biztosítja, és 
felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 

5. Ábrahámhegy 925 hrsz-ú ingatlan értékbecslése. Vella Zsolt polgármester: Az értékbecslés elkészült, az 
értékbecslő által megállapított bruttó értéke az ingatlannak 82,218 millió Forint. A megküldött vételi ajánlat szerint a 
tárgyi épületet az Önkormányzat 95,9 millió Forint összegért vásárolhatná meg.  
 

Homonnay Zsombor képviselő Javasolja, hogy az üzemeltetésről Kandikó Ákost kérdezzék meg, akinek már van 
tapasztalata. Nem ragaszkodik a vételhez, nem kell az értékbecslésnek megfelelő árajánlatot adni, lehet az 45 millió 
forint is. Arról kell dönteni, hogy mi az, ami megérheti az önkormányzatnak és milyen konstrukcióval. Ezt kellene 
megkérdezni Kandikó Ákostól. Ő arra számított, hogy ez következik, ha határoz a testület, akkor ő tartózkodni fog.Ő fel-
keresi Kandikó Ákost. Gáspár József képviselő: Sall Csabával beszélt, aki szerint, ha nem sikerül egy megbízható 
üzletkört biztosítani, akkor nem szabad a hasznosításba belevágni, legalább 4-5 hónapos időszaknak kell lenni, amikor 
van megfelelő számú vendég. Vella Zsolt polgármester javasolta, hogy a következő ülésre Kandikó Ákost hívják meg, 
hogy készítsen egy üzleti tervet, valamint Sall Csabát megkérik, hogy készítsen egy megtérülési számítást. 
A javaslatot a képviselő testület elfogadta. 
.                         (folytatás a 6. oldalon) 
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6. Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatára: Vella 
Zsolt polgármester Az előterjesztésben részletesen le van írva, hogy mi teszi szükségessé a szervezeti és működési 
szabályzat módosítását.  
 

Homonnay Zsombor képviselő: Beadott egy előterjesztést. Van-e lehetősége saját előterjesztést beadni? Az anyagban 
szerepel, hogy előzetesen a polgármesterrel egyeztetni kell, ezt milyen módon kell megtenni?  
 

Wolf Viktória jegyző: A most elfogadásra benyújtott rendelettervezet szerint képviselő-testületi tag is jogosult előter-
jesztést benyújtani. Csak írásos előterjesztést lehet benyújtani és ezt a polgármesterrel előzetesen egyeztetni kell, illetve 
a törvényességi záradék szempontjából a jegyzővel ellen kell jegyezetni, minimum 10 nappal előre. Homonnay Zsombor 
képviselő: A testületi anyagot jó lenne legalább 10 nappal előbb megkapni, pl. a Gazdasági Programot előbb is 
megkaphatták volna e-mailen, jobban fel tudott volna készülni. Például, ha az értékbecslés napirendet előtt megkapja, 
akkor Kandikó Ákossal tudott volna egyeztetni.  
 

Vella Zsolt polgármester Támogatja, hogy a kardinálisabb kérdéseknél 10 nappal előtte kapják meg a testületi tagok az 
előterjesztést, a többi anyagnál 5 nappal előtte.  
 

Wolf Viktória jegyző Nem tudja 5 napnál korábban vállalni, mivel Badacsonytomajon általában közel harminc napirendes 
testületi ülések vannak és éves szinten legalább negyven ülés van, amelyeket bizottsági ülések előznek meg. Az anya-
gok jelentős részét ő készíti elő, ahogy az ábrahámhegyi előterjesztések jelentős részét is. A képviselők választhatnak, 
hogy papír formában kérik, vagy e-mailen a testületi anyagot.  
 

Homonnay Zsombor képviselő Neki jó e-mailen is, de papírformában is megfelelő. Gáspár József képviselő Neki is 
megfelel e-mailen. Vella Zsolt polgármester Javasolta, hogy az Ügyrendi Bizottság tagja Góth Péter helyett Baki 
Jánosné legyen, akit a következő ülésre meghívnak, hogy az esküt letegye. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül fentiek szerint az előterjesztést elfogadta. 
 

7. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának jóváhagyásáról: Ábrahámhegy 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló törvényben biztosított jogkörében eljárva hozzá-
járult Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásához. 
 

8. Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról és a Tatay Sándor Általános Iskola felvételi 
körzetéről: A beiratkozás időpontjáról és a Tatay Sándor Általános Iskola felvételi körzetéről szóló tájékoztatót a 
képviselő testület elfogadta. 
 

9. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító 
Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás: A testület a 
megállapodást elfogadta, felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

10. Révfülöp Nagyközség önkormányzati fenntartású konyhájáról biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról 
szóló  önkormányzati rendelet módosításáról: A testület az előterjesztést elfogadta, felkérte a polgármestert, hogy a 
döntésről Révfülöp Nagyközség polgármesterét értesítse.  
 

11. A képviselő testület elfogadta a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendeletet. 
 

12. Ábrahámhegy belterület 167/3. hrsz-ú ingatlan résztulajdonának megvásárlásáról: Vella Zsolt polgármester: A 
telek a Patak parton helyezkedik el, a Soproni Szőnyeggyár üdülője alatt, és sok tulajdonosa van. Mindenki felajánlotta 
az önkormányzatnak, kivéve Nemesbőd egyházközségét, de ez is folyamatban van. Rozsnyai Attiláéknak lenne anyagi 
igényük, ötszázezer forintot szeretnének kapni. Fontos dolog, hogy a közvilágítás korszerűsítéséhez erre a részre 
lehetne a napelemeket felépíteni. Az ingatlant felértékelték, a megállapított forgalmi érték 1.459.000 Ft. A jegyzőasszony 
felajánlotta a segítségét, hogy az egyházközséggel felveszi a kapcsolatot az ajándékozási szerződés megkötése 
ügyében. Javasolja, hogy Oltáczy Mária Valéria 69/360-ad tulajdonrészét és Rozsnyai Attiláné 69/360-ad tulajdonrészét  
500.000 Ft összegben vásárolják meg. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. 
 

Napirendek utáni hozzászólások: Vella Zsolt polgármester: Lehetőség nyílik az önkormányzat számára pályázat 
benyújtására az „EMVA: vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben 
igénybe vehető támogatások” tárgyú pályázat keretében. Ennek keretében mikrobuszra pályáznának, a támogatás 
összege max. 8 millió forint, az előzetes ismeretek szerint. A képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül határozott arról, hogy megbízza a Goodwill Consulting Kft-t a pályázat benyújtására, utasítja a 
polgármestert a határozatban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére. .                     (folytatás a 7. oldalon) 
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A képviselő testület döntött arról, hogy a Pro Ábrahámhegy Alapítvány és az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület részére 
készítendő pályázatokat a szerződésbe bevonja. A pályázatok elkészítésének díja: 200.000 Ft+Áfa. 
 

A testület döntött arról is, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának 
meghatározása tárgyában rendkívüli ülést hív össze. 
 

A Képviselő-testület 2015. április 15-i rendkívüli nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester Kovács József alpolgármester, Gáspár József, 
Homonnay Zsombor, Zavari Judit Andrea képviselők. A lakosság részéről: nem jelent meg senki.  

Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző. Meghívott: Sütő Árpád műszaki előadó 
 

1. Strandfejlesztési javaslatok: Vella Zsolt polgármester: A strandi fejlesztést több fordulóban tárgyalták. A kertépítési 
munkákra Folly Bt. adott be árajánlatot. Felkéri Sütő Árpád műszaki előadót, hogy az árajánlatot ismertesse.  
 

Sütő Árpád műszaki előadó: Az árajánlat tartalmazza 2 db fatuskó kiszedését és szint alá süllyesztését tereprendezés-
sel 55.000 Ft összegben. A termőföld helyszínre szállítása felrakással és deponálása 135.000 Ft. Öntözőfejek új talaj-
szintre emelése 54.000 Ft. Földterítés, szintezés, földmunka 177.000 Ft. Füvesítés sport fűmagkeverékkel 357.500 Ft. 
Műtrágya kiszórása 58.000 Ft. Vízcső vezetése az akadálymentes strandbejáróig 140.600 Ft. Kábelárok ásás és 
temetés büfétől a lábtenisz pályáig 41.200 Ft. Partvonal gyepfelületének javítása a kimosódott szakaszokon földfeltöltés 
63.500 Ft. Önkormányzat által biztosított termőföld helyszínre szállítása felrakással és deponálása 337.500 Ft. 
Földterítés, szintezés, magágy kialakítás kézi és gépi földmunka 442.000 Ft. Füvesítés sport fűmagkeverékkel 295.780 
Ft. Elkészült magvetés öntözése 56.000 Ft. Járdaszakaszok tisztítása a munkaterületen 46.500 Ft. Járdaszakasz 
bontása és szint megemelésével újraépítése 49.200 Ft. Az árajánlat nettó ára: 2.308.780 Ft.  
 

Vella Zsolt polgármester: A Maharttól még várnak árajánlatot a kő felrakásáról, illetve Szőke Erazmustól is. Homonnay 
Zsombor képviselő: Figyelni kell egész nyáron, ha felemelkedik a vízszint. A járdaépítéshez kell a szegélykő, abból 100 
métert előre meg kellene venni, ha gond van a vízszinttel, azt fel lehessen rakni. Vella Zsolt polgármester: Abból van 
150 db. A képviselő testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott arról, hogy a FOLLY Bt. árajánlatát a községi 
strand kertépítési munkáira elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a harmadik lépcsőnél érkező járdaszakasz melletti két 
oldalt 3-3 négyzetméteres vízszikkasztó készítését az árajánlat tartalmazza. Elrendeli a munkaterület átadását 5 napon 
belül, a műszaki átadás–átvétel: 2015. június 1. napján lesz. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására.  
 

2. A Képviselő testület döntött a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szociális 
és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól. 
 

3. A képviselő testület elfogadta a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatát és módosítását, mivel, azt 2003-ban 
fogadták el, azóta módosítást nem végeztek rajta. Azok a jogszabályi helyek, amire hivatkozik, már hatályon kívül 
vannak, illetve az is megváltozott, hogy ki lehet a közbeszerzési bizottság tagja. Az új Közbeszerzési törvény alapján az 
öttagú Közbeszerzési Bizottságnak nem lehet tagja képviselő, főleg ha a képviselő-testület dönt az ajánlattevők által 
benyújtott pályázatok érvényességéről. A bizottság hatáskörébe került az ajánlattételi felhívás kiküldése az aktuális 
közbeszerzési tanácsadó bevonásával.  
 

4.  Pályázat benyújtása mikrobuszra: A Képviselő testület elhatározta, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló jogszabály alapján kistérségi közlekedési szolgáltatás 
fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan megvalósuló fejlesztéshez 1 db – Opel 
Vivaro típusú gépjárműre – mikrobuszra pályázati dokumentációt nyújt be  nyolc millió  forint pályázati összeg erejéig. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy a beszerzendő gépjárműre CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési köte-
lezettségének időszaka alatt fenntartja. Vállalja továbbá, hogy a beszerzett gépjárművel a falugondnoki szolgáltatást – a 
szakmai programnak megfelelően – ingyenesen látja el. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a gépjárművön az 
üzemeltetési kötelezettség lejártáig (5 évig) az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez. 
Kijelenti, hogy a fejlesztést az Ábrahámhegy Község Önkormányzat, mint alapító által biztosított falugondnoki 
szolgáltatás színvonalasabbá tétele teszi szükségessé. A pályázat megvalósításához szükséges önrészt 2015. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 

A testület döntött arról is, hogy támogatja az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület elhatározását, hogy az Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló jogszabály alapján kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan megvalósuló fejlesztéshez (folytatás a 8. oldalon) 
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1 db Suzuki Vitara típusú gépjárműre pályázati dokumentációt nyújtson be legfeljebb öt millió forint pályázati összeg 
erejéig. Vállalja továbbá, hogy a beszerezni kívánt gépjármű igénybevételére az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesülettel 
feladatellátási megállapodást köt. Elhatározta, hogy a pályázat megvalósítása érdekében a Polgárőr Egyesülettel a 
megvalósítási időszakban és a fenntartási időszakban szorosan együttműködik, az Egyesület számára szakmai támo-
gatást nyújt. Felhatalmazta a polgármestert a feladatellátási megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések, 
nyilatkozatok megtételére. 
 

A Képviselő-testület 2015. április 29-i nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester Kovács József alpolgármester, Gáspár József, 
Homonnay Zsombor, Zavari Judit Andrea képviselők. A lakosság részéről: nem jelent meg senki.  

Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző. Meghívott: Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó 
 

1. Baki Józsefné az Ügyrendi Bizottság új kültagja letette a hivatali esküt. 
 

2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról: Tóth Zsuzsanna pénzügyi 
előadó az előterjesztést kiegészíti azzal, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására a beérkezett 
többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A testület a költségvetés 
módosítását ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 

3. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról és 2014. évi pénzmaradványának 
felosztásáról: Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondta, hogy a bevételeknél a működési célú bevételek alá tartozik, 
a Balatonrendes és Salföld községektől a 2012. évi körjegyzőség megszűnése okán járó pénzeszköz, amit 2014. évben 
kaptak meg, ezen kívül Révfülöp Önkormányzata adott át pénzeszközt az iskolai szállításra. A felhalmozási célú bevéte-
leknél a mobilstég pályázati támogatás összege szerepel. Egyéb működési bevételként szerepel a badacsonytomaji 
szociális normatíva perköltség bevétele. Az adók befolytak, az eredeti előirányzatot meghaladták. Város és község-
gazdálkodáshoz tartoznak a bérleti díjak, területbérleti díjak, eszközhasználati díjak. Megkapták a 10 millió forintot 
járdafelújításra. A strand bevétele 18.586 eFt+Áfa volt. Kamatbevételként szerepel a víziközmű számla lekötött betétje 
utáni kamat összege. A működési bevételeknél szerepel a Start közfoglalkoztatásra kapott, és a hosszabb 
közfoglalkoztatásra kapott pénzeszköz. A bevételi főösszeg így 288.705 e Ft. A kiadási oldalon a közös hivatal részére 
fizetendő összeg 2.703 eFt szerepel, amely 596 eFt-tal csökkentve lett, amit a 2013. évi beszámoló alapján 
visszakaptunk. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak került pénzeszköz átadásra orvosi ügyeletre továbbá 
szociális étkeztetésre. A DRV-vel kötött megállapodás alapján a csatorna- és víz támogatás pénzeszközét is átadták.  
 

A Képviselő Testület az Önkormányzat 2014 évi zárszámadásáról és a 2014 évi pénzmaradványok felosztásáról szóló 
határozatot elfogadta. 
 

4. Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása, 2014. évi 
zárszámadásának, pénzmaradványának és annak felhasználásának elfogadása: Vella Zsolt polgár-mester: A 
Kővágóőrsi Közös Önkormányzati Hivatal tekintettel arra, hogy három ábrahámhegyi kollégának kifizették a 
szabadságát, levonná a szabadságmegváltás összegét a nekünk járó összegből, így 50.000 Ft-ot kapnánk vissza. 
Véleménye szerint lett volna idő kiadni a szabadságot a két hónap alatt. Gáspár József képviselő: A Kővágóörsi Közös 
Hivatalban nemcsak ábrahámhegyi feladatokat kellett elvégezni, ami miatt a dolgozó nem tudott szabadságra menni. 
Kovács József képviselő: A község pénzéről döntenek, így nem lehetnek nagyvonalúak. A szabadság jár, ha nem lehet 
másképpen megoldani, akkor meg kell váltani, és annak a terheit közösen kell viselni, hiszen mindannyiunk miatt nem 
tudták kivenni a szabadságot. Zavari Judit képviselő: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnak sokat adtak, most 
ezt ne vállalják be. Homonnay Zsombor képviselő csatlakozott az előtte szólókhoz.  
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete határozott arról, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetése módosítását, valamint a 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés-
ben foglalt tartalommal és formában elfogadja. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzmaradványát 
10.467 e Ft összegben állapítja meg, melyből kötelezettségvállalással terhelt 3.538 e Ft. A Képviselő testület elfogadta, 
hogy a Hivatal a 6.929 e Ft összegű szabad pénzmaradvány teljes összegét a 2015. évi működési kiadások fedezetére 
használhatja fel, azzal, hogy az ebből befizetés arányosan a településre eső összegből igényt tart az őt megillető teljes 
összegre .Felkéri a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a pénzeszköz átadásáról gondoskodjon. 
 

5. Bírósági ülnök választásáról: Wolf Viktória jegyző: Pogácsás Tibor államtitkár úrtól és Dr. Handó Tünde OBH elnök 
asszonytól kapott megkeresés alapján a bírósági ülnökök választásáról szóló hirdetmények a Badacsonytomaji Közös 
Önkormányzati Hivatalban közzé lettek téve, így a jelölés lehetőségeiről az érdekeltek tudomást szerezhettek. A mai 
nappal bezárólag bírósági ülnökké jelölés, illetve nyilatkozat nem érkezett. A Képviselő Testület tudomásul vette a 
bírósági ülnökválasztással kapcsolatos tájékoztatást.  
.                                                                                                                                      (folytatás a 9. oldalon) 
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6. STC részére felhatalmazás, hogy eljárjon az E-ON-nál számlainformáció és karbantartás ügyében: Vella Zsolt 
polgármester: A közvilágítás korszerűsítésről elkészült egy ajánlat, amely a közvilágításra 28.464 eFt-ot irányoz elő. En-
nek a megtérülése 90 hónap. Az önkormányzatnak nem kell beletennie egy forintot sem. A központi költségvetés 6 millió 
forintot utal át a közvilágításra minden évben. Dönteni kell arról, meghatalmazzák az STC-t, hogy eljárjon az E.ON-nál 
abból a célból, hogy a pontos fogyasztáshoz és a tervezéshez adatokat kérjenek ki, és utána tudják a konkrét  
árajánlatot megadni. Kovács József alpolgármester: Mit kell érteni közvilágítás korszerűsítés alatt? Vella Zsolt 
polgármester: A községben van 342 közvilágítási lámpa, magát a lámpatesteket cserélik ki korszerű 18 Wattos 
lámpatestekre. Egy hónapban a közvilágítás 427 eFt-ba kerül, amely a korszerűsítés után megszűnne. Ehhez jönne 
hozzá a beruházás, a napelem park, ott táplálnák rá a hálózatra. Fedezné a tűzoltószertár, a Kulturális Centrum, strand, 
szolgálati lakás az önkormányzati hivatal villanyköltségeit. Homonnay Zsombor képviselő: Hány évig üzemel? Vella Zsolt 
polgármester: A megtérülés 90 hónap és 20 év garancia van rá.  
 

A testület felhatalmazta a Short Term Capital Kft-t, hogy Ábrahámhegy község közvilágítás technológia fejlesztés 
megvalósítása céljából az E.ON Energiaszolgáltató Kft-nél eljárjon és adatokat szerezzen be. 
 

7. Forrás Kiadó ajánlata Ábrahámhegyi Zsebkalauzra: Vella Zsolt polgármester: 2013. évben megrendeltük az 
Ábrahámhegyi Zsebkalauz kiadványt, mely elfogyott. A gyártóval, azaz a Forrás Kiadóval folytatott egyeztetés során azt 
a tájékoztatást kaptuk, hogy a kiadvány ára 180 Ft/db bruttó összegre változott., 2013. évben az ár 170 Ft/db volt.  
A testület döntött arról, hogy megrendeli a Forrás Kiadótól az „Ábrahámhegyi Zsebkalauz” kiadványt, melynek költségeit 
a 2015. évi költségvetés reklám és propaganda kiadásainak terhére biztosítja. Ár: bruttó 180 Ft/db Mennyiség: 1100 db 
 

Napirendek után: Vella Zsolt polgármester: Az Opel Marsal Kft. megküldte az árajánlatát, mely szerint az autó ára a 
falugondnoki busz pályázathoz bruttó 10.124.350 Ft.  Állami támogatásként 8 millió forintot kaphatunk. A másik 
gépkocsit leadják és egy platós gépkocsit vennének.  
 

A bornapok programja eddig: A nyitónapon ünnepélyes megnyitó és badacsonytördemici néptánc, augusztus 6-án 
utcabál, augusztus 7-én szintén egy együttes lesz a Bugócsiga, szombaton az  Alacard ShowBand, vasárnap a 
sztárvendég Koós János lesz.   
 

Az önkormányzati épületbe kazánt kell venni, amely 280 e Ft-ba kerül.  
 

A kultúrház művelődésszervezője Bakosné Tóth Erzsébet javasolta, hogy függönyt készítessenek az alsó terembe is, 
hogy a kiállítások színvonalasabban kerüljenek megrendezésre. Árajánlatot kért, melynek összege 326 e Ft.  
 

A testület döntött arról, hogy hogy fehér függöny legyen, kék drapéria felül kb. 30-50 cm méretben, valamint két oldalt.  
 

A Képviselő-testület 2015. május 19-i nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester Kovács József alpolgármester, Gáspár József, 
Homonnay Zsombor, Zavari Judit Andrea képviselők. A lakosság részéről: nem jelent meg senki.  

Tanácskozási joggal megjelent: Wolf Viktória jegyző. Meghívott: Hungaro Tender Kft. képviseletében: Soltész Attila  
 

1. Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálásáról: Wolf 
Viktória jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a közbeszerzési kiírásra a megkeresett ajánlattevőktől nem érkezett be 
ajánlati dokumentáció, a közbeszerzés határideje lejárt, a Közbeszerzési Bizottság javaslata, hogy a döntéshozó 
nyilvánítsa eredménytelennek az eljárást, melyről név szerinti szavazást kell tartani. A képviselő-testület a név szerinti 
szavazással eredménytelennek nyilvánította az eljárást. 
 

Vella Zsolt polgármester javasolta, hogy kerüljön egy újabb eljárást megindító felhívás közzétételre, melyhez kéri a véle-
ményeket. Kérdezi, hogy a következő közbeszerzési felhívásban szerepeljen-e az, hogy a pályázó gépekkel rendel-
kezzen, valamint a részszámla maradjon-e az előzőhöz hasonlóan? Gáspár József képviselő: Egy vállalkozás be tud 
mutatni gépeket, bérelhet is, nem biztos, hogy az övé. Zavari Judit képviselő: A részszámla maradjon, hogy saját géppel 
rendelkezzen, azt nem kellene kikötni. Soltész Attila javasolta, hogy a kötbért meg kellene emelni, mivel ha a beruházás 
csak két hónapra esik, és nem készül el, a képviselő-testület nem tud elszámolni, akkor nem csak a kötbér mértékét 
bukja, hanem elveszíti a 10 millió forintot. Gáspár József képviselő: 25 millió forintos a beruházás, ha 10 milliónál több 
elkészül, és számlával rendelkeznek, akkor el tudnak számolni az állammal, a saját résszel nem tudnak elszámolni. Wolf 
Viktória jegyző: Az elszámolás tartalmi kelléke a befejezett beruházás és a műszaki átadás és átvétel megléte. Gáspár 
József képviselő Jobban járnánk, ha két részletben csináltatják. Soltész Attila: Nem lehet a beruházást két részletre 
osztani, a jogszabály nem engedi. Célszerűnek tartaná úgy meghirdetni az eljárást, hogy olyan vállalkozások 
jelentkezzenek, akiknek van erre létszámuk és gépparkjuk. Csak a kötbér nem nyújt fedezetet arra, amennyit veszíthet 
az önkormányzat. Vella Zsolt polgármester javasolja, hogy az eljárást megindító felhívást az alábbi cégeknek küldjék 
meg: ZEBU Bt. Ábrahámhegy; Next Royal Kft. Keszthely; Gáz Coop Kft. Tapolca;       (folytatás a 10. oldalon) 
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Sipos Zsolt egyéni vállalkozó Badacsonyörs, SZL BAU Kft. Tapolca; ALPOK TERRA Kft. Szombathely. Kéri a testületet, 
aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött arról, hogy a fenti cégeknek küldi meg az eljárást megindító felhívást, egyben felkéri a közbeszerzési tanácsadót, 
hogy az eljárást megindító felhívások megküldéséről gondoskodjon  
 

Soltész Attila kérdezi, hogy a felhívás módosítva legyen-e vagy maradjon az előző? Vella Zsolt polgármester kéri a 
javaslatokat a felhívás tervezetéhez.  
 

Soltész Attila: Itt a munkát nagyon rövid idő alatt kell elvégezni, ezért leszűkítené nagy cégekre, mivel lehet, hogy valaki 
elviszi kisebb összegért, de utána azt mondja, hogy nincs pénze vagy nincs embere. Most már nincs idő egy következő 
kiírásra. A felhívásban el kell dönteni, hogy feltételrendszert ír-e ki az önkormányzat. Tárgyi feltételnél gépeket, pénzügyi 
feltételeket ír-e ki? Mondhatja az önkormányzat azt is, hogy egy végszámla és akkor nem áll benne a pénze, a végén 
fizet, amikor megvolt az átadás.  
 

Vella Zsolt polgármester javasolja 50 %-os részszámla és végszámla rögzítését, kéri a javaslatokat, de elképzelhetőnek 
tarja a 70 %-os részszámla és végszámla rögzítését is. Gáspár József képviselő: A 70%-os részszámlával egyet tud 
érteni, javasolja egy évben nettó 100 millió Ft-os árbevétel meghatározását a kiírásban. 
 

Vella Zsolt polgármester javasolja, hogy a nettó árbevétel az elmúlt három év átlagában 100 millió forint és az utolsó 
évben 100 millió forint összegben kerüljön meghatározásra, illetve 70%-nál legyen részszámla és 100 %-nál a 
végszámla. Legyen feltétel a felelős műszaki vezető ajánlattevő általi biztosítása, illetve a közbeszerzési szakértő 
rendelje hozzá a kiíráshoz, hogy ajánlattevő köteles legyen biztosítani a műszaki ellenőrt saját költségviselése mellett, 
oly módon, hogy a műszaki ellenőr személyének kiválasztásához az ajánlatkérő egyetértési joga szükséges és a 
műszaki ellenőr személyével kapcsolatos egyeztetésre a szerződés megkötése előtt kerüljön sor. Javasolja, hogy az 
eljárást megindító felhívást az előbbiek szerint fogadják el és küldjék meg a  Next Royal Kft. 8360 Keszthely, Bercsényi 
u. 65. I. em.16. Gáz Coop Kft. 8300 Tapolca, Vasút u. 2-4. SZL BAU Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. ALPOK TERRA 
Kft. 9700 Szombathely, Erdősi Sylvester J. u. 9. részére. Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
gyalogjárda felújítása” tárgyában a közbeszerzési eljárást megindító felhívást elfogadta, felkérte a közbeszerzési 
tanácsadót, hogy a felhívás megküldéséről gondoskodjon a fenti cégeknek. 
 

Soltész Attila tájékoztatja a testületet, hogy a Hungaro Tender Kft. az eljárás lebonyolítását vállalja, a vállalási ár az 
előző közbeszerzési eljárás lebonyolításért adott árajánlat 70 %-a.  
 

A testület a gyalogjárda felújítás közbeszerzési eljárásának lebonyolítására megbízta a Hungaro Tender Kft-t bruttó  
196.000 Ft  értéken, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.  
 

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: Vella Zsolt polgármester: A vizsgált 
időszakban egy fő részesült települési támogatásban (34.200 Ft) A testület a tájékoztatót elfogadta. 
 

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről: Vella Zsolt polgármester tájékoztatja a testület 
tagjait, hogy Lepsényben volt a Balatoni Szövetség ülésén. Tapolcán, a térség menetrendjével kapcsolatos tájékoztatón. 
A Badacsonytomaji óvodában megbeszélésen vett részt, jelent volt Badacsonytomaj polgármestere és a jelenlegi 
megbízott óvodavezetőhelyettes, egy óvonővel és egy dajkával beszéltek. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban elmondta, 
hogy Tapolca ki szeretne válni a közös ügyeleti rendszerből, azóta több információval nem rendelkezik. Lengyel-
országból megjött a levél, hogy 19-én várják az önkormányzat tagjait. A testület a beszámolót elfogadta. 
 

Gyermekvédelmi beszámoló: Vella Zsolt polgármester: Ábrahámhegy községben 2014. évben a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés elkészült és a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gálat is elkészítette a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját. A testület a beszá-
molókat elfogadta, felkérte Wolf Viktória jegyzőt, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
részére az értékelést 30 napon belül küldje meg. 
 

Strand biztonsági őrszolgálatára szerződéskötés: Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat  tulajdonában és működtetésében lévő szezonális jellegű községi strandjának őrzésére 2015. június 15. 
napjától 2015. augusztus 22. napjáig (naponta: 18.00 és 06.00 óra között) a G.GUARD Security Kóczián Géza ev.  
(székhely:  8300 Tapolca, Deák F. u. 12.) köt szerződést azzal, hogy a vállalkozó által benyújtott ajánlat szerint a 
biztonsági őrszolgálat szolgáltatási díját bruttó 650 Ft/óra díjban elfogadja. A költségeket az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a működési kiadások terhére biztosítja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
                                                                                                                                                 (folytatás a 11. oldalon) 
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Civilszervezeteknek 2014. évben nyújtott támogatások elszámolása: Vella Zsolt polgármester: Ábrahámhegy 
Polgárőr Egyesület részére 300.000 Ft támogatást nyújtottak, az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 
150.000 Ft támogatást adtak, az elszámolások megtörténtek.  A támogatások elszámolásáról szóló beszámolót a 
testület megismerte, és azt jóváhagyólag tudomásul vette,  
 

Belső ellenőrzési jelentés: Vella Zsolt polgármester: A belső ellenőrzési feladatokkal Kövessiné Müller Katalin belső 
ellenőr volt megbízva, aki az ellenőrzést 2014. december 15. és december 29. között folytatta le. Az ellenőrzés során a 
belső ellenőr javaslattétellel nem élt. A testület a jelentést elfogadta. 
 

A Pro Ábrahámhegy Alapítvány 2014. évi elszámolását a képviselő testület megismerte és elfogadta. 
 

A Patak utcai buszöböl tervezésére beérkezett ajánlatokról: Vella Zsolt polgármester: A kérdést a február 23-i 
ülésen tárgyalták, akkor úgy döntöttek, hogy a Patak utcai buszöböl tervezésére a Kreatívterv Kft. által beadott 
árajánlaton kívül további két árajánlat bekérését rendelik el. Az ajánlatok elbírálása után Ábrahámhegy Község 
Önkormányzatának Kép-viselő-testülete a Patak utcai buszöböl kialakítás tervezésére a Kreatívterv Kft. (8200 
Veszprém, Boksa tér 1/B fsz 1.) által beadott árajánlatot fogadta el 317.000 Ft+Áfa összegben és felhatalmazta a 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. A tervezési költségeket a 2015. évi általános tartalék terhére 
biztosítja. 
 

Kassák Sport Klub ingatlan használati kérelme: Vella Zsolt polgármester: Az egyesület a benyújtott kérelmében 
megkereste önkormányzatunkat és kérte, hogy a 2714 hrsz-ú ingatlanra a használatot újítsa meg. Javasolja, hogy a 
használatba adási megállapodást 2015. december 31. napjáig kössék meg. A testület megtárgyalta a Kassák Klub 
Közművelődési és Sportegyesület Sporthorgász szakosztály kérelmét és hozzájárulását adja 2015. december 31. 
napjáig az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő Ábrahámhegy 2740 hrsz-ú árok megnevezésű ingatlan térítésmentes 
használatához azzal, hogy az egyesület sport- és ifjúsági célokra (közügy) viziállást létesítsen. Az ingatlan 
karbantartására a használatba adás időtartamára az egyesület köteles. 
 

A települési közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója: Wolf Viktória jegyző: Az önkormányzat nem rendelkezik 
Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióval, melynek megalkotása elsősorban a község közbiztonsági 
helyzetére tekintettel, másrészt a prevencióval összefüggő pályázatok benyújtása okán indokolt. A polgárőrök pályázatot 
szeretnének benyújtani és ennek is alapfeltétele ez a koncepció. A képviselő testület a koncepciót az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadta. 
 

H2 Ábrahám Kft. területbérleti kérelme: Vella Zsolt polgármester: A H2 Ábrahám Kft. kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, hogy a strandon dohányzóasztalokat tehessen ki a közlekedő út mellett. A Kft. által bérelni kívánt terület 4 
négyzetméter, amely véleménye szerint kevés négy asztal kihelyezésére, legalább 10 négyzetméter hely szükséges.  
Ezen felül a tavalyi évben bérelt 9,2 négyezetméterre a bérleti szerződés ideje lejárt, így összesen 19,2 négyzetméter 
területet vennének igénybe. A bérleti díj mértéke nettó 1.000 Ft/m2/hó összegű volt. Javasolja, hogy 19,2 négyzetméter 
területet adjanak bérbe, nettó 1.000 Ft/m2/hó összegért. A testület döntött arról, hogy a H2 Ábrahám Kft. (8256 
Ábrahámhegy, Klastrom u. 35.) az önkormányzat tulajdonát képező községi strandon területrész bérbeadására 
vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint fogadja el: 19,2 m2 nagyságú terület bérbeadásával ért egyet. A bérleti 
jogviszony időtartamát 2015. június 1. napjától – 2015. augusztus 31. napjáig határozza meg. A bérleti díj összege: nettó 
1.000 Ft/m2//hó. Felkéri a polgármestert, hogy a bérlőt a döntésről értesítse, és felhatalmazza a szerződés aláírására. 
 

A Képviselő-testület 2015. június 16-i nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester Kovács József alpolgármester, Gáspár József, 
Homonnay Zsombor, Zavari Judit Andrea képviselők. A lakosság részéről: nem jelent meg senki.  

Tanácskozási joggal megjelent Wolf Viktória jegyző. Meghívottak: Tapolcai Rendőrkapitányság képviseletében:  

Pálinkásné Herceg  Henriett rendőrőrnagy, Short Term Capital Kft. képviseletében: Kelemen Ferenc  
 

1 napirendi pont: Közrendvédelmi beszámoló .Előterjesztő: Pálinkásné Herceg Henriett rendőrőrnagy 
elmondása szerint a községben az elmúlt két évhez viszonyítva felére csökkent a vagyon elleni bűncselekmények 
száma, amely a polgárőrség közreműködésének is köszönhető, és szép számmal teljesítettek közös szolgálatot is. 
A készenléti rendőrségtől szintén teljesítenek a településen szolgálatot a szezonban augusztus 31-ig, gyalogos és 
kerékpáros szolgálat is lesz. A 19 megyés intézkedési terv, mely szerint minden településen legyen rendőr, 
beváltotta a hozzáfűzött reményeket, itt a községben 2-3 naponta nagyobb rendőri jelenlét is van. A lakosság 
biztonságban érzi magát, jelzés nem érkezett, amire ne reagáltak volna, és ne tudtak volna segíteni. Tavalyi évben 
több bűnelkövető csoportot elfogtak, az idén még tudják ezt javítani. Fegyvertartási engedélye a községben két 
személynek van, ezt évente kétszer ellenőrzik, rendellenességet nem tapasztaltak. Baleset kettő történt, haláleset 
nem volt. Az ittasság ellenőrzése kiemelten fontos, két ittas vezető került tavaly kiszűrésre.   (folyt. a 12. oldalon) 
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Vella Zsolt polgármester a beszámolót elfogadásra javasolta. Elmondta, hogy részt vett egy másik rendőrségi 
tájékoztatón is, ami az egész járásra vonatkozott. Homonnay Zsombor képviselő kérdezte, hogy azért van kevesebb 
bűneset, mivel a börtönben vannak, akik elkövették? Pálinkásné Herceg Henriett rendőrőrnagy véleménye szerint, nem 
feltétlenül.  
 

A képviselő-testület a Tapolcai Rendőrkapitányság “Ábrahámhegy Község közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját elfogadta. 
 

2. napirend : A Közvilágítás fejlesztése: Vella Zsolt polgármester felkérte Kelemen Ferenc Urat a Short Term Capital 
Kft. képviseletében, hogy hozzászólását tegye meg. Kelemen Ferenc: Ábrahámhegynek nemcsak a közvilágítását, 
hanem a beltéri intézményi világítás korszerűsítését is célul tűzték ki. Ezt úgy szeretnék megoldani, hogy a régi típusú 
lámpatesteket lecserélik a legmodernebb ledes lámpatestekre. E kettő között van egy jelentős költségmegtakarítás. Ezt 
a megtakarítást használnák fel a projektre. Feltételezik, hogy ez 10 éves futamidő alatt a teljes beruházás megvaló-
sítására elegendő. Bevonnak egy minőségbiztosító intézetet is, aki a teljes technológiát minőségileg ellenőrzi és 
pénzügyi garanciát is vállal. Ez a pénzügyi garancia lesz az, amit a finanszírozó intézet garanciaként elfogad. Így az 
önkormányzat nulla forint önrésszel modern technológiát kap. A megmaradó fogyasztás csökkentésére pedig napele-
mes rendszert terveztek, és ennek a finanszírozását is ugyanebben a konstrukcióban kívánják megoldani. A 
végeredmény, hogy az E-ON-nál nulla forint lesz a fizetendő díj. A beltéri világítást szintén ugyanilyen rendszerben 
kívánják megoldani. A konstrukció szerint az önkormányzat nulla forint önrésszel megkapja a beruházást 
előfinanszírozva 10 éves futamidővel, valamint  a teljes technológiát 15 éves garanciával .  
 

Kovács József képviselő: Az önkormányzat tíz éven keresztül ugyanannyi áramdíjat fizet, és közben lesz megta-
karítása? Annyiba kerül a beruházás, amennyivel a fogyasztásnál többet fizet? Kelemen Ferenc: Az önkormányzat plusz 
pénzt nem tesz bele. Egy közös társaság lesz, aki a közvilágítást biztosítja, ők kötnek szerződést az  E-ON-nal, akinek a 
díjfizetési kötelezettséget  teljesítik, a fennmaradó rész megy a hiteltörlesztésbe.   
 

Vella Zsolt polgármester: Az állami finanszírozás biztosított lesz? Kelemen Ferenc: Meg van az állami szerepvállalás, az 
önkormányzat a teljes futamidő alatt fogja kapni azt a feladatalapú támogatást, amit eddig is megkapott.  
 

Gáspár József képviselő: A mostani áramszámla összegéig lesz a megállapodás az önkormányzat és a cég között, de 
ha közben az E-ON árat emel? Kelemen Ferenc: Bizonyos mértékig ez le van fedve, de ha nagyobb áremelkedés lesz, 
nyilván kevesebb lesz a megtakarítás. Azt szeretnék elérni, hogy a napelemes rendszer a teljes fogyasztást lefedje.  
 

Homonnay Zsombor képviselő: Ez a patak mellett lenne, de ez a legsötétebb sarka a településnek. Kelemen Ferenc: 
Van ott egy 25x21 méteres hely, ami teljesen belátható. Télen kevesebbet fog termelni, de az a cél, hogy egy évre 
vetítve a megtermelt és az elfogyasztott áram mennyisége kiegyenlítse egymást. A nyár kompenzálja az alultermelést. 
Nem csak begyűjtő területnek kell lenni, hanem a trafóhoz is közel kell lennie. A paneleket úgy állítják be, hogy optima-
lisan a legjobb irányba nézzenek. Homonnay Zsombor képviselő: 10-15 év múlva bármi lehet a szabályozásban, hogyha 
áramot állít elő valaki, a későbbi fejlesztések miatt is érdemes lenne átgondolni. Kelemen Ferenc: Reméli afelé 
haladunk, hogy a megtermelt áramot jobb áron veszi át a szolgáltató. Homonnay Zsombor képviselő nem tartja jó 
helynek a területet, nincs-e valami víz felé néző terület, ahol szintén lehet csatlakozni? Kelemen Ferenc: Ez a terület 
alkalmas, szempont volt, hogy közel legyen a trafó, a paneleket tudják fordítani, hogy a legjobb irányba tudjon nézni. 
Vella Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és a tájékoztatást Kelemen Ferencnek. 
 

3. napirendi pontként a polgármester előterjesztése szerint a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról szólő 
beszámolót a kéoviselő testület elfogadta. 
 

4. napirend:  Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről A vizsgált időszakban 
települési támogatás és rendkívüli települési támogatás kérelem nem került benyújtásra.  
 

5.  napirend:  Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről: Vella Zsolt polgármester tájékoztatta 
testületet, hogy, járási rendőrségi beszámoló volt Révfülöpön a múlt héten, a kistérség 34 polgármesteréből 14 polgár-
mester volt jelen. A Leader egyesület éves közgyűlésén is részt vett. A Kormány döntése szerint a Leader egyesületek 
megyehatárt nem léphetnek át, szét kell válni, és külön egyesületet kell alakítani nekünk is.  
 

A kistérségi ülésen az orvosi ügyelet is szóba került. Az orvosi ügyeletre vonatkozóan a kórház a szerződést felmondta 
július 31-ével. Az a döntés született, hogy pályázatot ír ki a kistérség, hogy legyen a háziorvosi ügyeletnek egy vezetője 
és várják a jelentkezőket. A szociális étkeztetéssel voltak gondok. A kezdeti négy ebéd helyett a tegnapi nappal már 
tizenhárom ebédet hoznak Révfülöpről. Most elégedettek az emberek és ezt köszönték az önkormányzatnak.  
 

Székely Szabolcs kiadványt szokott készíteni a Balatonról. Az idén ez elmaradt de Mindszentkállán Fehér Csilla hasonló 
kiadványt készít, abban jelenik meg Ábrahámhegy. Május 27-től jönnek ide az épület emeletére, az orvos, aki a hajón 

lessz, és családja valamint a vízimentők is. A testület a beszámolót elfogadta. 
                                                                                                                                          (folytatás a 13. oldalon) 
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6. napirendi pontként a Falugondnok beszámolóját a kjépviselő testület l elfogadta. 
 

7. napirend : Vegyes ügyek :  
 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Építési Szabályzat értelmezésével kapcsolatos megkeresése: 
Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Irodája megkereste 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, mint jogalkotót, hogy eljárást folytat az Ábrahámhegy 997 hrsz-ú ingatlan vonat-
kozásában, Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ábrahámhegy község teljes közigazgatási 
területének Helyi Építési Szabályzatáról 18/2005. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet 5.§ (31) bekezdés második 
mondatának értelmezése tekintetében. A hatóság kérte, hogy a Képviselő-testület, mint jogalkotó értelmezze tárgyban 
alkotott jogszabály, hivatkozott bekezdését.  
 

A testület a Helyi Építési Szabályzat 18/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet 5.§ (31) bekezdés második mondatát az 
alábbiak szerint  értelmezéssel fogadta el: „A beépíthető telken az övezeti előírásoknak megfelelően lakóépület is lehet, 
ebben az esetben viszont egyéb épület a telken nem létesíthető.” Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a 
döntésről értesítse. 
 

Ivóvíz és csatorna szolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása: Vella Zsolt polgármester: A lakossági víz és 
csatornadíjak enyhítésére lehet pályázatot benyújtani. Az önkormányzatnak az előző évekhez hasonlóan határozatban 
kell döntenie a támogatási igény benyújtásáról, és arról, hogy felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 
aláírására. Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatta a pályázat benyújtását, és felhatalmazta a polgármester a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 

 NAPIRENDEK UTÁN: Gáspár József képviselő: A község végén a külső sorompó melletti területen sátrak vannak 
felállítva, meg kellene vizsgálni, hogy ott kemping létesítése lehetséges-e. Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a 
közterület felügyelő helyszíni szemlét tartson. Más hozzászólás nem lévén, a polgármester a nyilvános  ülést bezárta.  
 

A Képviselő-testület 2015. június 26-i rendkívüli nyilvános ülése 
 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Gáspár József, Homonnay Zsombor, Zavari Judit Andrea 
képviselők. Távolmaradását jelezte: Kovács József alpolgármester. A lakosság részéről: nem jelent meg senki.  

Tanácskozási joggal megjelent Wolf Viktória jegyző. 
 

Napirend: Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda felújítás közbeszerzési eljárása: Vella Zsolt polgár-
mester: A mai ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján választják ki a kivitelezőt a gyalogjárda 
felújítása tárgyában. Felkéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban ismertesse ezt.  
 

Wolf Viktória jegyző: A közbeszerzési eljárás során a szakértő véleménye alapján hiánypótlást kellett kiírni, melyet egy 
cég, az SZL BAU Kft. teljesített. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megvizsgálta a beadott ajánlatot, érvényesnek ítélte, 
a képviselő testület felé javasolja, hogy a legalacsonyabb ajánlattevőt, az SZL BAU Kft-t hirdesse ki nyertesnek. Az 
ajánlat összege: nettó 28.989.262 Ft. Tájékoztatta a testületet, hogy a közbeszerzési törvény alapján név szerinti 
szavazást kell tartani. A képviselő-testület a név szerinti szavazást lebonyolította, ABC sorrendben a képviselők külön-
külön nyilatkoztak, és a  testület 4 igen szavazattal az SZL BAU Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének. 

 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015 július 20. – 2015. július 31 között 
Ábrahámhegy településen a kötelező kémányseprőipari 

közszolgáltatási munkákat végezzük. 
 

Kérjük, hogy a 2012. évi XC. törvényben és a 63/2012.(XII.11.) BM rendeletben kötelezően 
előírt közszolgáltatás elvégzéséhez az ingatlanba történő bejutást 

és az ellenőrzés/tisztítás feltételeit biztosítani szíveskedjenek 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatás díját a munkavégzést 
követően készpénzzel kell kiegyenlíteni! 

 

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy akinél a kiértesítés ellenére a munkát nem tudjuk elvégezmi, a 
347/2012.(XII.11.) korm. rendelet 1 §(2)e.) pontja értelmében soron kívül értesíteni fogjuk az elsőfokú 

tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót. 

 
Köszönettel: Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Kéményseprési Csoport 
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A RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 
 

Német színjátszó verseny 
Ebben a tanévben is elindultunk az Abacusan Stúdió által Budapesten megrendezett Országos Idegen 

Nyelvi Vers-, Prózamondó és Színjátszó versenyen. Az idén a jelentkezők növekvő létszáma miatt már 

nem az iskolában, hanem a soroksári Táncsics Mihály Művelődési Házban zajlott a verseny, ahol 

mintegy 300 gyermek mérte össze tudását. Mi két csapattal indultunk. A 4. osztályosok közül, akik 

ebben a tanévben kezdték tanulni a nyelvet, Árokszállási Ramóna, Juhász Judit, Dencs Nándor, Molnár 

Dóra, Muzsi Balázs Ferenc, Smidhoffer Adrienn és Tóth Ivett, a 6. osztályból Galler Boglárka, György 

Anna Sára, Muzsi Márton, Réti Boldizsár, Piros Laura, Sárvári Nóra, Sebő Eszter és Török Teodóra vettek 

részt a megmérettetésen. Minden kategóriában az első három csapatot díjazták. A produkciókat 

szakmailag elismert zsűri, nyelvkönyvkiadók, nagykövetségek, egyházi és világi szervezetek képviselői 

értékelték az előadásmód, tudásszint, nyelvhelyesség, kiejtés és csapatmunka alapján. A 4. osztályosok 

„Kleine Mäuse” csapata III. helyezést ért el, csak nemzetiségi iskolák előzték meg őket, akik már első 

osztálytól fogva tanulják a nyelvet. A 6. osztályosok azonban nemzetiségi iskolákat is messze maguk 

mögött hagyva, nagyon magas pontszámmal I. helyezést értek el, ők a „Kleine Sterne” csapatnevet 

választották. Az eredmény mögött nagyon sok próba és áldozatos munka rejlik, ami meghozta 

gyümölcsét, és a gyerekek kimagasló teljesítményt nyújtottak. Minden 6. osztályos 25.000.- Ft, és 

minden 4. osztályos 15.000._ Ft-os táborozási kedvezményt nyert. Örülünk a sikerélménynek és nagyon 

gratulálunk!            Felkészítő tanár: Török Péterné 

 

Nem várt eredmények 
 

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ) által meghirdetett országos katasztrófavédelmi ifjúsági 
versenyen a Révfülöpi Általános Iskola is benevezett az idei évben egy csapattal. Németh Bence 
csapatkapitány, Smithoffer Martin, Janzsó Patrik, Epres Tamás alkották a négy fős csapatot, és a 
tartalék játékos szerepét Filep Kata vállalta fel. Jó döntés volt részéről, hisz a megyei versenyen 
bebizonyíthatta, hogy tartalékként, és leányként is megállja a helyét a többnyire fiú játékosokból álló 
csapatok közt. 
 

Az ifjúsági versenyben résztvevő tanulók mind 
elméletben és mind gyakorlatban, játékos formában, 
az életkori sajátosságoknak megfelelően adtak 
számot a tanév során elsajátított veszélyhelyzeti 
ismereteikről, az ön- illetve más személy 
mentésében való jártasságukról. A több szinten zajló 
verseny először a helyi, majd a területi 
megmérettetéssel kezdődött, és az ott sikeresen 
szereplő csapatok az országos döntőbe jutottak - 
saját korcsoportjukban iskolánk csapata a találó 
„KATASZTROFÁLISAK” névvel nevezett be a 
versenyre, ami szerencsére mégsem bizonyosodott 
be róluk, hisz nagyon is jól szerepeltek. Az internetes 
fordulón közel 60 jelentkező közül ötödikként jutott 
tovább csapatunk a területi versenyre. 
 

A Kazinczy Általános Iskolában színvonalasan 
megrendezett versenyen 14 állomás várta a 
csapatokat. A mieink eredményes szereplésének 
köszönhetően harmadikként továbbjutottak a megyei 
versenyre.Veszprémben kilenc állomáson küzdötték 
végig magukat a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által áprilisban 
megrendezett elődöntőben legjobb eredményt elért 

általános- és középiskolák csapatai.  A Betekints-
völgyben rendezett verseny során a csapatoknak a 
meghatározott sorrendben kellett az állomásokat 
elérni és az ott lévő feladatokat végrehajtani, majd 
azok leküzdését követően a következő állomást 
elérni. Erre a versenyre úgy indultunk, hogy 
tapasztalatszerzésre megyünk, és jó lesz nekünk a 
9. hely, hiszen az is nagyon jó, hogy itt lehetünk. A 
csapatunk összetartásának, és küzdésének, 
tudásának köszönhetően az 5. helyezést érték el a 
révfülöpi diákok. 
 

Németh László intézményvezető igazgatói 
dicséretben részesítette a tanulókat az elért 
eredményükért. 
 

Ezúton szeretném megköszönni Zsifkovics Szilvia 
védőnő segítségét a felkészítésükben. A 
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokságnak, hogy egy délelőtt szakszerű 
oktatásban részesítették csapatunkat, amivel 

eredményes szereplésüket nagyban elősegítették.                                                             
 
                 Cikk, felkészítő tanár: Pálné Rácz Rita 
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Révfülöpi Streetball sikerek Tapolcán. 
 

2015. június 7-én, vasárnap Gyermeknap alkalmából három korcsoportban 
Utcai Kosárlabda Bajnokságot rendeztek Tapolcán. 
A korcsoportos büntető dobóversenyeken Juhász Gábor II., Czakó Luca II., 
Németh Dalma III. helyezést ért el. Az I. korcsoportos csapatok versenyén 
a Fejes Viktor, Juhász Gábor, Pintér Máté, Szabó Levente alkotta 
Révfülöpi Sasok a III. helyen végzett. A II. korcsoportos lányok 
csapatversenyén a Révfülöpi Oroszlánok (Molnár Dóra, Juhász Judit, 
Tulner Ráhel) csapata az I. helyen, míg a Révfülöpi Strong Girls (Czakó 
Luca, Pálffy Bianka, Dalmai Kamilla, Németh Dalma alkotta csapat) a II. 
helyen végzett. A III-IV. korcsoportos lányok versenyén a Révfülöpi Magic 
Girls (Sárvári Nóra, Galler Boglárka, Czakó Luca, Németh Dalma) az I. 
helyen, a fiúk versenyén a Révfülöpi Óriások (Muzsi Márton, Péringer 
Márk, Réti Boldizsár alkotta csapat) pedig a II. helyen végzett. 
Gratulálunk!!! Szép volt fiúk és lányok!!!            Felkészítő tanár: Molnár Lajos 

 

Révfülöp Kupa - 2015 
 

 

2015. június 10-én Révfülöp Kupát 
rendezett a Révfülöpi Általános Iskola 
IV. korcsoportos fiú labdarúgásban és 
2003/2004-es születésű vegyes 
csapatok számára kosárlabdában. 
Labdarúgóink elsőnek a Kis Iskolás 
körzeti bajnok Nemesgulács ellen 
vették sikeresen az akadályt és nyertek 
2:1-re, majd magabiztos játékkal 4:1-re 
győztek Monostorapáti csapata ellen. A 
torna gólkirálya Janzsó Patrik (Rév-
fülöp, 4 gól), a legtechnikásabb játékos 
Péter Bence (Nemesgulács) és a leg-
jobb kapus Dalmai Dániel (Révfülöp) 
lett. A kosárlabda mérkőzéseken csa-
patunk kiváló játékot mutatva már az 
első negyedekben 30 pontos előnyre tettek szert, majd a különbséget a további negyedekben is növelve magabiztos 
győzelmeket arattak. Révfülöpi Általános Iskola – Nemesgulácsi Általános Iskola: 72:24 Nemesgulácsi Általános Iskola - 
Tapolcai Általános Iskola: 41:49 Tapolcai Általános Iskola - Révfülöpi Általános Iskola : 26:78 
 

A kosárlabda torna legtöbb pontot szerző fiú játékosa Sifter Botond (Révfülöp, 26 pont), a legtöbb pontot szerző lány 
játékos pedig Czakó Luca (Révfülöp, 22 pont) lett. Iskolánk csapatai mindkét sportágban az első helyen végezve, az 
összesített pontversenyben megnyerték a Révfülöp Kupát. Gratulálunk! Szép volt fiúk és lányok!!  Felkészítő tanár: Molnár Lajos    

 

SAKK DIÁKOLIMPIA 
 

Március 7-8-án rendezték Ajkán a megyei csapat diákolimpiát, amelyen a 

Révfülöpi Általános Iskola három csapattal három kategóriában 

képviseltette magát: 1. alsós lányok (Tulner Ráhel, Orbán Rebeka, Takács 

Lara) 2. alsós fiúk (Csik Hunor, Scheller Kornél, Gelencsér Gergő, 

Árokszállási Attila, Kovács Huba) 3. felsős fiúk (Réti Boldizsár, Juhász 

Judit, Bakos Balázs, Janzsó Patrik) 
 

Az alsó tagozatosok versenyében leányaink az 5. helyet (1 pont) szerezték meg kategóriájukban, és 

fiúcsapatunk is az 5. helyen (9.5 pont) végzett. Gratulálunk kisiskolásaink eredményeihez! 
 

A felsős fiúk csoportjában 13.5 pontos győzelemmel csapatunk ismét bejutott az országos döntőbe, amit 

április 18-19-én rendeztek Szombathelyen. A 25 csapatból álló mezőnyben nagy küzdelemben a 8. helyet 

(17.5 pont) szereztük meg a nagyvárosi iskolák (Jászberény, Szeged, Budapest, Szombathely) csapatai 

mögött. Gratulálunk a tisztes helytállásért a Révfülöpi Általános Iskola felsős sakkcsapatának!       (jbv) 
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A BADACSONYTOMAJI 
TATAY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 

 

SIKERES PÁLYÁZAT 
 

A kisiskolák tehetségsegítő programjainak támogatása NTP-KKT-A-14-0030 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Tehetségprogram keretében nyújtottunk be 
pályázatot angol nyelvi tábor szervezésére. A NTP-KKT-A-14-0030 kódszámú pályázat 500.000 Ft-tal 
támogatta elképzeléseinket, melynek fő célja az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése volt. A 2015. június 
19-23. között lezajlott tábor Enyingen a Kabóka Lovastanyán került megrendezésre, ahol az angol nyelv 
fejlesztése mellett élményekkel teli szabadidős programokon vehettek részt tanulóink. A „2015 Fény 
Nemzetközi Éve” című kezdeményezéshez is kapcsolódtunk, melynek keretében megtekintettük a ’Láthatatlan 
Kiállítást’ Budapesten.                                                                      Krisztin N. Lászlóné  igazgató 

 
 

Június 16-20-ig iskolánk 14 szlovén diákot és 2 kísérő pedagógust látott vendégül. A kapcsolat célja az, hogy 
a diákok Szlovéniában is barátokat szerezzenek és gyakorolják az angol nyelvet. Itt nálunk is már együtt 
mentek a gyerekek a különböző programokra. Folytatás következik szeptemberben, mikor a mi diákjaink 
utaznak Szlovéniába, a tengerpartra. 
 

 

TENISZTÁBOR 
 

Sokéves hagyományainkhoz híven idén is 
megtartottuk tenisztáborunkat.  Ábrahámhegyen Pacsi 
István teniszoktatónál töltöttük el négy napunkat.  
 

A tábor június 22 és 25 között zajlott, az időjárás is 
kedvezett a programnak. Az idén részt vett tanulóink 
már mind ismétlők voltak, ezért már a technikák 
finomításáról szólhattak a gyakorlatok. 
 

István bácsi mindenkire külön odafigyelt, javította a 
technikáját akinek szüksége volt rá. A gyerekek nagyon sokat tanultak és ügyesedtek ez alatt a pár nap alatt. 
Iskolánk tanulóin kívül más gyerekek is csatlakoztak a táborhoz. Ez nagyon jó lehetőség volt arra, hogy 
másokkal ismerkedhessenek és együtt játszhassanak diákjaink. Remélem, jövőre újra élhetünk ezzel a 
táborozási lehetőséggel és minél többen veszik igénybe ezt a tanulási és kikapcsolódási formát.    

 

A SPORT LEGYEN A TIED! 
 

A Nemzeti Sportfejlesztés keretében indult útjára A SPORT 
LEGYEN A TIED! elnevezésű program, melyen iskolánk néhány 
diákja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
közreműködésével vett részt. A rendezvénynek a Veszprém 
Aréna adott otthont, ahol 20-25 sportág változatos és színes 
megjelenéssel reprezentálta magát. A mozgalom célja: az 
iskoláskorú gyerekek sportba történő széleskörű bevonása. A 
tanulóknak lehetőségük volt kipróbálni a sportágakat, valamint 
élsportolókkal is találkozhattak. A kezdeti megilletődöttség után a gyerekek belevetették magukat a játék adta 
örömbe, szórakozásba. Népszerű volt az evezőpad, kosárlabda, asztalitenisz, birkózás, kézilabda, foci és a 
számukra „ismeretlen” mozgásformákat is szívesen kipróbálták. A hazaindulás nehézkesen ment, mert a játék és a 
mozgás együttes lendülete vitte őket mindig tovább és tovább. Fekete Júlia, Varga Anna, Antal Vivien, Kiss 
Levente, Farkas Gergő, Hajnal Dániel képvselték iskolánkat ezen országos rendezvényen.                Farkas Csilla  
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Alsós tábor Huszárokelőpusztán 
A Bakonybél közelében 

levő Bakonyi Kisbetyár 

Erdészeti Erdei Iskola 

adott otthont négyhek-

táros gondozott park-jával 

az idei tábornak, melyre 

szép számmal jelentkeztek 

az alsó tago-zatból. 

 

Odautazásunk napján 

meglátogattuk a Pannon 

Csillagdát, ahol sok 

mindent megtudhattunk a 

bolygókról, majd meg-

érkezvén a táborhelyre a 

szokásos „szoba-elhelye-

zési” várakozás 

következett. A gyerekek 

hamar birtokba vették az épületet körbeölelő hatalmas füves területet, melyen játszótér és focipálya 

egyaránt megtalálható. 
 

Ezzel a napnak még nem volt vége, hiszen vacsora után, sötétedés előtt nem sokkal indultunk az 

éjszakai túrára, bátorságpróbára. Izgalmas kaland volt egyedül menni a sötét erdőben! 
 

Másnap délelőtt egy vadászati bemutató keretében megtudtuk, hogy milyen nagyvadak élnek a 

Bakonyban és a véreb miben segíti a vadászt. Marci kutya ezt hűen be is mutatta nekünk! Délután 

kisvonattal körbejártuk a környék nevezetességeit: Gerece völgye, Trófeakiállítás, Pörgöl-barlang, 

Százhalom sírmező. Harmadik napon került sor az egész napos Hubertlaki tanösvény túrára, ami 8 km 

erdei „sétát” foglal magába. Célunk a Hubertlaki-tó volt, azaz ahogy a köznyelv elnevezte a bakonyi 

„Gyilkos-tó”. A tó élővilága nagyon lefoglalta a gyerekeket, az idő szinte repült.  Ezen programok mellett 

minden este lehetőség volt szalonnasütésre és a számháború is sokak érdeklődését felkeltette. 

Fáradtan, de élményekben gazdagon szálltak le a hazaérkező buszról a gyerekek.             Farkas Csilla 

 

Kerékpározás és kenuzás 
 

Sajnos az időjárás nem fogadott minket a 
ke-gyeibe, de a maroknyi kitartó csapat 
végig-csinálta a négy napot.  
 

Az első nap bemele-gítésként a környéken 
kerekeztünk, megálltunk a Salföld alatt 
található bányató mellett és kis sétát tettünk 
a nagy „homokozóban”, majd 
Ábrahámhegyen fürödtünk, játszottunk.  
 

A második nap a kenuzás rejtelmeivel 
ismerkedtünk, a badacsonytomaji strandtól a 
badacsonyi strandig jutottunk el. Visszafelé 
erős lapátolás mellett megtapasztalhattuk, 
hogy a szél milyen nagy úr tud lenni.  

 

A harmadik napot a vonyarcvashegyi strandon töltöttük, inkább játszottunk, mint fürödtünk. Az 
utolsó nap reggelére nagyon szeles, felhős idő kerekedett, csak a strandi öbölben tudtunk 
evezgetni és a röplabdapályán játszani. Köszönöm a kitartást a gyerekeknek és a segítő 
felnőtteknek, Verczné Gyöngyinek, Zapletál Józsi bácsinak, és természetesen Zsolti bácsinak, aki 
nélkül nem valósulhatott volna meg ez a tábor.                                         
                                                                                                                                   Farkas Csilla  
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A 2014/15-ös tanév évzáróján Krisztin N. Lászlóné igazgató értékelte az iskola tanulmányi munkáját, 

kulturális és sporttevékenységét. A kiemelkedő és eredményes munkát oklevéllel, 

és tárgyjutalmakkal ismerték el. 
 

Könyvjutalmat és oklevelet kapnak 
Kiváló tanulmányi eredményükért, példamutató magatartásukért és szorgalmukért: 
1. osztály: Szabó Korinna 
2. osztály: Rácz Gergő,  
3. osztály: Sterk- Rajzó Réka,  
4. osztály: Antal Vivien, Fekete Júlia, NagyBoróka, Rákos Róza Lujza, Szabó Fédra, Tóth Laura Liza 
6. osztály: Bódis Júlia, Tóth Fruzsina, Vigánti Virág 
7. osztály: Tompos Fabó Leon 
 

Kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért: 1. osztály: Tölli Lara Tünde 
 

Kiváló  tanulmányi eredményükért, példamutató szorgalmukért: 
1. osztály: Hidvégi Zoltán  2. osztály: Fekete Pál, Nagy Liliána, Nagy Milán 

 

Kiváló tanulmányi eredményéért: 
1. osztály: Fedő Martin  2. osztály: Folly Anna, Hári Máté Ádám 

 

Jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért 
3. osztály: Vizkelety Virág 4. osztály: Ritecz Lilla Renáta,  Varga Anna 6. osztály: Kovács Krisztina 
8. osztály: Gelencsér Dávid, Kerepesi Diána  
 

Jó tanulmányi eredményéért  
1. osztály: Gáspár Levente, Hoffer Izabella Barbara, Szarvas Helka 2. osztály: Kovács Kata 

 

Közösségi munkáért oklevelet kaptak: 
3.osztály: Fedő Petra, Gelencsér Dániel, Kiss Levente Róbert, Molnár Éva Mária,  
                Répási Balázs, Vető Boglárka, Vizkelety Virág  
4.osztály: Antal Vivien, Bodor Zsuzsanna, Borda Cintia, Farkas Dániel, Farkas Gergő, 

 Fekete Júlia, Ihász Vanda, Illés Hector, Nagy Ágnes, Nagy Boróka, Németh Lívia, 
 Rákos Róza Lujza, Ritecz Lilla Renáta, Samu Vajk Máté, Szabó Fédra, Tóth Gergő Dániel,  
 Török Jázmin, Varga Anna 

5. osztály: Lencz Dániel, Páros Roland,  
6. osztály: Csillag Virág, Németh Anna, Vigánti Virág 
7. osztály: Borda Veronika, Tompos Fabó Leon  
8. osztály: Barna Brigitta, Béres Elizabet Kitti, Farkas Veronika, Gelencsér Dávid, Illés Bálint,  
                 Kerepesi Diána, Nagy Eszter, Novák Panna, Samu Aliz, Tobak Dominik 
 

Tanulmányi versenyen elért eredményükért oklevelet kaptak:  
2. osztály: Folly Anna, Illés Márta, Nagy Liliána, Samu Bíbor Márta,  
4. osztály: Antal Vivien, Fekete Júlia, Illés Hector, Nagy Ágnes, Nagy Boróka, Samu Vajk Máté 
6. osztály: Folly Bernát, Sterk – Rajzó Luca, Tóth Fruzsina, 
7. osztály: Békássi Pál, Tompos Fabó Leon 
8. osztály: Gelencsér Dániel, Kerepesi Diána 
 

Sportmunkájukért oklevelet kaptak: 
1. osztály: Fedő Martin, Gáspár Levente,   Hidvégi Zoltán, Tóth Gellért 
2.osztály: Fekete Pál 
3. osztály: Fedő Petra, Giczi Kíra, Kiss Levente Róbert, Molnár Éva Mária, Szarvas Borbála,  
4.osztály: Antal Vivien, Csombó Anasztázia,  Farkas Dániel, Farkas Gergő, Fekete Júlia, 
                Gyimesi András, Hajnal Dániel, Nagy Ágnes, Németh Lívia, Ódor Ádám, Rákos Róza Lujza,  
                Ritecz Lilla Renáta, Samu Vajk Máté, Tóth Gergő Dániel, Varga Anna    
5.osztály: Csombó Amanda, Giczi Kevin, Pál Bence, Páros Roland 
6.osztály: Bodor Mihály, Csillag Virág, Kreizinger Fanni, Németh Anna, Novák Jázmin 
7. osztály: Borda Veronika, Fülöp Nóra, Jagasits Gvendolin, Kiss Laura, Tóth Tímea, Zentai Nóra Mária 
8. osztály: Barna Brigitta, Farkas Veronika, Giczi Vivien,   Novák Panna, Samu Aliz, Tóth Bettina  
 

Serleget kapnak: 
4.osztály: Fekete Júlia  8. osztály: Farkas Veronika, Giczi Vivien, Tóth Bettina 
 

Tatay plakettel jutalmaztuk azokat a szülőket, tanulókat és pedagógusokat, akik a legtöbbet tevékenykedtek 
iskolánkért. Az idei évben Gelencsér Dávid és Kerepesi Diána 8. osztályos tanulók,  Bodó Andrea és Giczi Zsoltné szülők, 
Kovácsné Zsebeházy Valéria pedagógus kapják a kitüntetést. 
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A BADACSONYTOMAJI PIPITÉR ÓVODA HÍREI 
 

 

A középső csoport Salföldön emlékezett meg március 15-
ről. Koncz Kata szülei meghívására egy felejthetetlen napot 
tölthettünk Somogyi Győző birtokán. 
Először a juhakolban tettünk egy sétát, ahol ölbe vehettük 
a nemrég született kisbárányokat, majd átmentünk a 
huszármúzeumba, ahol már várt minket Tomaj, az igazi 
huszárló. Hátára ülve minden kisgyerek huszárrá 
változhatott. Ezután Laci bácsi mesélt a huszárok életéről, 
viseletéről, a harcokról, sőt fel is próbálhattuk a korhű 
csákót és kézbe vehettük az igazi szablyát is. 
Köszönjük szépen ezt az emlékezetes délelőttöt! 

 

Bújj, bújj, bokrostul… 

A Pipitér Óvoda óvodásai és dolgozói a Zöldágjárás hagyományát 
ápolva várták a tavaszt Nagycsütörtökön. A gyönyörűen feldíszített 
óvodában egész napos vendégszeretetünket élvezhették a 
csabrendeki óvoda dolgozói, akik számára újdonság olt ennek a 
szép néphagyománynak a felelevenítése. Szívesen bekapcsolódtak 
a gyermekek részére szervezett játszóházba, ahol vidám népzene 
mellett különböző tojásdíszítési technikákkal ismerkedhettek meg a 
gyermekek, majd táncház keretein belül néhány tánclépést is 

elsajátíthattak. A gyerekek által díszített tojások kerültek fel később a zöldágra, amiből két népviseletbe 
öltözött édesanya tartott aztán kaput. Ők helyi, direkt ehhez a hagyományhoz fűződő népdalokkal hívták 
„bújbújócskázni” a többieket, így együtt énekelt, táncolt és játszott minden felnőtt és gyermek az óvoda 
virágzó udvarán.  Ez a nap méltó összegzése volt a húsvéti népszokásokkal kapcsolatos két hetes komplex 
fejlesztésnek. 
 

„Az emberek életéből csak az nő ki, aminek a magját a múltban valahol elvetették.” (Szepes Mária) 
Nagypénteken látogatott el óvodánkba a nyuszi. A gyerekek nagy izgalommal vették körül az ajándékokat. 
Lelkesen énekeltek, verseltek, meghálálva ezzel a sok új játékot, csokit és a gyönyörű festett tojásokat, 
amikért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Nagy Lajosnak és a Szülői Munkaközösség tagjainak. 

 

A Víz Világnapján 
 

Óvodánk nevelési programjában kiemelt helyet foglal el a környezet 
megismerésére nevelés. Minden nap beszélgetünk környezetünk, és a 
természet szeretetéről, védelméről, megóvásáról, és gyakorlatban is 
teszünk érte. Két ízben nyertük el a Zöld Óvoda címet, Madárbarát 
Óvoda vagyunk, s az udvarunkon létrehoztuk a Zöldike tanösvényt. 
Sokat túrázunk, figyeljük a természet változásait, szemetet szedünk, fát 
ültetünk és élvezzük a tiszta levegőt. Januártól márciusig a kompetencia 
alapú nevelés témaköre a második őselem, a víz. A Víz Világnapján nagycsoportosainkkal látogatást tettünk a Tapolcai-
tavasbarlang Látogatóközpontban. 

 

 

 

TŰZOLTÓSÁGON JÁRTUNK 
 

A Víz világnapja alkalmából a Pipitér Óvoda legapróbbjaival 
ellátogattunk a helyi tűzoltó állomásra, hogy a víz sokszínű-ségének 
egyikét így is meg-tapasztalják a kiscsoportosok. 
 

Köszönjük a tűzoltóknak a bemutatót! 
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Tavaszi felüdülés a muzsika szárnyán 
 

Március 26-án a Révfülöpi Általános Iskolában a tavalyihoz hasonlóan 

idén is szerveztünk tanári koncertet. Ezeknek a koncerteknek több célja is 

van: a "koncert házhoz jön"- szép komolyzene koncertet hallgathat bárki 

helyben, ingyen; szülőknek és gyermekeknek közös kulturális élményük 

lehet; a tanárokat jobban megismerhetik, más megvilágításban; a 

gyerekeknek új inspirációt ad;.....(és még hosszan sorolhatnánk) 

Rábaközi Rita énekelt, Zemenné Horváth Orsolya és Vékes Erzsébet 

zongorázott, Jana Norbert harmonikázott, Sík Dóra csellózott. 

Köszönjük a kedves szülők és tanítványaink érdeklődését. 

Szép délutánt töltöttünk együtt.   Sík Dóra 

 

 

 

 

 

 

 
A Nők a Balatonért Egyesület Ábrahámhegyi csoportja szeretettel hívott minden kedves érdeklődőt 

március 7-én a Művelődési Házban megtartott házi készítésű sütemény bemutató és kóstoló 

rendezvényére. Belépés: Egy tányér sütemény és recept volt. 

 
 

 

 

 

 

 
 

A NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN 

HORGÁSZVERSENY ÉS HALÁSZLÉ FŐZŐ TALÁLKOZÓT  TARTOTTUNK MÁJUS 1-ÉN A STRANDON 
 

A horgászverseny eredményei: 
 

 

fjúsági kategóriában: 
I.  helyezett:   Orbán Dániel 

II. helyezett:   Hegedűs Benedek. 
 

Felnőtt kategóriában: 

I.    helyezett:  Zsohár Gábor, 

II.   helyezett:  Hegedűs Mátyás 

III.  helyezett:  Hegedűs Ákos 

IV.  helyezett:  Szőke Erázmus 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXII. évfolyam 2. szám 2015. július oldal21 

Egyéni és különböző tájegységekre jellemző receptek alapján készültek az ízletes halászlevek 

 
 

 

Köszöntöttük az Édesanyákat: 

 

 

 

 

 
A gyerekek játszhattak 

a Nagy Balatoni Társasjátékkal, 
ugrálhattak, ugrálóvárban, 

 

Láthatók, és megvásárolhatók voltak a 
2014. évi festőverseny akotásai 
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"Bárhonnan nézem" Faragó György Fotóriporter kiállítás megnyitója  
április 5-én a Művelődési Házban  

A kiállítást megnyitotta: MÉCS KÁROLY Kossuth-díjas, Érdemes művész 

 

 

 

 

 
 

Április 3-án, délután húsvéti kézműves foglalkozás volt a Művelődési Házban. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várt: Szilvi néni 

 

 

 

 

 
 

 

B O R ÉS S Z E R E L E M 
 

Május 15-én a Bernáth galériában a fenti címmel tartott előadást dr. 
Brazsil József a Pannon  Egyetem Georgikon Karának adjunktusa,  
a Da Bibere Zalai Borlovagrend Nagymestere. 
 

A harmadik generációs családi gazdaságban a Balázs hegyen 
szőlészettel és borászattal foglalkozó agrárszakember évek óta 
foglalkozik fenti témával. Megfogalmazása szerint rengeteg olyan 
kifejezést, jelzőt használunk a bor kapcsán, amelyet használhatunk 

egy gyönyörű hölgyre is. Szép, elragadó, bársonyos, kerekded és testes mellett még további jelzőket is 
használhatunk. A szerelemben két embernek, a borban az összetevőknek kell összhangban lenni. A 
borozgatás közben születtek már egész életre szóló szerelmek és barátságok. 
 

Az előadás után lehetőség volt egy kis eszmecserére az ágazatot érintő kérdésekről, és közben a 2014. évi 
borokat kóstoltuk meg. Megállapíthattuk, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére a borászatokban jó munkát 
végeztek annak érdekében, hogy a borok ne emlékeztessenek a rossz körülményekre. Reméljük, hogy az 
augusztusi bornapok során idelátogatók visszaigazolják megállapításunkat. 
Köszönet az előadónak és a résztvevőknek a kellemes esti programért.                                  Gáspár József 
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„EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI” 
 

ORVOS-MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA NYÍLT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
A kiállítást szervezte és rendezte: Varannai Gyula mesterdekoratőr 

 

Óhatatlanul Muszorgszkíj híres zongoraciklusának címe jutott az ember 
eszébe az ábrahámhegyi Bernáth Aurél Galéria orvos-művészek 
alkotásaiból összeállított kiállításának megnyitója után, bár a zeneműből ott 
még csak egy részlet sem hangzott el. De a dolgok összefüggnek 
egymással: a képzőművészet a zenével, a zene az orvostudománnyal. 
 

Varannai Gyula bevezetőjéből és Vella Zsolt polgármester megnyitójából 
megtudhattuk, hogy Semmelweis Ignác halálának 150. és a Nobel-békedíjas 
orgonaművész-orvos, Albert Schweitzer halálának 50. évfordulójára 
emlékezik idén a világ. Így a mostani – immár 10. alkalommal megrendezett 
– tárlat és a hozzá kapcsolódó megnyitó középpontjában a zene, a 
képzőművészet és az orvostudomány kapcsolata áll. Az emeleti teremben művészi orvosérmek mellett orvosművészek 
festményeit, szobrait, érmeit láthatjuk, a hangverseny során pedig olyan zeneműveket hallgathatunk, amelyek doktorokhoz és 

az orvosláshoz kapcsolódnak. 
 

Tóth János Liszt-díjas operaénekes tolmácsolásában hallhattuk a 
csodadoktor Dulcamara áriáját Donizetti Szerelmi bájital c. operájából, 
amelyben portékáját kínálgatja minden baj és fájdalom ellen. Malatesta 
doktor, Don Pasquale háziorvosa és Norina, a bájos özvegy kettősét két fiatal 
tehetségnek, a  Pécsi Tudományegyetem operatagozatos hallgatójának, 
Nagy Johannának és Németh Mártonnak az előadásában hallhattuk. 
Bizonyára az Operaház színpadán is hamarosan találkozunk velük.  
 

Faust doktor története több operaszerzőt is megihletett.  

Az olasz Arrigo Boito Mefistofele-jéből Faust románcát Daróczi Tamástól, a 
Magyar Állami Operaház magánénekesétől, a bécsi Staatsoper tagjától 
hallhattuk, a francia Gounod Faustjából pedig Tóth János Mefisztóként énekelt 
az aranyborjúról és a pénz mindenható hatalmáról. 
 

A finálé előtt Dr. Bóna Endre orvostörténész és numizmatikus beszélt a tudós 
Semmelweis és a humanista Albert Schweitzer életútjáról, történelmi 
jelentőségéről. 
 

 Az énekszámokat Kapi-
Horváth Ferenc zeneszerző-
karnagy zongorakísérete és 

Dr. Pavlik Gábor, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 
Kar professzorának összekötő magyarázatai tették még élvezetesebbé. 
Utóbbitól többek között megtud-hattuk, hogy a franciák nemzeti ünnepén, a 
Bastille lerombolásának évfordulóján majdnem mindig Gounod Faustja 
szólal meg a párizsi operában, hogy a köztudottan lusta Rossini 14 nap alatt 
komponálta a Sevillai borbélyt, és hogy Borogyin nemcsak világhírű 
zeneszerző, hanem orvos, és a Szentpétervári Sebészorvosi Akadémián a 
szerveskémia professzora is volt. Így érthetővé vált, hogy miért szerepelt a műsoron a Poloveci táncok fuvola átirata, amelyet 
Molnár Balázs kitűnő előadásában hallhattunk.  
 

A megnyitó vendégei között a 
magyar numizmatika több 
jeles képviselőjével találkoz-
hattunk, így Csoma Zsig-
mondnéval, a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum érem-
tárának korábbi vezetőjével 
és Dr. Torbágyi Melindával, a 
Magyar Numizmatikai Tár-
sulat elnökével is. 

 

                                                                                                                                                                   (folytatás a 24. oldalon) 



Ábrahámhegyi Hírmondó 

XXII. évfolyam 2. szám 2015. július oldal24 

Az emeleti kiállító teremben Dr. Kubászova Tamara kutatóorvos-
kandidátus orvosokról készült domborműveinek nagyméretű fotói 
fogadták a látogatókat, az alattuk lévő tárlókban pedig a művésznő 
több tucat érme. Orvos-érmeket láthattunk még Fritz Mihály 
szegedi szobrászművésztől, és megcsodálhattunk néhány szép 
hazai és külföldi Semmelweis- és Albert Schweitzer-érmet Dr. 
Bóna Endre gyűjteményéből.  
 

A falakon orvos-festőművészek alkotásaiban gyönyörködhettünk.  
 

Megcsodálhattuk 
a nyarait Alsóör-
sön töltő dunaúj-
városi szemész főorvos Dr. Bíró Andrásét, a vásárosnaményi sebészorvos 
Dr. Dóbus Györgyét és 9 éves, hallatlanul tehetséges Dorka lányáét, Dr. 
Ibránszky Antal tájképeit és csendéleteit, a Sződön élő Dr. Kalmár Géza 
alkotásait, és szemészorvos felesége Dr. Kalmár Kornélia kerámiáit. Kitűnő 
érmeket láthattunk a Németországból egy évtizede hazatelepült sebész, Dr. 
Kontha Bertalantól, a posztamenseken pedig szobrokat a debreceni 
fogorvos Dr. Kövér Józseftől és a szentesi belgyógyász Dr. Csíky Lászlótól.  

 

Utóbbitól nemcsak a rá annyira jellemző karikatúra-szobrokat, hanem egy 
nagyon szép Arany János-büsztöt is. Érthető, hogy a mellette lévő vitrinben 
a porcelán állatszobrok között a Megvadult bikát megfékező Toldi is látható 
volt. Alkotójuk a pontosan 100 éve született Tóth János, Herend 
legsikeresebb állatfiguráinak tervezője – Tóth János operaénekes 
édesapja. Az állatszobrokra Mészáros M. János, a Szent István Egyetem 
Állatorvostudományi Kara adjunktusának, a neves orvos numizmatikusnak 
portréja tekintett le Varannai Gyulának, a kiállítás rendezőjének 
festményéről.  
 

A terem másik tárlójának anyagával a 110 éve született nemzetközi hírű 
orvostörténészre, Dr. Varannai Gyulára emlékeztek a rendezők. A róla 
készült érmek és személyes tárgyak mellett látható volt fő művének, a – 
Huszár Lajossal közösen összeállított – Medicina in nummis c. orvosérem-
katalógusnak egy gyönyörű, díszkötéses példánya is. Varannai doktor 
nemcsak a nyarait töltötte szívesen Ábrahámhegyen, hanem végső 
nyughelye is itt van a Szent László templomban. 
 

Az eseményt egy bensőséges vacsora tette teljessé, ahol alkalom nyílt a 
műélvezők és a művészek közötti kötetlen beszélgetésre. 
                                                         Dr. Török Pál 

 

ÍRNI ARRÓL, AMIT (MÉG!) NEM LÁTTUNK 
 

Talán ha így kezdjük, s csak utalunk a szomorúságra, ami visszatartott egy élménytől, amelyre oly 
lelkesen készültem, megbocsájtható a címben jelzett “vétek (?)”. De a családban történt betegség 
nemcsak az örömöt rontja le, hanem mindennél előrébb való. 
 

„A kirándulás elmaradt”, írja szép versében Mécs László. Ez motoszkált bennem, amikor mennem 
kellett, de nem tehettem. De amit pótolni fogok.  
 

Mostanra maradt az internet sok képével, képi riportázsával. 
 

A mai világban, amikor a világirodalom értékeit is sokan csak a „tablet”-jükről olvassák le, talán nem 
bűn, ha most magam is a képek alapján próbálok impressziót nyerni arról, ami Ábrahámhegyen az 
Orvos-Művész kiállításon és találkozáson folyt. 
 

Első a gratuláció, amely így leírva épp olyan értékű, mint ha ott kézfogással járt volna (bár a kézfogás 
sokat elárul annak, akit érdekel a másik ember, aki érzékeny a találkozások hangulatára, jelentésére.)  
 

Gratuláció Ábrahámhegy vezetőségének, rendezőinek, akik kiléptek a hétköznapokból, bokros teendőik 
mellé szép kötelességüknek érezték, hogy ismét bele kerüljenek a művészet sodrásába, felszabadító 
erejébe, és megszervezzenek egy orvos-művész találkozót egy szép és színes kiállítással. 
                                                                                                                                                                               (folytatás a 25. oldalon) 
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Nagy öröm számomra, hogy mint a Magyar Orvos-írók és Képzőművészek Körének alapító elnöke, 
hozzájárulhattam ahhoz, hogy orvos-művész barátaink közül többen megjelenjenek ott műveikkel. 
Biztos, hogy következő alkalommal még több barátunk jelenik majd ott meg. De folytatom a gratulációt. 
Varannai Gyula barátunk sok ötlettel járult hozzá a szervezéshez, ahogy a képekből látom. 
 

És gratuláció Ábrahámhegy lakosságának, akik ezek szerint támogatták egy ilyen találkozó létrehozását 
és hozzájárultak sikeréhez. Az érdeklődés maga is nemes feladat, köszönet érte. No és elismerés 
azoknak, akik vették sátorfájukat és autóval vagy vonattal (amelyik ráadásul most nagyon kacifántos, 
mert két – három átszállással viszi oda azt, aki föl nem adja a megpróbáltatásokat) fölpakolva meg-
érkeztek oda, mint kiállítók vagy mint közönség. 
 

Ismerős arcokat is felismertem, zenéhez és kultúrához értő tiszteletreméltó személyiségek. De a többiek 
arcáról is az érdeklődés és áhitat sugárzik. (Mint író-olvasó ember állíthatom, hogy lassan a közönség 
lesz a meghatározó, mert író, festő, színész, előadó bőven akad ország és világszerte, de a közönség, a 
néző és olvasó most sajnos nagyon kevés. (Akarattal nem írtam, hogy egyre kevesebb, mert biztos 
vagyok, hogy visszajön az olvasott irodalom varázsa, amelyet a TV – „fordítás” soha se fog finomságban, 
bensőségességben megközelíteni.) 
 

Nos, amit az összejövetelből és alkotásokból ki tudtam 
silabizálni: Első az, hogy nagyszerű, milyen komoly 
közösség gyűlt össze. Bíztató, hogy mégiscsak van jó 
csomó érdeklődő értelmes ember, aki veszi a fáradságot, 
hogy a történéseknél (és egy ilyen bemutatkozás is az, de 
még mennyire hogy az!) jelen legyen, direktbe kapja az 
élményt. 
 

A kiállítás nagyon szép lehet. A hely is méltó hozzá, 
elegáns, meghitt, s a kiállított anyag is sokszínű, 
izgalmas, változatos.  
 

A tájképekről így is érzem, milyen nagyszerűen fognak 
meg egy nappal szembeni rácsodálkozást, a zsánerképek is meggyőzőek. Néhány gunyoros szobor, sok 
méltóságteljes arc szoborba formálva, tisztelgés egy-
egy kedves és kiváló társunk előtt, visszaemlékezés 
vagy emlékezés valakire, aki fontos volt. 
 

Igaznak érzem azt, hogy nem a semmibe megyünk, és 
nem is hal meg az, akiről emlékeznek, aki itt van 
közöttünk, csak egy más, emelkedettebb formában, 
akit nem látunk, de akit érzelmeink csápjai nagyon is 
jól ki tudnak tapogatni. Letelepszenek mellénk, és 
bíztatnak: semmi szomorúság, találkozni fogunk, és az 
a talál-kozás végleges lesz, nem törheti meg semmi. 
 

Így hát a kiállításon magma is részt vettem: mikor kiü-
rült a terem, amikor a képek magukra maradtak, csön-
desen végigsétáltam többször is a termeken, és meg-megálltam egy szép kép vagy szobor előtt.  
 

És elmerengtem: volt benne öröm, hogy ilyen tehetséges kollegáink dolgoznak az országban, volt 
elismerés, hogy mennyit tudnak, milyen izgalmasan fogják meg, amit látnak  - és sokszor többet látnak, 
mint mi, akik sokszor csak elrohanunk az életünk eseményei és a természet hívogató szépsége mellett. 
Számomra az a táj megjelenik, mint földi csoda és megjelenik, mint Egri, Udvardy Erzsébet és orvos – 
festő kollegáink különös látásmódjában megjelenő balatoni táj. 
 

Nem lehettem jelen, és mégis örömöt okozott mindennek az átgondolása, a képek varázsa, ezt nyújtom 
át most minden résztvevőnek és Ábrahámhegy minden kedves lakosának. 

Hankiss János orvos-író 
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Dr. Varannai Gyula (1905-1993) 
 

Weszprémi díjas orvostörténész, numizmatikus életútja 
 

Egy évszázaddal ezelőtt, még a monarchia idején, 1905. február 17-én, a történelmi Magyarorszá Felvi-
dékén, Szakolca szabad királyi városban született Varannai Gyula, az orvostörténelem numizmatikai szak-
ágának nemzetközi hírű művelője. 
 

Az első világháborút követő békediktátum, a pedagógus szülőket és a gyermekeket a szülőföld elhagyására 
kényszerítette, így az ifjú Varannai Gyula tanulmányait már Budapesten fejezte be. Orvosdoktorrá a 
Pázmány Péter Tudományegyetem avatta, 1929-ben. 
 

A pályaválasztás erkölcsi és intellektuális indítékait jól illusztrálja a tizenhat esztendős fiatalember fogadalmi 
imádsága, melyet Szakolcától búcsúzva vetett papírra. Érdemes szó szerint idézni, a hagyatékból előkerült 
iratot: „ Mindenható örök Isten … két élet határmezsgyéjén állok … szent elhatározással indulok útra … 
mindaddig, amíg vezető kezed egy élethivatás betöltésére rá nem segít. [Légy] igazságom az 
igazságtalanságban és életem a tragikus pusztulásban – Ámen.” 
 

Nos, az ifjú Varannait a hivatástudat az orvosi pályára irányította. Hivatásának gyakorlását a Szt. Rókus 
Kórházban kezdte meg, fizetés nélküli „externistaként” (ezt a státuszt a köznyelv cselédkönyves orvosi 
állásnak titulálta). A Gondviselés itt aztán többszörösen kárpótolta a pályakezdő orvost az ifjúkor számos 
megpróbáltatásáért. Mindenek előtt a közvetlen kollégák és felettesek személyében, élükön a kimagasló 
képességű Weinhardt János belgyógyász professzorral, a briliáns diagnosztával, közvetlen főnökével. 
 

Jellemző a korszellemre és Weinhardt doktor példamutató kollegialitására, hogy amikor több jelölt közül nem 
az innen-onnan protezsáltak valamelyikét, hanem az általa szakmailag legalkalmasabbnak tartott ifjú 
Varannait választotta ki, és személyesen járt el az ő érdekében Ripka  főpolgármesternél, s addig nem 
tágított, amíg szakmai érvei de facto elfogadását ki nem kényszerítette. A tárgyalást a maga szikár 
modorában a következőkkel rekesztette be: „Polgármester úr, ne énnekem ígérd szóban, de magának 
Varannainak adj kezet a kinevezésre. Holnap ilyenkorra felküldöm hozzád személyesen. Köszönöm az 
audenciát.” Mit tesz az úri becsület, másnap valóban megtörtént a segédorvosi kinevezés.  
 

Varannai doktor a Rókusban talált rá élete társára, Szabó Margitra, aki világháborús hadiárvaként egyházi 
karitatív pártfogással a soproni Orsolya-nővérektől kapott polgári iskolai végzettséget és szakmát, majd 
ápolói állást a jónevű budapesti kórházban. Házasságukból hat gyermek született, akik közül – a szülők 
nagy bánatára – egy sem lehetett orvos, és a numizmatikát sem folytatta senki közülük. 
 

Épp Weinhardt professzor nyugdíjazásakor alakult meg az OTBA biztosító, amely történetesen Zuglóban 
keresett belgyógyászt körzeti orvosnak. Dr. Varannai sikerrel pályázott az állásra, amelyet 1934-től egészen 
nyugdíjba vonulásáig hűségesen betöltött, éspedig olyan szó szerint embert próbáló időkben, amikor 
hivatástudat, humánum, és erkölcsi tartás egyaránt mérlegre tétetett. A XX. század ugyanis futószalagon 
szállította a nehezebbnél, nehezebb korszakokat.  Elég csak a két világháború és a forradalmak tragédiáira, 
szomorú hordalékai visszagondolni. 
 

A pályakezdő fiatal orvos – közvetlenül a kórházi belgyógyászati gyakorlatot követően – immár „éles 
élethelyzetekben” kamatoztathatta a kiváló mesterek körében szerzett szaktudást. Tudvalevő, hogy Zugló a 
két háború közötti időkben meglehetősen széles spektrumú társadalmi rétegeknek adott otthont. A korabeli 
polgárság felsőbb körei által lakott vilanegyedek mellett nagy számban épültek itt bérházak és családi házak 
is, köztisztviselők és gyári munkások számára. Rendkívül rugalmas és nyitott személyiségre vall,az osztatlan 
népszerűség, emlyre rövid időn belül szert tett betegeinek legszélesebb körében, de bátran állíthatjuk, hogy 
orvoskollégái is szaktekintélyként tisztelték. Néhai mesterének Weinhardt professzornak nem kis dicső-
ségére a körzeti orvosi gyakorlatban is kiváló „diagnosztának” bizonyult az ifjú doktor. 
 

Az orvosi pálya iránti elkötelezettség és választott hivatásának előtörténete iránt egyre erősödő érdeklődése 
fokozatosan terelte az orvostörténelem tudományának irányába. No, de időközben történt még egy-két 
világtörténelmi léptékű „esemény”. 
 

Nevezetesen – mint azt a világos agyú emberek előre látták -, a versailles-i békediktátum által beprog-
ramozott módon kitörni készült a második nagy világégés. Varannai doktor azonban – a politika 
boszorkánykonyhájától zsigerileg viszolygó humanistához illő módon – egyelőre kizárólag a betegek 
gyógyítására feltett életcéljának kiteljesítésére koncentrált. Tevékenységét kiterjesztette a Fehér Kereszt 
Gyermekkórház kis betegeinek kezelésére, majd egyidejűleg a Zuglói Szt. István Gimnázium ifjúságának 
iskolaorvosaként és egészségtan-tanáraként a jövő nemzedékének egészséges életvitelre való nevelésében 
is részt vállalt. Később hasonló beosztásban működött a Werbőczy Gimnáziumban is. Pusztán a történeti 
hűség kedvéért, de mindenképpen lejegyzésre érdemes, hogy korát messze megelőzően pedagógusi és 
orvosi hivatásának is érezte tananyagába beilleszteni a gondjaira bízott fiatalurak szexuál-higiéniai 
felvilágosítását is. Ekképpen egészségtan tanára által a Szent István Gimnázium űttörővé vált e sokáig 
társadalmi tabuként kezelt tárgykörnek Magyarországi bevezetésében.                        (folytatás a 27. oldalon) 
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Az igazi megmérettetésre azonban a második világháború tragédiákkal terhelt időszakában került sor. Az 
események drámai gyorsasággal peregtek a gyászos végkifejlet irányába. Sok tízezer honfitársunk ezer 
kilóméterekre a szülőföldtől, a hátországiak pedig idehaza kényszerültek átélni a vérfagyasztó halálos 
fenyegetettséget. A Don-kanyari katasztrófa után ugyanis harctéri értelemben vett „roham léptekkel” 
közeledett a front Magyarország, illetve Budapest felé.  A fővárost körülzáró ostromgyűrű nyomán bekövet-
kező rendkívüli állapot, statárium és általános mozgósítás körülményei között Budapest orvosainak is 
mundérba kellett öltözniük és csupán nagy, fehér ovális jelvényük Szentkoronás vörös keresztje mutatta, 
hogy milyen „fegyvernemhez” tartoznak. No, meg a kézi oldalfegyver szimbolizálta a hadi státuszt. Mit ad 
Isten,  Varannai doktornak ez a „műszer” egyszer éppen a legváratlanabb gyógyászati szituációban nagy 
hasznára is volt. Arról – közbevetőleg – épp csak említést teszünk, ami hál’ Istennek – vele együtt oly sok 
orvosnak a világ legtermészetesebb megnyilvánulásaként napi gyakorlat volt (orvosi igazolások, kórházi 
beutalások sorozat gyártása, munkaszolgálat alóli felmentés céljából). Ennek a „hadműveletnek” a Margit 
körúti Budai Helyőrségi Kórház volt az egyik főhadiszállása. Kár, hogy az amerikaiak porig bombázták, mint 
„harci objektumot”, a benne oltalmat remélőkkel és az őket oltalmazó orvosokkal és ápolókkal együtt. 
 

Ezúttal is a gondviselés vette oltalmába dr. Varannait, mert hogy épp e barbár haditett idején kapott néhány 
napos eltávozást feletteseitől, felesége falujába, a dunántúli Kisgörbőre, ahol is, negyedik gyermekének 
születését prognosztizálta a helybéli körorvos ezen napokra, és ahová megelőzőleg családját menekítette a 
főváros várható ostroma elől. 
 

Nos, a szerencsés családgyarapodást követőleg katonai és orvosi hivatása parancsának is 
engedelmeskedve – és nem utolsó sorban férfibecsületből – azonnal visszaindult állomáshelyére, négy falun 
át, térdig érő hóban gyalogolva, majd fűtetlen vonaton a csikorgó télben, többszöri légiriadók által 
megszakított utazással zuglói betegeihez és tanítványaihoz. 
 

Hadd exponáljuk azonban, dr. Varannainak azt a – valószínűleg párját ritkító – „haditettét”, amelynek 
életében való bármikori felemlegetését határozottan megtiltotta. A születése során eltelt száz év és a halála 
óta eltelt tizenkét év után, talán már megbocsáthatóvá teszi a titok felfedését, és az érdem elhallgatásának 
indítékai is elévültnek tekinthetők immár. Ám, a történet mégis az orvosi hivatástudat képzeletbeli 
emlékkönyvébe kívánkozik. 
 

Nos, a vészkorszak legsötétebb napjaiban történt, hogy a gettóból üzenet érkezett Varannai doktor számára, 
hogy egyik jeles paciense szörnyű görcsökben fetreng, és senki másban nem bízik, csak régi 
háziorvosában. A főorvos úr teljes katonaorvosi menetfelszerelésben azonnal útnak indult, leintette az első 
„szürketaxit” és bemondta az úticélt: Rókus Kórház. A kocsi az üres utcákon hamarosan el si jutott a 
kórházhoz. A sofőr kissé gyanakodni kezdett ugyan, amikor utasa nem a bemondott épület felé, hanem az 
ellenkező irányba indult el, de az „itt várjon” parancsnak kénytelen-kelletlen eleget tett, s rövidesen 
szemtanúja lehetett a következőknek: a doktor úr egyenesen a gettó fekete egyenruhás őrsége felé vette az 
irányt. Azok ugyan elébe álltak, de a katonaorvosi viselet, a rangjelzés és a katonaorvosi tekintély – no, meg 
az ellentmondást nem tűrő parancsoló hangú fellépés – megtette a hatását, és a „taknyos sihederek” 
(Varannai doktor eredeti szóhasználata) jobbnak látták utat engedni a tiszt úrnak. Annál is inkább, mert a 
tiszt úr – a nagyobb nyomaték kedvéért – véletlenül(?) éppen pisztolytáskára tett kézzel diskurált velük. 
Hogy honnan jött ez a reflex mozdulat, azt maga sem tudta később megmagyarázni. Végeredményben nem 
is ez volt a fontos, hanem, hogy akarva-akaratlan igen gatásosra sikeredett. Egyébiránt a diagnózis perforált 
vakbél gyanúját keltette. A Rókusból aztán egyhamar előkerült egy mentő is, a kollégák gyorsan és 
sikeresen hajtották végre az életmentő műtétet. Az egész történetre az tette fel a koronát, hogy amikor a 
beteget – az akkori törvényeknek megfelelően – visszaszállították a gettóba, a kész tények elé állított 
őrparancsnok is előkerült, aki Varannai doktortól a korszellemhez illő stílusban még kioktatásban is részesült 
a „keresztény eszmerendszer felsőbbrendűségén” alapuló felebaráti kötelességet illetően. Az elképedt 
őrparancsnok afelől is biztosítékot kapott, hogy tanúja is lesz, ha a történteket – méltó dicséret reményében 
– idejekorán feljebbvalói tudomására hozza. 
 

Mondani sem kell, hogy általánosan ismert emberi magatartása és orvosi helytállása eredményeként a 
háború után két „ellenőrző bizottság” előtt is igazolták mind szakmai, mind politikai vonatkozásban. Orvosi és 
társadalmi tánykedéséhez szorosan hozzá tartozik az is, hogy – amiként visszaemlékezésében írja – „még 
dörögtek az ágyúk a Nagykörúttól befelé, amikor mi, néhányadmagammal megkezdtük Zugló egészségügyi 
ellátásánakreorganizálását.” Itt név szerint meg kell említeni Generzich gyermegyógyászt, Wax doktor urat, 
Nemes fogszakorvost, valamint Majorossy gyógyszerészt, a Bosnyák téri patika tulajdonosát, akinek 
gyógyszertárát hamarosan államosították. 
 

Varannai doktort emberi és szakmai érdemeiért Zugló háború utáni első tiszti főorvosának nevezték ki, az 
úgynevezett koalíciós időkben. Jötek azonban az ötvenes évek .... 
 

Betegei és általában az őt ismerők előtt soha nem volt titok, hogy dr. Varannai Gyula vallásos, templomba 
járó  ember. Éppen ezért (vagy, ha tetszik, ’ennek ellenére’ is) jelentett támaszt és reménységet oly sokak 
számára (más vallásúakat és vallástalanokat is ide számítva) a legnehezebb időkben is.  
 
                                                                                                                                                                                                          (folytatás a 28. oldalon) 
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A hatalmat rövidesen magukhoz ragadó ”osztályharcosoknak” azonban nem nagyon tetszett ez a dolog 
(sem), kiváltképp egy hatósági orvosi státuszt betöltő személy esetében. 
 

Idézzük szó szerint Varannai doktort: „Egyik nap sírástól remegő hangon kopogtatott be irodámba az 
előljárósági altiszt, aki férfi ember létére könnyek között panaszolta el, hogy az új rezsim emberei arra 
kényszerítik, hogy a főorvos urat naponta megfigyelés alatt tartsa, és jelentéseket tegyen róla, a Komunista 
Párt embereinek” 
 

A főorvos úr elsápadt, majd éktelen haragra gerjedt: nem ilyen elbánást várt volna a háború alatti helytállása 
után, és főként azoktól nem, akik közül néhányért egyenesen vásárra vitte a bőrét! Azonnali hatállyal 
visszaadta tisztiorvosi megbizatását, hiába próbálták később „békítgetni”. Meg kell jegyezni, hogy „A pártba” 
soha nem lépett be, bár különféle előnyökkel kecsegtetteék, illetve saját maga és családja jövőjét és 
egzisztenciáját is érzékenyen érinthette az, hogy passzív rezisztenciája miatt reakciósnak nyilvánították. 
 

Részben a politikai zaklatásoktól is, elmenekülve ez idő tájt kezd egyre inkább elmélyedni hivatásának, a 
gyógyításnak szaktörténetében. Az orvostörténelemnek elsősorban azt az ágát művelte egész későbbi élete 
során, amely számára oly szerencsésen ötvöződött a művészet egy különleges ágával, az éremművészettel.  
Fokozatosan kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki az orvostörténelem, valamint a kisplasztika- és 
éremművészet jeles szmélyiségeivel. Borsos, Csúcs, Madarassy, Reményi, és más kortárs szobrászok a 
barátaivá lettek. Sok új orvosérem jött létre ezen kapcsolatoknak köszönhetően. Egyre gyarapodó 
magángyűjteménye országos, sőt nemzetközi hírnevet hozott számára. Éremtani dolgozatainak se szeri, se 
száma.  Legjelentősebb munkája azonban a Medicina in numims című vaskos katalógus, amelyet – Huszár 
Lajossal együttműködve – sok éves erőfeszítés eredményeként tett le a numizmatikusok asztalára, és 
amelllyel „ércnél maradandóbb” emléket hagyott az utókorra. Sok-sok éven át volt tagja a Magyar 
Numizmatikai Társulatnak és az Éremgyűjtők Egyesületének. Jelentős szerepe volt az Orvostörténeti 
Múzeum és Könyvtár Éremtani Szakosztályának létrehozásában. Hosszabb-rövidebb ideig magas 
tisztségeket is betöltött ezekben a szervezetekben. Élete vége felé, - nem lévén családon belül folytatója a 
numizmatikai tevékenységének – gyűjteménye jelentős részét a Nemzeti Múzeumnak és az Orvostörténeti 
Múzeumnak adományozta, illetve engedte át. A Semmelweis Múzeum éremtára dr. Faludy után második 
alapítójaként tiszteli a hatalmas – több száz példányos – kollekció megöröklése óta! 
 

Életművéért és tudományos munkásságának elismeréseként Antall József és Shulteisz Emil kezeiből 
vehette át az orvostörténész szakma legrangosabb kitüntetését, a Weszprémy díjat. 
 

Dr. Varannai Gyula, gyémántdiplomás orvos 1993. február 17-én (éppen 88. születésnapján) hunyt el, 
Budapesten. Hamvait – felesége földi maradványaival együtt – a mindkettőjük számára oly nagyon kedves 
Balaton mellett, az ábrahámhegyi Szent László templomban helyezték végső nyugalomra.  
              (Budapest, 2005. május 14-i Centenáriumi Emlékülés megnyitó beszéde - Varannai Csaba kivonatos lejegyzése) 

 
 

BÚCSÚZUNK TUNGLI JÓZSEFTŐL 
 

Megdöbbentő hírt közölt a Veszprém Megyei Napló 2015. május 11-i száma: 68 éves 
korában tragikus hirtelenséggel  elhunyt Tungli József ábrahámhegyi nyaraló 
tulajdonos. 
 

1948. május 18-án született. Általános iskolai tanulmányait Zánkán végezte, majd a 
balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányai befejezése után 
Veszprémben a Megyei Testnevelési és Sport Hivatal dolgozója lett.  

 

Életének alakulását meghatározta a gimnáziumi testnevelő tanárának az atlétikai képességek kibontakoztatására tett tevékenysége. 
Már 1967. évben Veszprém Megye legeredményesebb ifjúsági sportolója lett. A 100 méteres síkfutás, a távolugrás és a 
hármasugrás tartoztak a kedvenc versenyszámai közé. Ebben az időben Tapolcára járt edzésre a kórház melletti TIAC pályára, ahol 
edző felügyelete nélkül is komoly edzésmunkát végzett társaival.  
 

Ebben az időben ismertem meg és azóta kísértem figyelemmel pályafutását. 20  éven át volt a veszprémi Vetési Albert gimnázium 
testnevelő tanára, igazgatóhelyettese. 1987. október 27-i szívinfarktusa után nagy odafigyeléssel újra folytatta atlétikai pályafutását 
és 2008-ban Veszprém  Megye legeredményesebb szenior atlétája lett. 2008-ban nyugdíjba vonult, de továbbra is tevékenykedett a 
megye sportéletében. Túrákat szervezett, intézte a szenior atléták versenyeit, továbbra is versenyzett, atlétika versenyeken vállalt 
versenybírói feladatokat. 2008-ban Dr. Nádori Lászlóval együtt részt vett Veszprém Megye Sportkoncepciójának kidolgozásában, 
amely 2009-2014. közötti időre határozott meg feladatokat. 
 

Ha ideje engedte, szívesen töltötte az időt Ábrahámhegyen, részt vett a település rendezvényein, programjain. 2015. június 10-én Ő 
tudósította a Megyei Naplót az ábrahámhegyi falunapi pedagógus köszöntésről. Sokat sétált a településen és találkozásaink 
alkalmával mindig megemlítette a falu fejlődését. Beszélt terveiről, amelyek most meghiúsultak. 
 

Hiányozni fog rendezvényeinkről, a hétköznapi  találkozásokról és hiányozni fog segítő szándéka. 
 

Az Önkormányzat nevében fájó szívvel búcsúzom Tőled!                                                                             Gáspár József  
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Falunapi és gyermeknapi rendezvény 2015. május 24-én, 

az Ábrahámhegyi tűzoltóparkban 

Volt látványos tűzoltó bemutató, majd harmonika zenével, jó ebéd, labdarúgó mérkőzések, 
gyermekprogramok, lovaglás, szekeres falunézés, zenés táncos összeállítás a Tapolcai Musical 
Színpad előadásában, utcabál az SMS együttessel! 

 

 
 
 

Polgármester Úr mindannyiunk nevében köszöntötte 
a nyugdíjas pedagógusokat.  

 

                                                                                                 

                                                    BERNÁTH AURÉL 
                                                                           KOSSUTH ÉS MUNKÁCSY DÍJAS FESTŐMŰVÉSZ,  
                                                                                MŰVÉSZ PEDAGÓGUS, MŰVÉSZETI ÍRÓ 
 

                                                                                                                                      és 

                                                          KOLTAI JÁNOS 
                                                                              JÁSZAI MARI DÍJAS SZÍNÉSZ, DÍSZLETTERVEZŐ, 
                                                                                        FILMRENDEZŐ, FESTŐMŰVÉSZ 
 

                                                                                            
                                                                                             KIÁLLÍTÁSA VOLT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

 

                                                                                              A kiállítást rendezte, és megnyitotta:  
                                                                                            Kratochwill Mimi művészettörténész 

 
 

  
BERNÁTH AURÉL SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE A MESTER, VALAMINT TANÍTVÁNYA, 

 KOLTAI JÁNOS 80. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL 
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BERNÁTH AURÉL 
(Marcali, 1895. november 13. – Budapest, 1982. március 13.)  

 

Munkácsy és kétszeres Kossuth díjas festőművész, művész pedagógus, művészeti író 
 

1915-ben Nagybányán Thorma János és Réti István növendéke volt, a háború azonban 
hamarosan véget vetett tanulmányainak. 1921-ben Bécsbe költözött, expresszionista rajzait 
Graphik c. albumában jelentette meg. 1923-1926 között Berlinben élt, első és második kiállítását is 
itt rendezték meg, absztrakt expresszionista műveiből. 
 

1926-ban hazatelepedett, csatlakozott a budapesti Gresham kávéházban találkozó művészek 
csoportjához (Szőnyi István, Egry József, Márffy Ödön, Czóbel Béla, Berény Róbert) akik 
továbbfejleszthető hagyományként fogadták el a nagybányai eszméket. Alkotómunkája során a 
látványból kiindulva, annak festői eszközökkel történő újraalkotása, a szín, a kompozíció 
eszközeivel, a természet, és a benne élő ember érzelmi és formai kapcsolatának festői 
megragadására törekedett. A formák mesterien megalkotott téri rendjére épülő alkotásaiban 
személyes érzelmi világát jeleníti meg, gyakran ünnepélyes hangot üt meg, de egyúttal tartózkodó 
líra is árad belőlük. 
 

Első jelentős művét, a Riviérát 1928-ban a Műcsarnok Tavaszi Tárlatán mutatta be, majd 
gyűjteményes kiállítását is sikerrel rendezték meg az Ernst Múzeumban. 1929-ben elnyerte a 
Szinnyei Társaság nagydíját, s a társaság tagjává választották. Színvilága a bársonyos felületű 
pasztellek, a sárgák, kékek, dohány barnák. New York-ban szerepelt műveivel, majd 1937-ben 
Budapesten a Frankel Szalonban, 1939-ben pedig gyűjteményes anyagával az Ernst Múzeumban. 
 

A 30-as évektől készülnek tüzes színű olajfestményei. A 40-es évek derekától ismét műveli a 
pasztell-technikát, képeit az otthon melege, meghitt légköre inspirálja. Olajképei ez időben főleg 
balatoni és budapesti tájképek, életképek. 1950-től monumentális tábla és faliképeket is festett. 
 

Számottevő írói munkássága is, számos esszéje jelent meg, melyeket több kötetes vissza-
emlékezései követtek. 1945-től a Képzőművészeti Főiskola tanáraként művész-pedagógiai 
tevékenysége során jelentős festőegyéniségeket nevelt.  
 

Több más kitüntetés mellett 1948-ban és 1970-ben Kossuth-díjat, 1950-ben Munkácsy-díjat kapott, 
1958-ban pedig elnyerte a brüsszeli világkiállítás aranyérmét. 
 

Bernáth Aurél egyike azoknak a mestereknek, akiknek munkássága által fennáll a folyamatosság, 
a XX. századi magyar festészet alapjait megvető nagybányai művészettől napjainkig. 
 

KOLTAI JÁNOS 
 

Jászai Mari díjas színész, díszlettervező, filmrendező, festőművész 
 

1935-ben született Budapesten, 1955 és 1959 között tanult a Képzőművészeti Főiskolán, Bernáth 
Aurél tanítványaként, 1959 és 1963 között a Színház és Filmművészeti Főiskola hallgatója.  
1963-tól 1965-ig a Szegedi Nemzeti Színház, 1965 óta a Madách Színház tagja, ahol olyan máig 
futó darabokban szerepel, mint Az operaház fantomja, a József és a színes szélesvásznú Álom-
kabát vagy a Mary Poppins. A Budapest Filmstúdió és a Balázs Béla Filmstúdió munkatársaként 
kisfilmeket is készített.  
 

Az idén 80 éves sokoldalú művész, színészként elsősorban karakterszerepek megformálásával 
aratott sikert, de több előadás díszleteit is ő tervezte. 52 évesen kapta meg, a kisvállalkozó kozme-
tika tulajdonos szerepét a Szomszédok című teleregényben. Gábor Gábor ikonikus figuráját a 
sorozat végéig játszotta. 1990-ben Székesfehérvárott önálló képzőművészeti tárlata volt. 
 

 

”A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD” 
Koltai János kisfilmje metekinthető Ábrahámhegy település facebook oldalán 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a település művészet szerető közönsége nevében is köszönetet 
mond a Bernáth Családnak, elsősorban a Mester lányának Bernáth Máriának, Szobor Zénónak, 

és Szobor Jánosnak a Mester alkotásainak rendelkezésünkre bocsátásáért, valamint Marcali 
Múzeumigazgatójának  Samuné Bogyó Hajnalka Igazgató Asszonynak a Bernáth fotók 

rendelkezésünkre bocsátásáért.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Marcali
https://hu.wikipedia.org/wiki/1895
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_13.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/1982
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_13.
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bal%C3%A1zs_B%C3%A9la_Filmst%C3%BAdi%C3%B3&action=edit&redlink=1
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Galla Miklós 
ÉLŐZENÉS KONCERTJE VOLT MÁJUS 2-ÁN, A STRANDON 

 

“Galla egy pici Balatonfelvidéki településen, Ábrahámhegyen forgat 

videoklippet” - írták akkoriban újságok. 
 
 

A humorista, és zenekarának tagjai azonban májusban rend-
kívül hasznos munkát is végeztek nálunk. “Felásták”, az ép-
pen törött kezével bajlódó 71 esztendős Baki Jánosné Erzsike 
néni kertjét. A klipp a Telkenhez című dalhoz készült, mely-
ben megéneklik, hogy miért kell a Balatoni telek, és mivel ez a 
tettük számos media felületen megjelent, nagyban hozzájárult 
“pici Balaton-felvidéki” településünk népszerűsítéséhez. 

Hagyományok őrzése 

 

Honnan kezdődik a hagyomány? Nem túlzás-e tizenöt 
alkalmat már hagyománynak nevezni?  
 

Ezek a kérdések már a rendezvény után merültek fel 
bennem. Addigra már szerencsésen elkerült bennünket a 
cse-pergő eső, a fiatalok - hagyomány szerint - jól 
teljesítettek a színpadon, és a nézők az előadás végén 
szokásukhoz híven kedvükre táncoltak egyet közösen.  

 
A hagyomány így hát folytatódott 2000 óta, egy év 
kihagyással. Az idei volt a tizenötödik néptáncest, amelyet az 
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért 
Alapítvány szervezett (az első években még nem civil 
szervezetként, de az alapí-tók közreműködésével). 
 

A közönség megismerhette azt a hátországot, amelyből a 
„Repülj páva” táncosai, zenészei a képernyőre kerülnek. Két 
kicsiny Bács-Kiskun me-gyei község Gátér és Petőfiszállás 
táncosai mutat-ták be a Kárpát-medence magyarlakta 
tájainak néptáncait. A gátéri Kismakkos Néptánc-együttes 
már 20 éves múlttal, annak minden tapasztalatával táncolt a 
színpadon.  
 

A petőfiszállásiaknál 9 éve folyik a néptánc oktatás, aminek eredményeképpen a még csak általános iskolába 
járóktól is komoly tánctudást láthattunk. Persze azért idősebbek is voltak köztük: oktatójukat - Varga Andreast - 
leszámítva a korelnök már 20 éves is elmúlt!  

Szólni kell még a nézőkről is, akik a végén sze-replőkké 
váltak. Az utóbbi években szinte már elvárják az előadás 
utáni össztáncot. A fellépők vezető táncosai is tudják, hogy 
aki ilyenkor beáll a körbe, az nagyon szereti a néptáncot. 
Az ő vezetésükkel szívesen szereznek örömet azok-nak, 
akik nem sokkal előtte vastapssal jutal-mazták őket. 
 

Azt, hogy a hagyományt folytatni kell, a strand sötét 
parkolójában haza ballagó nézők dicsérő szavai erősítik 
meg: „Ügyesek voltak ezek a gyerekek, jó volt nézni őket!” 

 
     Zolnai László 

                                                                                 kuratóriumi elnök  
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Könyvbemutató és bűnmegelőzési előadás a könyvtárban 
 

Július 1-jén a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa, Orsós Károly 
rendőr őrnagy mutatta be az általa szerkesztett 
„Bűnmegelőzési RecepTúra - Balaton-Bakony 2013”, és 
a „Közlekedés-biztonsági kóBORló” című könyveket, s 
adott hasznos bűnmegelőzési tanácsokat Ábrahám-
hegyen a Kulturális Centrumban. 
 

Mindamellett, hogy nagyon jól szórakoztunk, hasznos in-
formációkkal lettünk gazdagabbak. Sok-sok tanulsággal 
is szolgált a könyvbemutató, hisz egy-egy történetben 
magunkra ismerhettünk.  
 

Orsós úr sokunk szemét felnyitotta, hogy milyen 
veszélyek leselkedhetnek ránk, s hogy mindezeket 
kis odafigyeléssel megelőzhetjük.  
 

Idézett a könyvből meghökkentő és nagyon mulat-
ságos történeteket, régi idők bűncselekményeiből is 
kaptunk ízelítőt. Az előadás végén a hallgatóság 
tagjai aktívan bekapcsolódtak a beszélgetésbe, 
elhangzott néhány kérdés és érdekes történet is. 
Köszönjük Orsós Úrnak a tartalmas délutánt. 
                                                Szabóné Berki Szilvia 
 
 

A KORÁBBI ÉVEKHEZ HASONLÓAN AZ IDEI ÉVBEN IS 

SZÍNHÁZBÉRLETEK RENDELHETŐK A KÖNYVTÁRBAN! 

Várom a kedves érdeklődők jelentkezését személyesen a könyvtárban, 
telefonon a 06-70/380-02-29-es telefonszámon vagy e-mailben a 

konyvtar@abrahamhegy.hu címen 
 

 

PANNON VÁRSZÍNHÁZ műsora 
2015/2016 évad 

 
 

EGY DARABOT A SZÍVEMBŐL 
musical Máté Péter és S. Nagy István dalaival 
Szövegkönyv: Gém György és Vándorfi László 

 

William Shakespeare: MAKRANCOS HÖLGY vígjáték 
 

Nóti Károly – Fényes Szabolcs – Szenes Iván:  
NYITOTT ABLAK- zenés bohózat 

 

Peter Shaffer: EQUUS- színmű 
 

Szüle Mihály – Walter László – Harmath Imre:  
EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL- zenés bohózat 

 

Bérletárak: 
Felnőtt bérlet (hétfő, szerda, péntek, vasárnapi 
napra):................................................. 13.000 Ft 
Nyugdíjas- és diákbérlet:....................... 8.000 Ft 
 

 

 

PETŐFI SZÍNHÁZ műsora 
2015/2016 évad 

 

Eisemann Mihály- Szilágyi László: TOKAJI ASZÚ 
zenés vígjáték- Rendező: Szilágyi Tibor 

 

Molnár Ferenc: LILIOM- színmű 
Rendező: Juhász Róza 

 

Szabó Magda- Kocsák Tibor- Miklós Tibor: ABIGÉL 
musical- Rendező: Tóth Loon 

 

Friedrich Schiller: ÁRMÁNY ÉS SZERELEM 
romantikus színmű- Rendező: Eperjes Károly 

 

Ray Cooney: CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG 
komédia- Rendező: Kéry Kitty 

 
Bérletárak: I.helyár II. helyár III. helyár 
Felnőtt bérlet: 14.500 Ft 13.500 Ft 12.500 Ft 
Nyugdíjas bérlet:   8.700 Ft   8.100 Ft   7.500 Ft 
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CSENDES HÉTVÉGE 
 

Kérdezte: Moulder # 488 | 2014-12-07 16:53:08: Tisztelt Polgármester és 
Üdülésrevágyók, a bornapok hangerö csökkentésevel egyáltalán nem értek egyet - az 
egész évben lehet pihenni! Nem lehet 3 család miatt lehalkitani a zenét, miközben 150-
en még mulatni akarnak. Amugy én idén egyik reggel sem voltam otthon reggeli 6 ora 

elött, ugyhogy engem nem zavart a pihenésben a zene. Egyböl bealudtam.  
 

Kérdezte: Mihálka András # 482 | 2014-08-12 09:51:43  Tisztelt Polgármester Úr ! A bornapok 
rendezvényének hangerejével kapcsolatos kérésre (Lásd: #481|2014-08-06 20:08:05) sajnálatos, hogy a 
hangerőt nem sikerült érdemben mérsékelni. Éjszakánként még éjfél után sem lehetett pihenni. Üdvözlettel, 
Mihálka András  
 

Válaszolt: Vella Zsolt polgármester 2014-08-13 21:29:48 Tisztelt Uram! Határozottan kértem, hogy 
mérsékeljék a hangerőt. Többé-kevésbé sikerült is. A technikusokat többször ellenőriztem és jelezték, 
hogy a fellépők önkényesen a potmétereket forgatják. Előfordult, mikor már ezt is ellenőriztük, hogy a 
zenekar vezetője jelezte számukra ez halk és nincsenek hozzászokva az ilyen számukra gyenge 
hangerőhöz. Nem voltam könnyű helyzetben. Megértem mindenkinek más az ízlése,pihenni szeretne, 
szórakozni jön. Köszönöm Mindenkinek, hogy nagy megértést tanúsítottak ebben a néhány napban. 
Tisztelettel: Vella Zsolt  
 

Kérdezte: Szabó Mónika # 481 | 2014-08-06 20:08:05  Tisztelt Polgármester Úr! Az Ábrahámhegyen a 
pihenést és a kikapcsolódást választók nevében tisztelettel kérnénk, hogy a rendezvényeken, a bornapokon 
éjfél után a hangerőt mérsékeljék, mert a hangos zenétől képtelenség pihenni. Köszönettel!  
 

Válaszolt: Vella Zsolt polgármester 2014-08-08 16:38:21 Tisztelt Mónika! Köszönöm észrevételét! 
Megpróbálunk mindent megoldani, így ezt a problémát is. Köszönöm megértésüket!  
Üdvözlettel: Vella Zsolt  
 

Ez a kis írásba fogalt „perpatvar”- amelyet a honlap „Polgármester válaszol” rovatából ollóztam , adta az 
ötletet, hogy mi történne, ha Ábrahámhegyen lenne a fő szezonban is egy olyan hétvége, melyet az alábbiak 
jellemeznének: „A természet, az ember, és a táj harmóniája, a tó ezer arca a csend és a nyugalom jellemzi. 
Védelmet, értelmes pihenést, nyugalmat ígér szépségével.” (Idézet Ábrahámhegy község hivatalos 
honlapjának nyitó oldaláról. www.abrahamhegy.hu) 
 

Ezt elmondtam Homonnay Zsombor önkormányzati képviselőnek is, aki egy testületi ülésen elővezette az 
ötletet. Én is beszéltem erről helyiekkel, üdülőkkel egyaránt. A fogadtatás vegyes volt. Talán úgy gondolták, 
hogy olyankor pisszenni sem lehet majd a faluban. Szó sincs erről. Annyi lenne lényeg, hogy este 11 óra után 
ne legyen Ábrahámhegyen szabadtéren az Önkormányzat által engedélyezett hangos vagy hangosított 
rendezvény. És arra is gondoltam, hogy erről esetleg előre is értesíteni lehetne a nyaralókat. Ne akkor jöjjenek 
Ábrahámhegyre azok, akik pihenésre vágynak, amikor éjjel is tart a mulatság. Akik meg ezt szeretik, tudjanak 
róla, hogy itt a helyük. Végül a Polgármester úr támogatásával próbaképpen 2015. július 31 és augusztus 2. 
közötti hétvégét amolyan csendes hétvégének nyilvánítanánk. Ezen napokon a következő rendezvények  
lesznek:  július 31-én este 19.30-kor: Dzsessz és bor - a Dresch Quartet ad koncertet,  
   ábrahámhegyi borok kostolójával; a strandon 

augusztus 1-én délelőtt nyilvános borverseny; a Művelődési Házban  
augusztus 1-én 18:00-kor: Helyi és Ábrahámhegyhez kötődő művészek  
csoportos kiállításának megnyitója; a Művelődési Házban 
augusztus 1-én 19:30-tól: az AnLaMa Bassoon Quintet fagott koncertje. 
És természetesen a „Mozdulj Balaton” a strandon. 

 

Tehát nem lesz némaság, nem lesz unalom.  
A másfajta szórakozásra vágyók pedig készüljenek a bornapokra. 

 

                                                                                                                                       Zolnai László 

http://www.abrahamhegy.hu/
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Koncertekről röviden 
 

Július 31-én, pénteken a Dresch Quartet ad koncertet Ábrahámhegyen. Alapítványunk kétévenként meghívja 
a kitűnő zenészekből és részben ábrahámhegyi-kisörspusztai kötődésű tagokból álló négyest. Dresch Mihály 
„Magos” című erdélyi népdal átiratához szöveget is írt, amely akár a „Csendes hétvége”mottója is lehet: 
 

 

Ej, de dum-dum zene szól ma már 

Szól ma már a réteken 

Nem pacsirta, sárgarigó, mint régen 

Ej, sárgarigó énekének, énekének nincs párja 

A jó ember ej, de szíve vigasztalására 

Ej, dum-dum zene, milyen nagy 

Ej, de nagy a te hatalmad 

Te melletted erdő-mező nem alhat 

Ej, pedig jó az Isten, megmutatja 

Megmutatja, hogy mi a szép 

Hallgasd meg az erdő-mező énekét 

ÁMEN 

 

Augusztus elsején, szombaton a Helyi és 
Ábrahámhegyhez kötődő művészek csoportos 
kiállításának megnyitója után az AnLaMa 
Bassoon Quintet fagott koncertjét hallgathatjuk. 
Ilyen koncert még valószínűleg nem volt 
Ábrahámhegyen. A fiatalokból álló ötös egy része 
még a konzervatóriumon tanul, de már szívesen 
mutatják meg tudásukat a pódiumon is. Műsoruk 
kimon-dottan a hangszerük és a zene népszerű-
sítését szolgálja. A könnyedebb komolyzene 
mellett pop slágerek feldolgozásai – manapság 
crossovernek mondják – és filmzenék hangzanak 
majd el előadásukban.                                                            Zolnai László kuratóriumi elnök Á.K.Ö.M. Alapítvány 

 
 

Föllázadt a Föld 
 

Ember, hol maradt a hálád? 
A Föld föllázadt, s megrázza magát 

Ahol a gyomrában kutatnak, turkálnak, 
Minden értékét kibányásznak. 

A helyén csak egy hatalmas űr marad, 
Elszennyezett vizének hullámát zúdítja 

A gonosz emberiség ármádiájára! 
 

Omlasztja hegyeit, erejét mutatja, 
Robbantja, görgeti- nagy köveit szórja. 

Már ez figyelmeztetés mindenképp 

Tájfunt idéz és mindent elsöpör, ami szép. 
 

De, ha ez még mind nem elég? 
Tüzet okád, hogy ez már rémség 

 

Ekkor észbe kap az emberiség 
Bánja esztelen, önző rémtettét. 

 

Új bolygót keresve a holdra menekülne, 
Ahelyett, hogy a Földet ápolná szeretve. 
Szennyezett már a gyönyörű tenger is, 

Az ember beleszórja az atom hulladékát is. 
Az elhasznált hajóit emberrel süllyesztve, 

A tengerben élő hatalmas bálnának 
Nincs már élőhelye, sem levegője 

 

Kínjában meghalni kiúszik a partra 
Állatnak a Földön nincs elég élelme 

Embernek sem lesz hamarosan őserdője 
Nélküle pedig tiszta oxigénje 

S a Föld betegsége lesz a temetője! 
 

 

                           Szabó Lászlóné Györgyike 
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          GÓLYA- HÍR 
 

            Nagy örömmel tudatjuk, hogy 
    tavasszal két kis apróságot „hozott a gólya”, 
     két kis lakóval gyarapodott Ábrahámhegy! 

 
 
 
 
 
 

 

                             Sárhelyi Erika: Már akkor is 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015. március 28-án megszületett Szepesi Csongor! 
               Édesanyja: Miklai Zsuzsanna                       2015. március 6-án megszületett Nyírő Jázmin! 

                  Édesapja: Szepesi Gusztáv                                                     Édesanyja: Tóth Tímea 
                                                                                             Édesapja: Nyírő Attila 

 

Mindkét családnak nagyon sok örömet, boldogságot és jó egészséget kívánunk! 
  

 
 

mikor csak gondolat voltál  
majd szüntelen lázas akarat  
mikor még nem tudhattam  
hallom-e valaha hangodat  

már akkor is?  
 

mikor édes bizonyság lettél,  
aprócska ugyan de igaz  

mikor szívem alatt magad  
voltál minden napban a vigasz  

már akkor is?  

 

mikor testem átformáltad  
kedved s akaratod szerint  
mikor még nem tudhattad  

milyen lesz neked majd idekint  
már akkor is? 

 

mikor akaratlan osztoztál  
velem örömben, bánatban  

mikor elindultál felém  
egy nap várva várt váratlan  

már akkor is? 
 

már akkor is nagyon  
szerettelek. 
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KULTURÁLIS PROGRAMOK JÚLIUS 31-ÉN ÉS AUGUSZTUS 1-ÉN 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN ÉS A STRANDON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

A kiállító művészek, az 
Ábrahámhegyi 

Önkormányzat valamint a 
Pro Ábrahámhegy 

Alapítvány szeretettel 
meghívja Önt és kedves 

hozzátartozóit 

 
2015. augusztus 1-én szombaton, 18 órakor 

 

 

az Ábrahámhegyen és környékén  

alkotó képzõ- és iparmûvészek  

IX. csoportos kiállításának megnyitójára. 
 

 

A kiállítást megnyitja:  
Szalay Ágnes művészettörténész 

 

Köszöntõt mond:                                               Vella Zsolt polgármester 
 

Közremûködik:  
AnLaMa Bassoon Quintet fagott zenekar 

 

A kiállítást szervezte és rendezte: 
Kiss Gábor szobrászmûvész 

 

Megtekinthető: 2015. augusztus 1-től 22-ig 
 szerdától-szombatig 15-20 óráig 
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SZERETETTEL VÁRJUK MINDEN KEDVES VENDÉGÜNKET!! 
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K Ö Z É R D E K Ű 
 

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL   KÖNVTÁR, INTERNET ÉS KIÁLLÍTÁSOK: 
8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.      Nyitva: Keddtől szombatig: 14-20-ig  Tel: 70/380-0761 
Tel: 87/571-270, Fax: 87/471-289       Email: abrahamkonyvtar@freemail.hu 
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu     
Ábrahámhegyi Kirendeltség telefon: 87/471-506      MŰVELŐDÉSI HÁZ Tel: 70/380-07-63 
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu  honlap: www.abrahamhegy.hu  Nyitva: szerdától-szombatig: 15-21 óráig 
A hivatal ügyfélfogadási rendje:     Email: kulturhaz@abrahamhegy.hu 
Hétfőn:    12.30-tól 16 óráig       
Szerdán: 13 órától 16 óráig      BALATON-FELVIDÉKI SZOCIÁLIS 
Pénteken: 8 órától 12 óráig      ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Wolf Viktória jegyző ügyfélfogadása     Székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3 Tel/fax: 87/510-303 
Minden hónap első hétfőjén:      E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu 
Ábrahámhegyen:       9-11 óráig     Honlap:www.balatonfelvidek.org 
Badacsonytomajon: 13-16 óráig      
        GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
POLGÁRMESTER ÁBRAHÁMHEGY:     Ábrahámhegy Művelődési Házban 
Fogadóórája: Csütörtök: 9-12 óráig     Páratlan hét, szerda: 11.15-től 12.15-ig 
Tel: 70/456-71-41       Családgondozó Linterné Starcsevics Nikoletta 
        Tel.: 06-30/701-769 
         
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS      CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT: 
Dr. Németh Csaba :        Ábrahámhegy Művelődési Házban 
Telefon: lakás: 87/464-197, Mobil: 20/94-44-862    Páratlan hét, szerda: 11.15-től – 12.15-ig 
Ábrahámhegyen: 87/471-516      Családgondozó: Bögös Rita, Tel: 30/933-94-95 
Rendelési idő: hétfő 13-15, csütörtök 10-12 óráig     
Balatonrendesen: 87/464-338     FALUGAZDÁSZ: Győrffy Szabolcs T:70/436-50-93 
Rendelési idő: kedd 13-14 óráig, csütörtök 8-9 óráig   Ábrahámhegy Művelődési Házban 
Révfülöpön: 87/464-150      Minden szerdán: 12-13 óráig 
Rendelési idő: hétfő:8-12, kedd: 9-12      
szerda: 9-12, csütörtök: 14-16, péntek: 9-12    BADACSONYI BORFALVAK HEGYKÖZSÉGE 
ÜGYELET: Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig   8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12. 
Tapolca Kórházban, Tel: 87/511-083     tel/F: 87/433-209 Freemail: badborf@freemail.hu 
Hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon 24 órán keresztül  Email: hegykozseg.btordemic@widenet.hu 
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET: 88/412-104     Szőke Géza hegybíró: 70/489-87-49 
         
FOGORVOS: dr. Pinterits Judit     VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT: 
Rendel: Badacsonytomaj, Kert u. 32.. Tel: 87/471-689   Zsifkovics Szilvia Tel: 70/202-85-84 
H: 7-12, K: 15-20, Sz: 9-16, Cs: 12-19, P: 8-14     
Hétvégi fogorvosi ügyelet: szombat-vasárnap:    KÁBEL TV: 06-87/472-104 
Veszprém, Halle u. 5/d, SZTK 8-14 óráig          
        SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 
GYERMEKORVOS: dr. Sellyei Ferenc     Szentmise: vasárnap: 8.30 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. T: 87/471-282     
H: 8.00 – 11.00, K: 13.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 12.00    TŰZOLTÓSÁG BADACSONYTOMAJ: 
Cs: 13.00 – 16.00, P: 7.30 – 12.00     06-87/471-337 
         
GYÓGYSZERTÁRAK      DRV ZRT. Telefon: 06/40 240240 
Mandragóra Gyógyszertár, Révfülöp, Tel. 87/464-065    
Nyitva: hétfő: 7:30-13, kedd 9:30-17, szerda 7:30-17,   NHSZ Tapolca Kft (volt Remondis) 87/321-567 
csütörtök 7:30-10:30, 13:30-17, péntek 9:30-17, szombat 8-12-i                   
Griff Gyógyszertár,Badacsonytomaj Hősök t. 5. Tel.: 87/471-01  E.O.N. ügyfélszolgálat: 40/220-220 
Nyitva: H-Szer.-P: 7:30-11:10,12.50-17-ig    Műszaki hibabejelentés: 06-40/330-330 
kedd,csüt. 7:30-12, 12:30-17, szombat 8-10         
        ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 
ÁLLATORVOSI KÖZPONT TAPOLCA     Rendőrség: 107, Mentők: 104, Tűzoltóság: 105 
8300 Tapolca Batsányi u. 44. Tel: 87/563-006     
dr. Ásványi Tamás 20/9217-372      
__________________________________________________________________________________________ 
 

                                   Ábrahámhegyi Hírmondó 
                                 Felelős kiadó: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

                             Szerkesztő: Bakosné Tóth Erzsébet művelődésszervező 
                                            Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Ny.sz: MKM  
                                                                                   B/PHF/1461/Ve/94 
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